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Анотація. Транспортування кореспонденціі та листування проводиться практично 
всіма видами транспорту, різниця лише в швидкості, цілісності та вартості послуги. 
Ці фактори завжди буди головним, по яким можна було оцінити, якість фірми, яка 
представляє послугу транспортування. 
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Вступ.   

Швидкість доставки, цілісність та вартість, головні фактори, при яких 

можна оцінити якість фірми, яка представляє послугу транспортування. До 

деякого часу,  основну нішу, на цьому ринку, займала державна пошта 

«Укрпошта» (треба зазначити, що у даній статі ми розглядаємо ситуацію яка 

склалась в Україні) , але за такий довгий час, вона зробила собі імідж 

«повільної та ненадійної». Тому не дивно, що зараз більш популярними є 

приватні фірми, які пропонують послугу експрес-доставки.  

Експрес-доставка або експрес-пошта – послуга прискореної доставки 

поштових відправлень,  за яку вноситься додаткова оплата, яка забезпечує 

більш швидку доставку адресату. Однією з таких, сучасних фірм, яка пропонує 



велику швидкість доставки, гарантії цілісності під час транспортування та 

лояльні ціни для своїй клієнтів, є фірма «Нова Пошта». Джерело: [1]  

  

          Основний текст.  

«Нова Пошта» — українська компанія, заснована у 2001 році, що надає 

послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та 

бізнесу. Мережа «Нова пошта» складається з 5288 відділень, 1400 поштоматів 

для видачі/прийому посилок та 37 сортувально-перевантажувальних терміналів. 

За 2018 рік компанія доставила по Україні понад 174 млн відправлень.  

 У 2016 році американське видання Inc. включило компанію «Нова пошта» 

до рейтингу топ-5000 європейських компаній, що демонструють найшвидший 

темп розвитку. Станом на 2017 рік «Нова пошта» разом із державною 

компанією «Укрпошта» є безумовними лідерами на ринку доставки та 

електронної комерції України.        

 Основна послуга – організація перевезення відправлень територією 

України. 

Типи основної послуги: 

• «Адреса–Адреса» –приймання відправлення за адресою Відправника та 

доставка цього відправлення до адреси Одержувача. 

• «Відділення–Відділення»–приймання відправлення від Відправника у 

відділенні в місті Відправника та видача цього відправлення 

Одержувачеві у відділенніабо в поштоматів місті Одержувача. 

• «Адреса–Відділення»–приймання відправлення за адресою Відправника 

та видача цього відправлення Одержувачеві у відділенні або в поштоматі 

в місті Одержувача. 

• «Відділення–Адреса»–приймання відправлення від Відправника у 

відділенні в місті Відправника та його доставка цього відправлення на 

адресу Одержувача. 



Для транспортування посилок, кореспонденції та листування, « Нова 

Пошта» використовує автомобільний транспорт. Треба зазначити, у Нової 

пошти є декілька типів відділень, а саме:      

 Поштові відділення – відділення, у яких приймається або видається 

посилки , вантаж та інші, вагою до 30 кг. (потрібно зазначити що вага, може 

бути я фактична, так і об’ємна)       

 Вантажні  відділення - відділення у яких приймається або видається 

посилки, вантаж та інші, вагою до 1000 кг      

 Parcel Shop – зручний формат відділення який розміщує пункти 

приймання або видачі посилок вагою до 15 кг, у торгівельних центрах, або в 

супермаркетах.          

 Враховуючи ці особливості відділень, та можливі труднощі при 

завантаженні, або вивантаженні посилок, Нова Пошта використовує різні авто, 

але обрати одну модель автомобіля або декілька дуже важко. У цьому випадку, 

залишається лише підлаштовуватися під самі відділення, а також враховувати 

деякі технічні характеристики авто, а саме: 

o витрати палива  

o вантажопідйомність та загальний об'єм кузова    

Розглянемо декілька варіантів авто з автопарку нової пошти ( для 

поштових відділень):      

1. Hyundai HD35  

o витрати палива - 13л. на 100 км   

o вантажопідйомність та загальний об'єм кузова - 3500 кг, 25.2 м3  

2.  Mercedes-Benz Atego 815  

o витрати палива - 14.5 л. на 100 км  
o вантажопідйомність та загальний об'єм кузова - 4100кг, 32.3 м3  

3. Mitsubishi Canter FE85DE 4.9 МТ 



o витрати палива – 15.6 л на 100 км  
o вантажопідйомність та загальний об'єм кузова – 5400кг,  48.9м3 

Джерело: [2] 

Заключення та висновки .  

Було розглянуто принципи Вдосконалення системи транспортного 

обслуговування та збереження кореспонденцій та листувань і механізм їх 

реалізації в роботі підприємства «Нова Пошта». 
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Abstract. Transportation of correspondence and correspondence is carried out practically by all 
means of transport, the difference is only in speed, integrity and cost of service. These factors will 
always be the most important in assessing the quality of the transportation service company. 
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