ПРАВИЛА ПАКУВАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ
1. Упаковка відправлення забезпечується Відправником залежно від форми та характеру вкладення з
урахуванням часу пересилання транспортування та інших умов пересилання.
2. Упаковка відправлення повинна забезпечувати цілісність вкладення під час транспортування та
обробки з використанням технічних засобів. Упаковка відправлення повинна унеможливлення
заподіяння шкоди життю та здоров'ю людей або тварин, забруднення чи псування (пошкодження)
інших відправлень та обладнання.
3. Маркування повинно бути наклеєне на верхню частину коробки (згідно стрілок «вгору»).
4. Під якісною упаковкою розуміється упаковка (коробка, мішок, палета, бокс чи обрешетування), що
задовольняє наступні вимоги:
Ознаки якісної
упаковки

Приклад якісної упаковки

Якісний та цупкий
картон

Немає випнутих
частин

Коробка
не переповнена

Упаковка не має
деформацій і щілин.
Без вільного доступу
всередину.

+

Приклад неякісної упаковки

Якщо коробку
потрясти – немає звуку
битого скла, взаємодії
одного крихкого
предмета з іншим,
вільного переміщення
крихких предметів.
В неповністю
заповнених коробках
обов’язково
використовується
пінопластовий
ущільнювач.
Дрібні крихкі
відправлення повинні
бути додатково
запаковані в
повітряно-пухирчату
плівку, навіть якщо
вони спаковані в
коробку.
Немає вологих плям

Мішок (окрім мішків
для сміття). Мішок
повинен бути з цупкого
матеріалу.

Немає розривів та
ознак реставрації
поверхні

Відправлення на палеті
сформовано
вертикально рівно без
випнутих частин

Палету обмотано
щонайменше трьома
шарами стрейч-плівки

Усі місця на палеті – у
якісній упаковці
(немає розривів,
вм’ятин і деформацій)

Сипуче відправлення
запаковане
в поліетиленовий
мішок.

Побутова техніка
запакована
в транспортну
упаковку.

Цифрова техніка
запакована у
гофрокартонну
упаковку.

Товарну упаковку
запаковано в коробку.

Заборонено змотувати
скріплювати
(упаковки) між собою
так, щоб вони могли
роз'єднатися під час
транспортування.
Дозволяється
з’єднувати лише до
трьох упаковок, якщо
вони пов'язані між
собою як мінімум
п'ятьма шарами
стрейч-плівки і
скотчем, що утворює
єдину цілісну упаковку
для відправлення.
Габаритні
відправлення з вагою,
більшої ніж 30кг
розміщуються на
палеті з ДСП (з
спеціальним
маркуванням IPPC 15)
або упаковуються в
фанерний ящик,
пластикові бокси.
Відправлення повинне
бути зафіксованим в
середині розпіркамифіксаторами, не
повинне переміщатися,
вкладення упаковані в
повітряно-пухирчасту
плівку, засипані
пінопластовим
наповнювачем,
усередині не повинно
бути порожніх місць.
Заборонено для
упаковки
використовувати
суцільну деревину.

