
Тарифи на фулфілмент

Додаток 1 до Договору
Від 01.03.2023 р.



Комплектація та обробка замовлень

Замовлень в місяць, шт

0-99 100-299 300-999 1000-2999 3000 >

Базовий тариф за обробку 
замовлення з одним товаром 22 грн 20 грн 19 грн 18 грн 17 грн

Доплата за кожен додатковий товар в 
замовленні 1.5 грн 1.5 грн 1.5 грн 1.5 грн 1.5 грн

Доплата за кожен додатковий кг, 
якщо вага замовлення більше 10 кг 1.5 грн 1.5 грн 1.5 грн 1.5 грн 1.5 грн

Доплата за міжнародні відправлення 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн

*  Можлива надбавка до базового тарифу якщо необхідне додаткове пакування замовлення (збирання 
коробки, вкладання рекламних матеріалів або ін.)
** Враховується більше значення фактичної або об’ємної ваги.
Об’ємна вага (кг) = (Довжина(см) × Ширина(см) × Висота(см)) / 4 000 або об’єм замовлення (м³) × 250.



Замовлень в місяць, шт

0-99 100-299 300-999 1000-2999 3000 >

Зберігання товару на полиці
за 1 м3 в міс.

500 грн 450 грн 400 грн 350 грн 300 грн

Зберігання товару

* Обсяг зайнятого місця вимірюється по фактичному об’єму товарів (для товарів більше 0.001  м³) або по 
об’єму зайнятої товаром комірки або полиці.



Приймання товару

* Оплата за приймання товару знімається тільки за кожне найменування товарів в поставці. Кількість 
товарів на вартість не впливає. Наприклад, вартість приймання 100 шт одного найменування товару - 3 грн

Приймання товару 3 грн / найменування *

Маркування штрихкодом товару без штрихкоду 0.5 грн / шт

Розвантаження коробки до 10 кг ** 5 грн

Розвантаження коробки від 10 до 25 кг ** 10 грн

Розвантаження коробки від 25 кг ** 20 грн

Розвантаження палети ** 40 грн

** Оплата за розвантаження коробки не застосовується при способі доставки поставки - “Нова пошта”. При 
заборі поставки кур’єром “Sender Fulfillment” в Києві та за необхідності самостійно завантажити вантаж в 
авто можуть застосовуватися аналогічні тарифи на завантаження вантажу в авто



Кур’єрська доставка по Києву

* Вага визначається за більшим значенням фактичної або об’ємної ваги

Доставка замовлення або забір товару (до 30 кг) 150 грн

Доставка замовлення або забір товару (від 30 кг до 100 кг) 250 грн

Доставка замовлення або забір товару (від 100 кг до 300 кг) 400 грн



Додаткові послуги

Обробка повернень 
замовлень

Відправлення смс 
клієнту з номером ТТН 

Генерація та друк товарного 
чеку, супровідних документів

0.5 грн

180 
грн/година

1 грн

Додаткові послуги 
(перепакування або 

комплектація товарів, 
контроль якості, фото і т.д.)50%

Від вартості обробки 
замовлення


