
Міжнародна
доставка

Пропонуємо Вам три варіанти доставки за межі України 
вантажів і документів:

УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ближнє зарубіжжя
Включає в себе лише кілька сусідніх країн. Доставка Ваших відправлень 
відбувається в стислі  строки та за помірним тарифом.

Далеке зарубіжжя
Включає в себе практично всі країни Світу (стандарт та експрес).

Виклик кур’єра
Звертайтеся, будь ласка, в будь-який з найближчих до Вас офісів Мережі 
КСД, зазначених у довіднику тарифів на сторінці 20-23, а також на сайті
www.ksd-ua.com

Заповнення
Для міжнародної відправки обов’язковою умовою є заповнення даних 
відправника та отримувача англійською мовою, із зазначенням телефону 
отримувача та індексу країни.

Вручення
Вручення міжнародного відправлення адресату проводиться під «ПІБ, 
підпис» отримувача або його довіреної особи в кур’єрській накладній, але 
без перевірки особистих документів отримувача.
Неможливі наступні види відправлення: з оплатою  одержувачем;   з  
наданням  повідомлення; відправлення PO.Box (поштова скринька) без 
зазначення номера контактного телефону.
Повернення міжнародних відправлень здійснюються в межах 
законодавства та правил країни одержувача. Всі обов’язки та витрати по 
поверненню відправлення покладаються на відправника.

Термін доставки
Термін доставки для документів зазначений орієнтовно в робочих днях з 
м.Києва і не враховує день відправлення

Митне оформлення
Для митного оформлення вантажу вартістю менше 300 Євро приватними 
особами в режимі експорт, в митні органи подаються такі товаросупровідні 
документи:
- Кур’єрська накладна КСД
- Інвойси - два примірники російською мовою, чотири англійською;
- Заяву в Київську регіональну митницю;
- Копії паспорта та ідентифікаційного коду;
- Підтвердження вартості товару (фіскальний чек, товарна накладна) 
документів:
- Вами - для оформлення експорту,
- Вашим отримувачем при оформленні імпорту.

Підбір замовлення
Ця послуга можлива, але за попереднім узгодженням з офісом КСД.

Оплата отримувачем
Ця послуга можлива, але за попереднім узгодженням з офісом КСД і за 
тарифами, що діють у країні призначення.

Переадресація
У разі зміни або уточнення адреси одержувача в межах країни доставки, 
ми здійснюємо додаткову доставку після узгодження вірної адреси, 
при цьому доставка проводиться за окрему плату і за тарифами країни 
призначення.
У випадку нездійснення доставки міжнародного відправлення можливість 
повернення відправникові і знищення відправлення здійснюються в межах 
законодавства та правил країни одержувача. Всі обов’язки та 
витрати по поверненню й знищенню відправлення покладаються на 
відправника.



Відповідальність
У випадку порушення умов обслуговування, а саме перевищення 
строку доставки більше ніж у 2 рази, і у випадку втрати/знищення: 100 % 
сплаченого Вами тарифу.
КСД не відшкодовує недоотриманий прибуток, втрачену вигоду, тощо.
Також КСД не несе відповідальність за рішення митниць країн 
призначення, розмір мит, зборів чи інших платежів і за пов’язані з цим , 
збільшення строків доставки.

Обмеження
Для відправлень за кордон предметів старовини, носіїв інформації, 
рослин, тварин, хімічних речовин - можуть знадобитися дозволи 
відповідних державних органів. До будь якого Вашого відправлення 
митниця може вимагати додаткові документи і сплату платежів, які 
раніше не вимагалися від Вас при подібних відправленнях. Вантажі 
можуть стати предметом ретельної митної перевірки та можуть бути 
затримані на митниці або представниками інших державних органів на 
непередбачуваний строк.

Форс-Мажор
У випадках виникнення форс - мажорних обставин, термін доставки може 
бути збільшений.
До форс-мажорних обставин належать:
* стихійні лиха, такі як урагани, циклони, землетруси,
цунамі, повені, руйнування в результаті блискавки, засухи,
обмерзання;
* військові дії, громадянські заворушення, піратство, саботаж;
* вибухи, пожежі;
* бойкоти, страйки та локаути;
* законні і незаконні дії влади, в т.ч. прийняття ними певних нормативних 
актів.

Вартість послуг на міжнародні відправки вказана в тарифах КСД довідково 
(станом на 23.02.2018) і може змінюватись.

УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ- МІЖНАРОДНА ДОСТАВКА



Вага,
до

експрес-зони (“док”)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

< 0,2 кг. 992 1069 1173 1014 1254 1186 1537 1674 1830

< 0,5 кг. 1100 1192 1327 1114 1426 1335 1792 1907 2086

< 1,0 кг. 1308 1400 1582 1358 1754 1685 2115 2306 2490

< 1,5 кг. 1518 1605 1834 1537 2048 1982 2437 2648 2875

< 2,0 кг. 1724 1812 2083 1723 2343 2277 2755 2992 3265

< 2,5 кг. 1928 2022 2342 1904 2645 2579 3077 3339 3654

< 3,0 кг. 2083 2193 2588 2083 2946 2876 3375 3682 4031

< 3,5 кг. 2232 2366 2844 2264 3241 3172 3671 4023 4412

< 4,0 кг. 2380 2544 3101 2445 3539 3469 3975 4370 4787

< 4,5 кг. 2532 2713 3350 2626 3838 3770 4268 4713 5169

< 5,0 кг. 2683 2887 3603 2807 4136 3992 4565 5053 5545

ДАЛЕКЕ ЗАРУБІЖЖЯ (ЕКСПРЕС), ТАРИФ, ТЕРМІН

тариф на доставку документів

Відправлення “не документів“ підлягає обов’язковому митному оформленню 
та попереднім узгодженням з офісом КСД -Києва

Примітки:
1) Термін доставки для відправлень документарного характеру зазначений в 
робочих днях з м. Києва (не враховуючи день відправки).
2) У віддалені пункти термін доставки може бути збільшений.
3) Для кур’єрських відправлень категорією експрес, потрібно вказувати на 
кур’єрській декларації ЕКСПРЕС. 
4) Тариф вказаний в українських гривнях без урахування ПДВ.



ЕКСПРЕС ВІДПРАВЛЕННЯ: КРАЇНИ

Австралія  .................7 (3-4)
Австрія ......................2 (1-2)
Азербайджан ............4 (4-5)
Азорські острови ......3 (5-6)
Албанія .....................5 (2-3)
Алжир ........................8 (3-4)
Ангілья ......................9 (2-3)
Англія ........................2 (1-2)
Ангола .......................9 (5-6)
Антігуа і Барбуда ......9 (2-3)
Антільські острови .. 9 (5-6)
Аргентина .................9 (2-3)
Аруба ........................9 (5-6)
Афганістан ................8 (3-4)
Багами ......................9 (2-3)
Бангладеш ................8 (5-6)
Барбадос ..................9 (3-4)
Барбуда  (Антігуа) ....9 (2-3)
Бахрейн ....................8 (4-5)
Бельгія ......................2 (1-2)
Бенін .........................9 (2-3)
Берег Слонов.Кістки 9 (4-5)
Бермуда ....................9 (2-3)
Білорусь ....................1 (4-5)
Болгарія ....................4 (1-2)
Болівія .......................9 (2-3)
Бонайре ....................9 (2-3)
Боснія-Герцеговина ..5 (3-4)
Ботсвана ...................9 (5-6)
Бразилія ....................9 (2-3)
Британські
Віргінські острови .....9 (2-3)
Бруней ......................8 (3-4)
Буркіна-Фасо ............9 (2-3)
Бутан .........................8 (5-6)
В’єтнам .....................8 (3-4)
Венесуела .................9 (3-4)
Вірменія ....................4 (4-5)
Великобританія:
Англія  .......................2 (1-2)
Північна Ірландія ......2 (1-2)
Уельс  ........................2 (1-2)
Шотландія  ................2 (1-2)
Віргінські о-ви UK .....9 (3-4)
Віргінські о-ви USA ...9 (3-4)
Габон .........................9 (3-4)
Газа (Західний Берег) 7 (4-5)
Гаїті ...........................9 (2-3)
Гайана .......................9 (3-4)
Гамбія ........................9 (4-5)
Гана ...........................9 (2-3)
Гваделупа .................9 (3-4)
Гватемала .................9 (2-3)
Гвінея ........................9 (2-3)
Гвінея-Бісау ..............9 (5-6)
Гібралтар ..................5 (3-4)
Голандія ....................2 (1-2)
Гондурас ...................9 (2-3) 
Гонконг ......................7 (2-3)
Гренада .....................9 (2-3)
Греція ........................3 (1-2)
Грузія .........................4 (5-6)
Гуам ...........................9 (3-4)
Данія .........................3 (1-2)
Джибуті .....................9 (2-3)
Домініка ....................9 (2-3)
Домінік.Республіка ...9 (2-3)
Еквадор .....................9 (2-3)
Ель-Сальвадор ........9 (5-6)
Еритрея.....................9 (3-4)
Естонія ......................2 (1-2)
Ефіопія ......................9 (5-6)
Єгипет .......................8 (2-3)
Замбія .......................9 (2-3)
Західний Берег(Газа) 7 (4-5)
Зімбабве ...................9 (3-4)
Ізраїль .......................7 (2-3)
Індія ...........................7 (3-4)
Індонезія ...................8 (3-4)
Ірландія, Республіка 2 (1-2)
Ісландія .....................5 (1-2)
Іспанія .......................3 (1-2)
Італія .........................2 (1-2)
Йорданія ...................8 (2-3)
Йемен, Республіка ...8 (5-6)
Казахстан ..................4 (3-4)
Камбоджа..................8 (4-5)
Камерун ....................9 (4-5)

Канада ......................6 (2-3)
Канарські острови ....7 (2-3)
Катар .........................8 (2-3)
Кенія ..........................8 (2-3)
Киргизстан ................4 (4-5)
Китай .........................7 (3-4)
Кіпр ............................3 (2-3)
Колумбія ...................9 (4-5)
Конго (Браззавіль) ....9 (4-5)
Конго .........................9 (2-3)
Корея Південна ........7 (3-4)
Косово  ......................5 (2-3)
Коста-Ріка .................9 (2-3)
Кувейт .......................8 (2-3)
Кюрасао  ...................9 (3-4)
Лаос ..........................8 (5-6)
Латвія ........................2 (1-2)
Ліберія .......................9 (4-5)
Ліван..........................8 (2-3)
Лівія ...........................8 (2-3)
Ліхтенштейн..............2 (1-2)
Литва .........................2 (1-2)
Люксембург ...............2 (1-2)
Маврикій ...................9 (2-3)
Мавританія ...............9 (6-7)
Мадагаскар ...............9 (5-7)
Майоте ......................9 (5-6)
Мадейра ...................3 (5-6) 
Макао ........................8 (4-5)
Македонія .................5 (2-3)
Малаві .......................9 (5-6)
Малайзія ...................7 (3-4)
Малі ...........................9 (3-4)
Мальта ......................3 (3-4)
Марокко ....................8 (2-3)
Мартиніка .................9 (3-4)
Мексика ....................6 (2-3)
Мелілья .....................7 (4-5)
Монако ......................3 (1-2)
Монголія....................7 (2-3)
Монсеррат ................9 (2-3)
Намібія ......................9 (3-4)
Невіс (Сент-Кітс) ......9 (2-3)
Непал ........................8 (3-4)
Нігер ..........................9 (4-5)
Нігерія .......................8 (2-3)
Нідерланди ...............2 (1-2)
Нідерландські Антільські 
острови .....................9 (5-6)
Нікарагуа ..................9 (2-3)
Німеччина .................2 (1-2)
Нова Зеландія ..........7 (4-5)
Нова Каледонія ........9 (5-6)
Норвегія ....................3 (1-2)
Норманські острови
(Guernsey, Jersey) ....4 (5-6)
ОАЕ ...........................8 (2-3)
Оман .........................8 (2-3)
Острови Зел. Мису ...9 (5-6)
Острови Кайман .......9 (5-6)
Пакистан ...................8 (2-3)
Панама......................9 (2-3)
Парагвай ...................9 (2-3)
Перу ..........................9 (2-3)
Південна Африка .....9 (5-6)
Північна Ірландія ......2 (3-4)
Півн. Маріан. о-ви ....9 (5-6)
Польща .....................2 (1-2)
Португалія ................3 (4-5)
Пуерто-Ріко ...............6 (2-3)
Реюньон ....................9 (7-8)
Росія ..........................1 (4-5)
Румунія .....................1 (2-3)
Саба ..........................9 (2-3)
Сайпан ......................9 (4-5)
Сан-Маріно ...............5 (5-6)
Санта-Крус................9 (3-4)
Саудівська Аравія ....8 (2-3)
Свазіленд .................8 (3-4)
Сейшельські острови 9 (5-6)
Сенегал .....................9 (3-4)
Сент-Бартелемі ........9 (6-8)
Сент-Вінсент і Гренадіни ...9 (3-4)
Сент-Джон ................9 (2-3)
Сент-Євстатіус .........9 (3-4)
Сент-Кітс ...................9 (3-4)
Сент-Люсія................9 (3-4)
Сент-Маартен ...........9 (3-4)

Сент-Мартін (Гвадел.) 9 (3-4)
Сент-Томас  ..............9 (3-4)
Сербія .......................5 (3-4)
Сеута .........................7 (4-5)
Сінгапур ....................7 (2-3)
Словацька республіка .2 (1-2)
Словенія ...................2 (1-2)
США ..........................6 (1-2)
Сьєрра-Леоне ...........9 (7-8)
Таїланд .....................8 (2-3)
Таїті ...........................9 (5-6)
Тайвань .....................7 (4-5)
Танзанія ....................9 (7-8)
Тініан .........................9 (4-5)
Того ...........................9 (4-5)
Тортола .....................9 (2-3)
Тринідад і Тобаго ......9 (3-4)
Туніс ..........................9 (3-4)
Туреччина .................4 (3-4)
Уганда .......................9 (3-4)
Угорщина ..................2 (1-2)
Уельс .........................2 (1-2)
Узбекистан ................4 (4-5)
Уругвай .....................9 (2-3)
Фіджі ..........................9 (3-4)
Філіппіни ...................8 (3-4)
Фінляндія ..................2 (1-2)
Франція .....................2 (1-2)
Франц. Полінезія ......9 (5-6)
Хорватія ....................5 (1-2) 
Чад ............................9 (3-4)
Чехія ..........................2 (1-2)
Чілі ............................9 (2-3)
Чорногорія ................5 (3-4)
Швейцарія .................2 (1-2)
Швеція .......................3 (1-2)
Шотландія .................2 (1-2)
Шрі-Ланка .................8 (3-4)
Ямайка ......................9 (2-3)
Японія .......................7 (3-4)

країна призначення, номер тарифної зони, термін доставки з м.Києва в дужках



Примітки:
1) Термін доставки для відправлень документарного характеру 
зазначений в робочих днях з м. Києва (не враховуючи день відправки)
2) У віддалені пункти термін доставки може бути збільшений.
3) Для кур’єрських відправлень в далеке зарубіжжя, потрібно 
вказувати категорію СТАНДАРТ У випадку відсутності такої відмітки 
- доставка проводиться по категорії ЕКСПРЕС у строк і тариф 
зазначений на стор. (14-15)
4) Тариф вказаний в українських гривнях без урахування ПДВ.

ДАЛЕКЕ ЗАРУБІЖЖЯ (СТАНДАРТ), ТАРИФ, ТЕРМІН

Вага,
до

стандарт-зони

1 2 3 4 5 6 7 8

< 0,2 кг. 775 878 988 1101 1243 1394 486 612

< 0,5 кг. 921 1057 1193 1325 1495 1671 532 672

< 1,0 кг. 1067 1235 1397 1548 1747 1947 578 731

< 1,5 кг. 1213 1413 1602 1772 1999 2224 624 790

< 2,0 кг. 1359 1591 1807 1996 2251 2500 670 849

< 2,5 кг. 1505 1769 2011 2219 2502 2776 716 908

< 3,0 кг. 1651 1948 2216 2443 2754 3053 761 967

< 3,5 кг. 1797 2126 2421 2666 3006 3329 807 1027

< 4,0 кг. 1943 2304 2625 2890 3258 3606 853 1086

< 4,5 кг. 2089 2482 2830 3113 3510 3882 899 1145

< 5,0 кг. 2235 2660 3034 3337 3762 4159 945 1204

Відправлення “не документів“ підлягає обов’язковому митному оформленню 
та попереднім узгодженням з офісом КСД -Києва

тариф на доставку документів



Австралія  .................3 (6-8)
Австрія  .....................1 (3-6)
Алжир ........................6 (6-8)
Американське Самоа 6 (7-9)
Ангілья ......................4 (7-9)
Ангола .......................6 (7-9)
Антигуа і Барбуда.....4 (6-8)
Аргентина  ................4 (6-8)
Аруба ........................4 (6-8)
Багамські о-ви ..........4 (5-7)
Бангладеш ................4 (6-8)
Барбадос ..................4 (6-8)
Барбуда ....................2 (6-8)
Бахрейн ....................5 (5-7)
Беліз ........................4 (8-10)
Бельгія  .....................1 (3-6)
Бенін ........................ 6 (6-8)
Берег Слонової  .......................
Кістки .......................6 (8-10)
Бермудські о-ви ........6 (7-9)
Білорусь (Мінськ) .....7 (3-5)
Білорусь (інші міста) 8 (3-7)
Бірма/М’янма ............6 (5-6)
Болгарія  ...................2 (2-7)
Болівія .......................4 (7-9)
Бонайре ....................4 (7-9)
Ботсвана ...................6 (6-8)
Бразилія  ...................4 (6-8)
Бруней ......................3 (6-8)
Буркіна-Фасо ............6 (7-9)
Бурунді ....................6 (8-10)
Бутан .........................6 (7-9)
Вануату .....................6 (7-9)
Ватикан .....................1 (5-7)

Великобританія:
Англія  .......................1 (3-6)
Північна Ірландія ......1 (3-6)
Уельс  ........................1 (3-6)
Шотландія  ................1 (3-6)

Венесуела .................2 (7-9)
Вірменія ....................2 (7-9)
Віргінські о-ви UK ...2 (8-10)
Віргінські о-ви USA .2 (8-10)
В’єтнам .....................6 (6-8)
Габон .........................6 (5-7)
Гаїті ...........................6 (6-8)
Гамбія ......................6 (8-10)
Гана ...........................6 (5-7)
Гаяна .......................4 (7-10)
Гваделупа ...............4 (8-10)
Гватемала .................4 (5-7)
Гвінея ........................6 (6-8)
Гвінея-Бісау ..............6 (6-8)
Гондурас ...................4 (6-8)
Гонконг  .....................3 (3-7)
Гренада ...................4 (8-10)
Гренландія ..............6 (8-10)
Греція  .......................2 (4-6)
Грузія .........................2 (4-6)
Гуам .........................4 (8-10)
Данія .........................1 (3-6)
Джибуті ...................6 (8-10)
Домініка ..................4 (8-10)
Домінік.Республіка ....4 (6-8)
Єгипет .......................6 (5-7)
Ємен..........................6 (7-9)
Еквадор .....................4 (7-9)
Ерітрея ......................5 (7-9)
Есто́нія ......................1 (3-6)
Ефіопія ......................6 (5-7)
Заир ..........................6 (2-6)
Замбія .......................6 (6-8)
Западное Самоа ....6 (8-10)
Зеленого Мису  о-ви 6 (8-10)
Зімбабве ...................6 (6-8)
Ізраїль .......................3 (3-7)
Індія ...........................3 (3-7)
Індонезія ...................3 (7-9)
Іран ............................5 (7-9)
Ірландія .....................1 (3-6)
Ісландія .....................2 (4-6)
Іспанія .......................1 (3-6)
Італія  ........................1 (3-6)
Йорданія ...................5 (5-7)
Кабо Верде ...............6 (7-9)
Кайманові о-ви .........4 (6-8)

Казахстан ..................8 (4-9)
Камбоджа..................6 (7-9)
Камерун ....................6 (5-7)
Канада  .....................2 (3-7)
Канарскі о-ви ............6 (7-9)
Катар .........................5 (5-7)
Кенія ..........................3 (6-8)
Кіпр ............................2 (3-6)
Кірібаті.......................6 (8-9)
Китай  ........................3 (4-8)
Колумбія  ..................4 (6-8)
Конго (Дем.респ-ка) .6 (6-8)
Коста-Ріка  ................4 (5-7)
Корея (Південна)  .....3 (7-8)
Кувейт .......................5 (5-7)
Лаос ..........................6 (7-9)
Латвія ........................1 (3-6)
Лесото .......................6 (7-9)
Ліберія .......................6 (7-9)
Ліван..........................5 (6-8)
Лівія ...........................6 (6-8)
Ліхтенштейн..............1 (4-6)
Литва .........................1 (3-6)
Люксембург ...............1 (3-6)
Маврикій ...................6 (6-9)
Мавританія ...............6 (5-7)
Мадагаскар ...............6 (7-9)
Макао ........................3 (7-9)
Малаві .......................6 (6-8)
Малайзія ...................3 (5-7)
Малі ...........................6 (5-7)
Мальдіви ...................6 (7-9)
Мальта  .....................1 (5-7)
Марокко ....................6 (5-7)
Мартініка ...................4 (7-9)
Маршалові о-ви ....4 (11-13)
Мексика  ...................4 (5-7)
Мікронезія .............3 (11-13)
Мозамбік ...................6 (7-9)
Молдова(Кишинів) ...7 (3-5)
Молдова(інші міста) .8 (3-9)
Монако  .....................1 (3-6)
Монголія....................6 (7-9)
Намібія ......................6 (6-8)
Непал ........................5 (7-9)
Нігер ........................6 (8-10)
Нігерія .......................6 (6-8)
Нідерланди  ..............1 (3-6)
Нікарагуа ..................4 (6-8)
Німеччина  ................1 (3-6)
Нова Зеландія ..........3 (7-9)
Нова Каледонія ........3 (7-9)
Норвегія  ...................1 (5-7)
Нормандські о-ви .....3 (7-9)
Об’єднаны Арабські 
Емірати  ....................5 (3-6)
Оман .........................5 (5-7)
Пакистан ...................4 (6-8)
Палау ......................6 (8-10)
Панама......................4 (6-8)
Папуа-Нова Гвінея .3 (8-10)
Парагвай ...................4 (6-8)
Перу  .........................4 (6-8)
Південна Африка .....4 (6-8)
Польща  ....................2 (3-6)
Португалія ................1 (5-7)
Пуерто-Ріко ...............4 (5-7)
Реюньйон ..................6 (6-8)
Руанда ......................6 (7-9)
Румунія .....................2 (5-7)
Сайпан ......................4 (6-8)
Сальвадор ................4 (7-9)
Сан Маріно ...............3 (7-9)
Санта-Лючія..............4 (7-9)
Свазіленд .................6 (6-8)
Сейшельські о-ви ...6 (8-10)
Сенегал .....................6 (5-7)
Сент-Вінсент і 
Гренадини .................4 (7-9)
Сент-Люсія................6 (7-9)
Сент-Мартін ..............4 (7-9)
Сент-Юстас ..............4 (7-9)
Сербія .......................3 (7-9)
Сінгапур ....................3 (3-7)
Сірія ..........................5 (5-7)
Словаччина  .............2 (5-7)
Словенія  ..................2 (5-7)
Соломонові о-ви .......6 (7-9)

Судан ........................6 (7-9)
Сурінам .................4 (10-12)
США  .........................2 (3-7)
Сьєрра-Леоне ...........6 (7-9)
Таджикистан .............2 (7-9)
Таїланд .....................3 (5-7)
Таїті ...........................6 (7-9)
Тайвань  ....................3 (5-7)
Танзанія ....................6 (6-8)
Теркс і Кайкос .......4 (11-13)
Того ...........................6 (6-8)
Тонга .........................6 (6-9)
Трінідад і Тобаго .......3 (7-9)
Тувалу .......................6 (7-9)
Туніс ..........................6 (5-7)
Туреччина .................2 (3-6)
Уганда .......................6 (6-8)
Угорщина  .................2 (4-6)
Уругвай .....................4 (7-9)
Фарерські о-ви ........6 (7-10)
Фіджі ........................3 (8-10)
Філіппіни  ..................3 (6-8)
Фінляндія  .................1 (3-6)
Франція  ....................1 (3-6)
Хорватія ....................2 (5-7)
Центрально-Африканська 
Республіка .................6 (8-9)
Чад ............................6 (6-8)
Чехія  .........................2 (3-6)
Чілі  ...........................4 (6-8)
Швейцарія .................1 (3-6)
Швеція  ......................1 (3-7)
Шрі-Ланка .................4 (5-7)
Ямайка ......................4 (6-8)
Японія .......................3 (3-7)

ДАЛЕКЕ ЗАРУБІЖЖЯ: КРАЇНИ
країна призначення, номер тарифної зони, термін доставки з м.Києва в дужках



Вага,
до Москва

тарифні зони (“док”)

1 2 3 4 5

лист

< 0,5 кг. 475 560 630 760 775 845

< 1,0 кг. 515 615 680 815 830 930

пакунок

< 1,5 кг. 893 1021 1329 1486 1793 1936

< 2,0 кг. 987 1126 1441 1605 1930 2080

< 2,5 кг. 1081 1231 1553 1724 2067 2224

< 3,0 кг. 1175 1336 1665 1843 2204 2368

< 3,5 кг. 1269 1441 1777 1962 2341 2512

< 4,0 кг. 1363 1546 1889 2081 2478 2656

< 4,5 кг. 1457 1651 2001 2200 2615 2800

< 5,0 кг. 1551 1756 2113 2319 2752 2944

Тариф на доставку документів

БЛИЖНЄ ЗАРУБІЖЖЯ, ТАРИФ

Примітки:
1) Строк доставки і перелік країн та міст, що обслуговуються, наведено нижче.
2) Тариф та термін вказаний для відправлень документарного характеру.
Всі відправлення не документарного характеру потребують попереднього 
узгодження з офісом КСД у Вашому місті.
3) У дужках вказано термін доставки в робочих днях з м.Києва.
4) Перед дужками зазначений номер тарифної зони.
5) Доставка відправлень в інші міста виконується за попереднім узгодженням 
з офісом КСД у Вашому місті. 



РОСІЯ 
Абакан ..................4 (4-7) 
Альметьевськ ......3 (3-5)
Армавір ................3 (2-4)
Архангельськ .......3 (2-4)
Астрахань ............3 (2-5)
Балаково ..............3 (3-5)
Барнаул ................3 (3-4) 
Бєлгород ..............1 (2-3)
Бьордськ ..............3 (3-4)
Березники ............3 (3-5)
Бійск ......................5 (2-4)
Біробіджан ...........5 (4-7)
Благовєщенськ....5 (4-6)
Братськ .................5 (4-7)
Брянськ ................1 (2-4)
Великий Новгород . 3 (2-4)
Владивосток ........4 (3-5)
Владикавказ ........4 (3-5)
Володимир ...........1 (2-3)
Волгоград ............1 (2-4)
Волгодонськ ........2 (3-5)
Волзький ..............2 (3-5)
Вологда ................2 (2-4)
Вороніж ................1 (2-3)
Геленджик ............3 (3-5)
Горно-Алтайськ ...4 (4-6)
Дзержинськ ..........2 (3-5)
Димитровград .....3 (3-5)
Єкатеринбург ......2 (2-4)
Єссентуки ............3 (3-5)
Златоуст ...............4 (3-5)
Іваново .................1 (2-4)
Іжевск ...................2 (2-4)
Іркутск ..................3 (3-5)
Йошкар-Ола ........4 (2-4)
Казань ..................1 (2-4)
Калінінград ..........3 (2-4)
Калуга ...................1 (2-4)
К.-Уральський ......3 (3-5)
Кемерово .............3 (3-4)
Кіров .....................3 (3-5)
Кисловодськ ........3 (3-5)
Комсом.-на-Амурі ....5 (4-6)
Кострома ..............2 (2-4)
Краснодар ............1 (2-4) 
Красноярськ ........3 (3-5)
Кропоткин ............2 (3-5)
Курган ...................3 (3-5)
Курськ ...................1 (2-3)
Кизил ....................5 (4-7)
Липецьк ................1 (2-4)
Магадан ...............5 (5-7)
Магнітогорськ ......3 (3-4)
Майкоп .................2 (3-5)
Махачкала ...........4 (3-5)
Міас .......................3 (3-5)
Мінеральні води ..3 (3-5)
Москва ................ (1-3)
Мурманськ ...........3 (3-5)
Набер.Челни ........3 (3-5)
Нальчик ................3 (3-5)
Находка ................5 (4-7)
Невинномиськ .....3 (3-5)
Нефтекамськ .......4 (3-5)
Нефтеюганськ .....4 (3-5)
Ніжневартовськ ...4 (3-5)
Нижньокамськ .....3 (3-5)
Нижній Новгород 1 (2-4)
Нижній Тагіл .........3 (3-4)
Новокузнецьк ......3 (3-5)
Новокуйбишевськ 2 (3-5)
Новомосковськ ....3 (3-5)
Новоросійськ .......2 (2-4)
Новосибірськ .......2 (2-4) 
Новочебоксарськ 4 (3-5)
Новий Уренгой ....5 (3-5)
Норільськ .............5 (5-7)
Ноябрьськ ............5 (4-6)
Обнінськ ...............4 (3-5)
Омськ ....................2 (3-5)

Орел .....................2 (2-4)
Оренбург ..............3 (3-4)
Орськ ....................4 (4-6)
Пенза ....................2 (2-4)
Перм .....................2 (2-4)
Петрозаводськ ....3 (3-4)
Петр.-Камчатський  5 (5-7) 
Прокоп’євськ ........4 (4-6)
Псков ....................3 (3-5)
П’ятигорськ ......... 2 (3-4)
Ростов-на-Дону ...1 (2-4)
Рязань ..................1 (2-4)
Салават ................4 (3-5)
Салехард .............5 (4-6)
Самара .................1 (2-4)
С-Петербург........1 (1-3)
Саранськ ..............2 (2-3)
Саратов ................1 (2-4)
Северодвинськ ...4 (3-5)
Смоленськ ...........2 (2-4)
Сочі .......................3 (2-4)
Ставрополь .........2 (2-4)
Старий Оскол ......2 (3-4)
Стерлітамак .........3 (3-4)
Стрежевой ...........5 (4-6)
Сургут ...................4 (3-5)
Сизрань ................3 (2-4)
Сиктивкар ............3 (3-4)
Таганрог ...............2 (3-4)
Тамбов ..................2 (2-3)
Твер ......................2 (2-4)
Тольятті ................1 (2-4)
Томськ ..................3 (3-5)
Тула ......................1 (2-4)
Тюмень .................2 (2-4)
Улан-Уде ..............4 (4-7)
Ульяновськ ..........1 (2-4)
Уфа .......................2 (2-4)
Ухта ......................4 (4-6)
Хабаровськ ..........4 (3-6)
Ханти-Мансійськ .4 (3-6)
Чебоксари ............2 (2-4)
Челябінськ ...........2 (2-4)
Череповець .........3 (3-5)
Черкеськ ...............3 (3-6)
Чита ......................5 (4-7)
Шахти ...................2 (3-5)
Елиста ..................3 (3-5)
Енгельс ................2 (3-5)
Южносахалінськ .5 (5-7)
Якутськ .................5 (5-8)
Ярославль ...........1 (2-4)

БЛИЖНЄ ЗАРУБІЖЖЯ: КРАЇНИ І МІСТА
країна, місто, номер тарифної зони, термін доставки з м.Києва (в дужках)


