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Нова пошта є незмінним лідером ринку 
експрес-доставки в Україні. Щороку ми 
доставляємо мільйони відправлень, роз-
ширюємо мережу відділень, збільшуємо 
кількість послуг та вдосконалюємо їхню 
якість. Ми переконані, що показниками 
лідерства є не лише позиції на ринку та 
рекорди. Лідер — це той, хто відповідальний 
за свій вплив, готовий задавати тренди й 
вести за собою.

Звітувати щороку відтоді стало доброю 
традицією, і сьогодні у ваших руках п’ятий 
ювілейний звіт компанії. У ньому ми діли-
мося ключовими показниками та нашим 
прогресом за 2020 рік.

Про звіт
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На гребені 
хвилі

«Усі запам’ятають 2020 рік як кризовий. 
Утім, ми хотіли б назвати його роком 
українських підприємців. Тих, які  кину-
лися допомагати країні, і тих, кому самим 
потрібна була допомога. Тих, які шукали 
способи втриматися на плаву й розвива-
тися, і тих, яким довелося призупинити 
свою справу, але які вже виношують план 
нового бізнесу. Усі вони — потужний двигун 
нашої економіки. І саме на їхніх плечах 
тримається добробут країни й кожного її 
громадянина. 

У 2020 році Нова пошта стала втіленням 
стабільності та надійності для своїх 

працівників, партнерів, клієнтів. Ми адапту-
валися до нових умов, щоб продовжувати 
об’єднувати людей, розвивати підприємни-
цтво та драйвити і ринок e-commerce, і всю 
економіку України. Водночас реалізовували 
важливі соціальні проєкти та досягали 
цілей сталого розвитку. 

Зібрали в цьому звіті всі наші досягнення 
та здобутки за 2020 рік. Дякуємо, що кори-
стувалися послугами Нової пошти, ставали 
нашими партнерами чи долучалися до 
проєктів. Цінуємо вашу підтримку й окри-
лені нею рухаємося далі».

Володимир Поперешнюк, Вячеслав Климов, 
співвласники Нової пошти
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Ключові цифри 
та події

8 149
відділень по всій країні

822
відділення отримали комплекти для 
сортування вторинної сировини

Усього понад 1 500 відділень 
обладнані такими комплектами

КІТ 2
Збудовали 2 -гу чергу КІТ

Компанія Nova Poshta International змінила назву на 

Nova Poshta Global

Відкрили інноваційний 
термінал у Харкові

вклали в боротьбу з пандемією

>38 млн грн

ХАІ

183 млн км

> 200 млн грн
проїхав автопарк за рік

спрямували на захист працівників
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«Нова пошта підтримує 10 принципів Глобального договору 
ООН з прав людини, праці, довкілля та боротьби з коруп-
цією. Ми прагнемо зробити цей договір та його принципи 

частиною стратегії, культури та повсякден-
них операцій нашої компанії. 

Ключовою вимогою до підписантів дого-
вору є щорічне подання звітності. Тож свої 
досягнення і прогрес на шляху реалізації 
згаданих принципів ми щороку узагальню-
ємо у формі звіту, який ви тримаєте 
в руках. Радіємо, що нам є що сказати 
і чим пишатися».

Від початку 2019 року в компанії діє 
Політика застосування стандарту  
ISO 26000 з соціальної відповідаль-
ності, що свідчить про дотримання 
найкращих світових практик. Сталий 
розвиток компанії передбачає роботу 
в таких напрямах:

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Звітування зі сталого розвитку

Стратегія сталого розвитку

Про корпоративну 
соціальну 
відповідальність

Ключові теми, 
на яких зосереджена 
Політика застосування 
стандарту ISO 26000:

 → Організаційне управління 
 → Права людини
 → Трудові практики
 → Навколишнє середовище
 → Ділова етика
 → Відповідальність перед клієнтами
 → Суспільство і громади

Олександр Бульба,
СЕО Нової пошти 
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 → Якість послуг
 → Безпека даних
 → Інновації

 → Екологія
 → Безпека
 → Доступність послуг

 → Умови праці
 → Безпека
 → Навчання

 → Комплаєнс
 → Прозорість 
та звітність

 → Інновації
 → Комплаєнс

 → Прозорість
 → Комплаєнс

 → Прозорість
 → Розвиток

Стейкхолдери 
та істотні питання

Клієнти Місцеві громади

Працівники ЗМІ, НГО

Фінансові установи Уряд

Партнери та постачальники

«Нова пошта здобула репутацію не тільки 
беззаперечного лідера ринку та тренд-
сеттера, а і справжнього корпоративного 
громадянина. Ми не чекаємо, поки нас 
попросять про допомогу, ми діємо проак-
тивно, самі помічаємо актуальні проблеми 
й допомагаємо їх розв’язувати».

Лілія Загребельна,
директорка департаменту 

соціальних та іміджевих проєктів 
групи компаній  «Нова пошта»
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Місія та 
цінності

Легкість доставки 
для життя та бізнесу

Наша місія:
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Наші цінності

Клієнти

Працівники

Ми працюємо, щоб зробити життя мільйо-
нів людей кращим, доставляючи радість, 
піклування, любов, мрії… Ми завжди 
ретельно й пунктуально виконуємо дані клі-
єнтам обіцянки. Ми реагуємо на будь-яку 
їхню потребу  —  для нас природно допома-
гати. Усмішка  —  ознака нашого прихильного 
ставлення до клієнта.

Люди в Новій пошті − надійні, 
високопрофесійні, небай-
дужі, спрямовані вперед. 
Повага, чесність та відкри-
тість  —  основа спілкування 
в компанії, а помилка  —  це 
пошук шляху до успіху. 
Керівник будь-якого рівня 
відкритий до кожного 
працівника. Дисципліна 
й виконання зобов'язань 
вчасно та якісно  —  
частина нашої культури. 
Нова пошта  —  це і місце 
самореалізації професіо-
налів, і компанія для старту 
кар ' єри.

Технології

Ефективність

Технології дають нам змогу 
мати ефективні й безпечні 
виробничі процеси, які ми 
прагнемо максимально 
автоматизувати та робо-
тизувати. Саме завдяки 
технологіям наші клієнти 
отримують найкращу якість, 
сервіс та оптимальні ціни. 
Ми вивчаємо та впроваджу-
ємо найсучасніші світові 
інновації. Ми − частина 
нового цифрового світу.

Лише синергія трьох цінностей Клієнти- 
Працівники-Технології забезпечує 
Ефективність. Саме вона стимулює нас 
до інвестицій та подальшого росту. Ми 
завжди шукаємо найефективніший шлях 
до максимального результату. Ми праг-
немо спрощувати процеси й мінімізувати 
витрати, зберігаючи високу якість послуг.



20 2120 21

Компанії групи

Структура 

Наглядова рада

Нова пошта Нова пошта Молдова НоваПей Нова пошта Глобал

8 149

> 370 тис.

в 1,9 разив 2 рази

14

7 млн38

8 млн

2
відділень

відправлень

більше відправлень 
у порівнянні з 2019

більше відправлень 
у порівнянні з 2019

відділень

міжнародних 
відправлень

терміналів

клієнтів

центральні  
сортувальні станції

335 млн 

264 млн

121 млрд грн

транзакцій

грошових переказів

усіх переказів

* Анна Власова приєдналась до складу Наглядової ради у квітні 2021 року.

Комітети:
 → Комітет з інвестицій
 → Кадровий комітет
 → Комітет з аудиту та фінансів

 → Комітет зі стратегії
 → Комітет з питаннь ІТ

Volodymyr 
Savchuk 
Chairman 

Viacheslav 
Klymov

Inna 
Popereshniuk

Volodymyr 
Popereshniuk

Iryna 
Papusha*

Oleksandr 
Olshanskyi

Anna 
Vlasova*
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Живи 
глобально

Більшість країн світу 
партнер UPS

США 
партнер UPS + iHerb

Україна та Молдова 
країни присутності

Європа 
партнер DPD

Китай 
партнер Cainiao

«Nova Poshta Global 
відкрила для клієнтів світ 
глобального шопінгу, лег-
кого експорту та вантажних 
перевезень куди і звідки 
завгодно».

Юрій Беневитський,
СЕО Нова пошта Глобал
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Мережа 
відділень,

2019 6 061

2020

2018

2017

2 671

2 348

8 149

1 764 
22%

6 385 
78%

відділення  
філіальної мережі

відділення 
партнерської мережі

шт
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«Нова пошта продовжує розвивати мережу відділень. 
Упродовж останніх двох років ми зосередились на 

невеликих містах та селах, адже нам важливо сповна 
надавати послуги всім  —  і в селах, і в мегаполісах. Доступ 
до якісного сервісу дає змогу мешканцям 

сіл як продавати споживачу свої вироби 
та фермерські товари, так і купувати про-

дукти, товари, ліки, медичні засоби онлайн, 
а відтак отримувати їх біля дому».

«Особливо важливими для нас є відділення 
партнерської мережі, тобто ті, які працюють 
за франшизою. Цей формат співпраці 
допомагає компанії оперативно масштабу-
вати географію присутності, а нашим 
партнерам − створити чи розширити влас-
ний бізнес».

Євген Тафійчук,
операційний директор 
Нової пошти

Максим Мележик,
директор з франчайзингу 
Нової пошти

Бажаєте стати 
партнером Нової пошти?

 → Деталі: novaposhta.ua/becomeagent 
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Кількість 
відправлень,

2019 213

з них 6,7 млн міжнародних
2020*

2018

2017

175

146 

318 млн

88%

8%

4%

документи

посилки

вантажі

Категорії

млн шт

* З 2020 року застосовується нова методологія розрахунку кількості відправлень, 
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Податки,

Ураховані всі податки та 
збори всієї групи компаній 
«Нова пошта»  в Україні

млрд, грн

2019 4,3

2018 3,3

2017 2,3

↑18%

2020 5 млрд грн

2,32

0,42

1,05

1,16

0,13

податок на додану вартість

податок на прибуток

податок на доходи фізичних осіб

єдиний соціальний внесок

військовий та інші збори

Структура,

у порівнянні з 2019 роком

млрд грн

Українське рейтингове агентство  «Стан-
дарт-Рейтинг»  присвоїло Новій пошті 
кредитний рейтинг емітента та кредитний 
рейтинг облігацій на рівні uaА* за Націо-
нальною рейтинговою шкалою.

«За 2020 рік ми підвищили свій кредитний рейтинг до нового 
рівня UaA − це підтвердження інвестиційної привабливості 

та стабільного розвитку Нової пошти. А також 
це сигнал для всіх учасників ринку про 
надійність роботи з нашою компанією».

Пьотр Фоков,
CFO групи компаній 
«Нова пошта»



32 3332 33

Позиція 
на ринку

Позиція 
на ринку

Упізнаваність бренду

Користувались послугами

Користувались упродовж останніх 6 місяців

Компанія, яка першою спадає на думку (Top of mind)

Рівень довіри − найвищий серед служб доставки

100%
99%
95%
85%
79%

*Результати онлайн-дослідження здоров’я бренду «Нова пошта», яке компанія InMind провела в листопаді 2020 року. 
Опитували міське населення віком 18-60 років, яке користується послугами доставки. 

Позиція на ринку*

«Ми регулярно проводимо опитування 
наших клієнтів, щоб зрозуміти що нам 

вдається найкраще, а над чим ще потрібно 
працювати. В останньому опитуванні 68% 

клієнтів сказали, що вважа-
ють нас швидкими, а 37% та 

31% вважають в першу чергу 
нас надійними та комфорт-

ними відповідно».

Олеся Копчук,
директорка департаменту 
продажів Нової пошти
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Неушкоджені відправлення

Вчасна доставка у відділення

Вчасний забір за адресою

Вчасна доставка на адресу

NPS − індекс лояльності клієнтів

99,98%
95,16%
96,54%
84,05%

76%

Ринок  
доставки 
України 
в порівнянні 
зі світовим*

Показники якості

Німеччина

Кількість посилок 
на душу населення за рік, шт

*Аналітика ТОВ «Нова Пошта»  за 2019-2020 рр. серед населення віком від 16 років.

Польща Україна

53 19 14

«2020 рік став новим викликом для компанії загалом 
та її клієнтського сервісу зокрема. Перед нами постали 

одразу декілька важливих завдань: організувати безпеч-
ний простір для клієнтів та працівників, а також зберегти 

високий рівень сервісу. Ми сміливо 
прийняли цей виклик і змогли втримати 

свою позицію клієнтоорієнтованої 
компанії, яка також піклується про своїх 

працівників і підтримує їх».

Сергій Симонов,
директор з якості 
та клієнтського сервісу
Нової пошти  
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Обробка 
звернень

13 063 597
звернень

дзвінки в контакт-центр

онлайн-звернення

звернення, 
які вирішуються 
уже впродовж 
дзвінка

час обробки 
звернень  
(11:24 у 2019 році)

94%
6%

87%

Обробка 
звернень

9:19
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Онлайн- сервіси

Щоб обслуговувати клієнтів швидко  
і зручно, ми маємо цифрову інфрасту-
руктуру. Вона дає змогу вдосконалити 
операційні процеси і відповідно скоротити 
час перебування у відділенні.

Цифрова інфраструктура 
для клієнта складається 
з трьох основних сервісів:

 → отримання відправлення  
в поштоматах

 → нова авторизація для всіх сервісів
 → удосконалений процес оплат

Мобільний 
додаток

Бізнес-кабінет

API-сервіс

активних користувачів

активних користувачів

електронних накладних (ЕН)

електронних накладних (ЕН)

електронних накладних (ЕН)
усіх  
додаткових 
послуг 
замовляють 
онлайн 
(52% у 2019 році)користувачів 

менше, ніж 
за пів року

Новий мобільний додаток 
для HUAWEI AppGallery

33 млн

50 млн

98 млн 79%

~1 млн

6,2 млн

5,2 млн
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Андрій Кривошапко, 
СЕО NovaPay

Власна платіжна 
система NovaPay

Cоціально важлива платіжна 
система за класифікацією НБУ

транзакцій в деньлідер ринку 
грошових переказів 
серед небанківських 
організацій

сертифікат 
міжнародного 
стандарту 
безпеки даних

2,2 млн46% PCI DSS

«Власна платіжна система дає нам можли-
вість підтримувати клієнтів самостійно, 
не вдаючись до допомоги третіх сторін, 

а також бути більш гнучкими і швидко 
адаптуватися під нові виклики ринку».
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Інновації

«Технології  —  одна з цінностей ком-
панії. Саме вони дають нам змогу 

піднімати ланку 
стандарту швидкості 
та якості логістичного 
ринку. Секрет нашого 
успіху в тому, що ми 
постійно інвестуємо 
в найкращі логістичні 
рішення».

Олексій Тараненко,
директор з розвитку 
Нової пошти

ХАІ

КІТ 2

Четвертий інноваційний 
термінал

Перший в Україні інноваційний 
термінал, обладнаний трирівневим 
сортером для отримання макси-
мальної потужності сортування 
на мінімальну площу будівлі

Відправлень, які пройшли 
через інноваційні термінали

257 979 555
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КІТ 16 400 8 000

ХІТ 7 800 9 500

ЛЕО 15 400 11 800

ХАІ 18 100 13 200

КІТ 2 4 600 34 400

Загальна 
площа (м2)

Інноваційний 
термінал

Київ

Хмельницький

Львів

Харків

Київ

Пропускна здатність 
сортувальної лінії  
(посилок/годину)*

* З 2020 року застосовується нова методологія розрахунку пропускної здатності.
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Роботизовані 
візки

Швидксть переміщення вантажу

Максимальна вантажопідйомність

Вага, яку можуть тягнути за собою

0,8 м/с
300 кг

до 1 000 кг

60 роботизованих візків фірми 
SBR самостійно переміщують 
вантаж із зони вивантаження 
в зону завантаження.
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Новий мезонін 
фулфілмент-центру

площа 
800 м2

робоча площа
4 000 м2

відеокамер 
> 200

комірок
30 000

>  33 000 000 грн
інвестували в проєкт

Новий мезонінний комплекс, 
завдяки 5 рівневій складській 
системі дозволяє на площі у 
800 м2 організувати робочий 
простір на 4000 м2
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Нова пошта стає ще ближчою до своїх 
клієнтів. У 2020 році особливу увагу компа-
нія приділила відкриттю поштоматів. Так, 
зручні поштомати з’явились у торговельних 
та бізнес-центрах, супермаркетах, магази-
нах та навіть у під’їздах. 

поштоматів

271 − у ТЦ, БЦ

1 768 − у під’їздах

986 − на вулицях

5 149 − у ТЦ, БЦ

17 680 − у під’їздах

20 991 − на вулицях

комірок

3 025

43 820

Поштомати
«Поштомати дають змогу отримувати 

відправлення менше, ніж за 10 секунд та 
повністю безконтактно, що стало особливо 

актуально в 2020 році на тлі пандемії».

Олександр Лісовець, 
 директор бізнес-напрямку 

мережі поштоматів Новобокс
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Постачальники

Для нас вкрай важливо співпрацювати 
з партнерами на взаємовигідних умовах, 
максимально надійно та прозоро. Такий 
принцип роботи забезпечує автоматизо-
вана система управління закупівлями APS 
Smart. Закупівлі відбуваються публічно на 
майданчику zakupki.prom.ua.

Усі постачальники проходять ретельну 
перевірку та зобов'язані дотримуватися 
Кодексу поведінки постачальника, який 
містить вимоги до трудових відносин, 
охорони праці, охорони навколишнього 
середовища, корпоративної етики та 
системи управління.

Кодекс 
поведінки 
постачальника

«Нова пошта виросла з маленького бізнесу, тому для нас 
важливо допомагати розвиватися представникам малого 
та середнього бізнесу в Україні. Саме розвиток електронної 

комерції та створення експрес-доставки 
дали змогу створити тисячі маленьких 
підприємств в Україні. МСБ є основою 
економіки країни, тож ми раді що більше 
90% наших постачальників представляють 
цей сегмент.»

Олена Горулько,
адміністративна директорка 
Нової пошти

Загальна кількість 417

Великий бізнес

Товарів
з них:

7%

67%

72% − товари, вироблені в Україні
36% − імпортні товари

Середній бізнес

Послуг

72%

33%

Малий бізнес 21%
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Нова пошта дотримується 
законодавства України та 
найкращих традицій ділової 
етики й доброчесності. Для 
цього в компанії працює 
система комплаєнсу − 
комплекс кодексів, політик 
та заходів, спрямованих на 
запобігання ризиків.

Ділова етика 
та комплаєнс

«Комплаєнс в Новій пошті це не раз і назавжди 
усталене явище. Це рухлива і динамічна субстанція. 

Змінюється світ, змінюємся ми, еволюціонують 
відносини всередині компанії − все 

це знаходить відображення у Кодексі 
корпоративної етики і у побудові 

функції компаєнсу. Але одне залиша-
ється незмінним − тон зверху щодо 

нульової толерантності до порушень 
закону та ділової етики».

Інна Хомич,
директорка з правових питань 
групи компаній  «Нова пошта»

Кодекс корпоративної етики

Для нас важливий не лише результат, 
а й спосіб, у який ми його досягли. Тож ми 
розробили кодекс корпоративної етики, 
яким послуговуються всі наші працівники. 

Зокрема, кодекс охоплює такі аспекти:

 → Взаємини всередині компанії 
 → Конфлікт інтересів
 → Відносини з:

> контрагентами
> клієнтами
> державними органами
> ЗМІ

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Нова пошта декларує нульову толерант-
ність до корупції. Ми підвищуємо рівень 
антикорупційної культури серед своїх 
працівників та заохочуємо дотримуватися 
принципів і вимог цієї політики усіх своїх 
контрагентів та інших осіб, які прямо чи 
опосередковано перебувають у правовід-
носинах з компанією.

Антимонопольна політика

Антикорупційна політика

Ми підтримуємо і пропагуємо конкуренцію, 
завдяки якій клієнти мають змогу вибирати, 
та ми засуджуємо будь-яку антиконку-
рентну поведінку на ринку логістичних, 
поштових та суміжних послуг.
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108,9 млн грн

Безпека

Пройдених курсів 
з охорони праці, пожежної безпеки та карантинних заходів*

Нових медичних кабінетів

Передрейсових оглядів водіїв

71 695
20

654 626

Безпека 
працівників

*Кожен працівник проходить по кілька курсів.

Стандарт, за яким проведений наглядовий аудит

Інвестиція в покращення умов праці

Інвестиції в протипожежний захист

ISO 45001 

46,2 млн грн
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Безпека  
на дорогах

Нова пошта прийняла 
політику у сфері безпеки 
на дорогах, мета якої  —  
запобігти:

 → смертності
 → травматизму
 → ДТП

нових 
BDF-контейнерів

RBI* 
(показник поведінки 
на дорозі, де 0 − 
безпечна поведінка)

TVAR* 
(загальна кількість 
ДТП на 1 000 000 км)

386 0,0098 1,08

Нові BDF-контейнери 
по периметру обладнані 
світлоповертальною 
плівкою, що поліпшує 
видимість автомобіля 
в нічний час.
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Шахрай, гудбай!

Отримання 
посилок за 
допомогою 
додатка «ДІЯ».

Нова пошта долучилась до інформа-
ційної кампанії  «Шахрай, гудбай!», 
ініційованої Національним банком 
України. Проєкт покликаний підви-
щити обізнаність громадян щодо 
правил інформаційної безпеки. 

Тепер клієнти компанії, які отримують 
посилки, можуть підтвердити свою 
особу за допомогою електронних 
документів з мобільного додатку «Дія».

Окрім відео, використовували:
 → комікси про правила
 → плакати із застереженнями
 → анімацію на екранах у відділеннях 
 → аудіоролики на радіостанціях
 → пости в соцмережах 
 → банери на сайті 
 → банери в мобільному додатку

≈ 6,5 млн переглядів 
відео з порадами 
Оксани Петрівни

сумарна кількість охоплених контактів
22,5 млн

Кібербезпека

Як це працює?

 → Клієнт відкриває документ 
у додатку

 → Оператор за допомогою сканера 
зчитує штрих-код

 → Клієнт підтверджує запит про вико-
ристання документа

 → Протягом декількох секунд на 
комп’ютері оператора висвічуються 
ПІБ клієнта



62 6362 63

Участь 
у спілках

Мережа Глобального 
договору ООН в Україні  
є офіційним представником 
глобальної мережі UN Global  
Compact та об’єднує ком-
панії, що впроваджують у 
свою діяльність 10 принципів 
Глобального договору ООН  
та виступає транслятором 
Цілей сталого розвитку. 
Мережа Глобального 
договору в Україні є діало-
говою платформою бізнесу, 
інвесторів, громадянського 
суспільства, трудових орга-
нізації, органів місцевого 
самоврядування та уряду.

Спілка українських під-
приємців є найбільшою 
незалежною спілкою 
українських бізнесменів, 
яка утворена без участі 
політичних діячів та має на 
меті захист та адвокацію 
українського бізнесу.

Спілка дає змогу переймати 
досвід найуспішніших 
українських компаній, 
підвищувати впізнаваність 
та розширювати аудиторію 
бізнесу, а головне − публічно 
заявляти про проблеми 
та разом із колегами їх 
розв’язувати.

Центр співпрацює 
з українськими компані-
ями, які у своїй діяльності 
керуються принципами 
корпоративної соціальної 
відповідальності. Це екс-
пертна організація, яка 
понад 10 років упроваджує 
корпоративну соціальну 
відповідальність і сталий 
розвиток  для системних 
і якісних змін в Україні.

Мережа 
Глобального 
договору ООН

СУП

Центр 
розвитку 
КСВ

11 500+ компаній

156 країн

73 504 публічних звітів

800+ компаній

69 млрд грн сплачених податків

112 заходів за рік

378 000 робочих місць
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Бізнес не може залишатися осторонь, 
коли країна переживає нелегкі часи: 
економічну кризу, помножену на 
загрозу епідемії коронавірусу.

Зараз, у нових життєвих реаліях, нашої 
допомоги потребують саме ті, для кого ми 
будували бізнес, − громадяни України.

Тому ми виділяємо 25 млн гривень 
на обладнання й додаткові матеріали 
для лікарень. Це наша допомога медикам 
для перемоги над вірусом і задля 
збереження здоров’я людей. 

Ми переконані, що майбутнє можна 
будувати тільки разом.

Ми віримо в тісну співпрацю між бізнесом 
і медичними закладами, щоб оперативно 
надати допомогу там, де вона найбільше 
потрібна. Ніхто не зможе зробити це 
швидше та якісніше, ніж свідомий бізнес.

Ми, Нова пошта, закликаємо український 
і іноземний бізнес, який працює в Україні, 
приєднатися до нашого маніфесту. 

Це − наша країна, нам тут працювати, 
жити та виховувати дітей.

12 березня 2020 року в Україні 
вперше набули чинності карантинні 
обмеження через пандемію 
COVID-19. Нова пошта як справжній 
корпоративний громадянин не могла 
не відреагувати на проблему, і вже 
15 березня співвласники компанії 
оприлюднили НП_маніфест. 

НП_маніфест
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Реакція 
на Covid-19

Реакція 
на Covid-19

Полтавська інфекційна лікарня
 → апарати штучної вентиляції легень 
та інше медичне обладнання

Полтавська обласна 
інфекційна лікарня

 → 8 100 респіраторів
 → 3 502 захисні щитки
 → 2 000 літрів антисептика
 → 158 медичних захисних костюмів

Полтавська міська клінічна лікарня № 5
 → 10 приліжкових моніторів

Хотинська центральна районна лікарня
 → 10 000 медичних захисних масок

Долинська центральна 
районна лікарня

 → 2 000 комбінезонів
 → 2 000 респіраторів
 → 5 000 одноразових халатів
 → 7 000 медичних масок і шапочок

Мирноградська центральна 
міська лікарня

 → > 7 000 ЗІЗ
 → 2 монітори пацієнта
 → 1 інфузомат

Чернігівська міська лікарня № 1
 → дефібрилятор
 → 6 пересувних опромінювачів бактерицидного типу
 → 5 пульсоксиметрів
 → 20 безконтактних термометрів
 → 500 літрів антисептика
 → 300 літрів дезінфекційних речовин
 → 1 000 ПЛР-систем
 → 27 000 ЗІЗ (комбінезони, маски, рукавички, респіратори)

Полтавська міська 
клінічна лікарня № 5

 → 20 інфузійних насосів

18 березня −  
перша доставка

«Наша компанія без зайвих роздумів вирішила 
допомогти українцям у боротьбі з вірусом. Для 

нас велика честь підставити 
плече нашим громадянам 
і медикам, які завдяки неймо-
вірним зусиллям протистоять 
вірусу, рятують життя людей 
і запобігають стрімкому поши-
ренню COVID-19 в Україні». 

Інна Поперешнюк,
співзасновниця Нової пошти, 
членкиня Наглядової ради
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Київська міська клінічна лікарня № 8
 → 25 дозаторів введення ліків
 → 150 бактеріальних фільтрів для апаратів ШВЛ
 → 50 лицьових кисневих масок
 → 100 носових кисневих катетерів 
 → 100 катетерів для бронхосанаціі

 → сучасна медтехніка
 → засоби індивідуального захисту
 → 56 000 медичних масок
 → 8 900 респіраторів
 → > 200 захисних костюмів
 → 300 медичних халатів
 → 1 800 захисних рукавичок
 → 1 200 одноразових шапочок
 → 5 200 комплектів високих бахіл
 → інші медичні засоби

Кременчуцька центральна 
районна лікарня

 → 2 електрокардіографи
 → 2 приліжкові монітори пацієнта 
 → інфузійний насос

Центр первинної медико-
санітарної допомоги 
Веснянської сільради 
Миколаївського району

 → партія гуманітарної допомоги

Миколаївська міська 
дитяча лікарня № 2

 → 10 лікарняних ліжок «Біомед»
 → УЗД-сканер
 → 20 інгаляторів
 → 4 інфузійні насоси
 → 2 монітори пацієнта
 → 5 пульсометрів
 → трансілюмінатор для венозної пункції

Міські лікарні Чернівців
 → 200 комбінезонів
 → 5 500 респіраторів
 → 11 000 масок
 → > 10 000 одноразових халатів
 → 2 000 пробірок для забору проб
 → кілька сотень комплектів бахіл і захисних 
окулярів

Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня
Сторожинецька центральна районна лікарня
Стебницька міська лікарня
Троїцька міська лікарня
Білокуракинська центральна районна лікарня
Міські лікарні Золочева і Краснопавлівки 
Харківської області
Міські лікарні Гайсина Вінницької області 

Міська лікарня № 1
Міська поліклініка №3
Ментр первинної медико-санітарної 
допомоги «Садгора»
Мобільна бригада міської ради міста Чернівців

 → 2 000 захисних костюмів для лікарів 
 → 4 250 високих бахіл
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Полтавські міські лікарні № 3, 4, 5  

→ 100 кисневих концентраторів

Благодійний фонд «Свої» 
→ 50 кисневих концентраторів

Благодійний фонд «Корпорація 
монстрів»
→ 40 кисневих концентраторів

Чемеровецька центральна лікарня 

→ 3 кисневі концентратори

Городоцька центральна районна 
лікарня 

→ 2 кисневі концентратори

Борщівська центральна районна 
лікарня   
→ 2 кисневі концентратори

Монастириська центральна міська 
лікарня 
→ 2 кисневі концентратори

Також кисневе обладнання отримали 
лікарні у Хмельницькій, Тернопільській, 
Запорізькій, Полтавській та Київській 
областях. По одному кисневому концен-
тратору Нова пошта закупила для лікарень 
Лохвиці, Гадяча, Золотого Потоку, а також 
для будинку літніх людей у селі Перемога 
Баришівського району.

Колективна нагорода за 
внесок у протидію COVID-19 
від Центру розвитку КСВ

Усього: 
ЗІЗ для медперсоналу

одиниць медичного обладнання

 кисневих концентраторів 
у 2020  році
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літрів антисептичних 
та дезінфекційних засобів

лікарень областей
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Захист  
працівників

захисних масок

рукавичок

літрів антисептика

диспенсерів для антисептиків

засобів для дезінфекції приміщень> 
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«Тільки захищений, здоровий та застрахований 
працівник може якісно надавати послуги. Щоб наші 

працівники були саме такими, ми 
закупили засоби індивідуального 

захисту та розчини для дезінфекції 
приміщень, додатково застрахували 
понад 10 000 співробітників, змінили 

процеси так, щоб мінімізувати 
контакти із клієнтами та іншими 

працівниками».

Ніна Масюк,
директорка з персоналу  
Нової пошти

14 600 000

30 800 000

227 000

3 000

22 300

Ми розуміли ризики поширення 
пандемії світом, тому забезпечили 
всі підрозділи дезінфекційними 
засобами, скасували масові заходи, 
збори, навчання та відрядження ще 
до початку державних карантинних 
обмежень. Офісних працівників 
підготували до дистанційної роботи, 
і вони почали працювати віддалено 
з 13 березня 2020 року. Працівників 
відділень і кур’єрів забезпечили 
масками й рукавичками. Закупили:
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Надання 
послуг 
в умовах 
пандемії

кур'єрів 
працевлаштували 
додатково

відділень з вуличними 
адміністраторами

відправлень видали з моменту 
початку роботи вуличних 
адміністраторів

В умовах COVID-19 ми не припиняли роботу. Винятком 
стали відділення, які працювали на території торговельних 
центрів та інших закладів, робота яких була призупинена 
на час карантинних обмежень.

З 18 березня до 30 червня 2020 року ми 
скасували плату за зберігання відправ-
лень у відділеннях для всіх клієнтів.

Адміністратори відділень допомагали вида-
вати відправлення клієнтам на вулиці, щоб 
їм не потрібно було заходити у відділення. 

 → Вхід у відділення в захисних масках
 → Усі відділення обладнані 
антисептиками

 → Якщо утворюється черга, клієнти 
очікують на вулиці

 → У відділеннях нанесена розмітка для 
дотримання дистанції

 → Створена посада вуличних 
адміністраторів

2 000

840

> 2 млн

Робота підрозділів 

Зберігання 
відправлень 

Зміни в процесах 
для безпеки клієнтів 
та працівників: 
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 → Нова пошта разом із 
партнерами запустила 
послугу безпечної 
доставки продуктів 
харчування

 → Розпочали в березні 
в Дніпропетровській 
області разом із мережею 
супермаркетів АТБ та 
маркетплейсом Rozetka

 → У квітні послугу масшта-
бували на всю країну

З 24 березня після внесення змін 
у законодавство України ми розпо-
чали доставляти ліки з провідних 
аптечних мереж України. 

Розробили алгоритм дій на випадок вияв-
лення COVID-19 у працівника компанії. 

Створили Службу попередження епі-
демій та санітарно-епідеміологічного 
контролю, у складі якої:

 → 8 лікарів-епідеміологів
 → фахівець з епідеміології

25 березня компанія запровадила нову 
послугу  —  безконтактну доставку кур’єром. 
Якщо відправлення вже оплачене, кур’єр 
залишає його під дверима, відходить на  
1,5 метри та чекає, поки клієнт забере від-
правлення. Якщо не оплачене, кур’єр перед 
візитом телефонує клієнту, просить спла-
тити відправлення в мобільному додатку і 
тоді здійснює безконтактну доставку за тим 
самим алгоритмом.

Доставка 
продуктів

Доставка ліків

Епідеміологічна 
служба

Безконтактна 
кур’єрська 
доставка

ПЛР-тестів 
зробили 
працівникам9 804



80 8180 81

Під час криз багато компаній 
шукають способи, як відреагуватий 
допомогти зацікавленим сторонам. 
Так відбулося і в час коронавіру-
сної кризи. Компанія об’єднувала 
свої зусилля з відповідальним 
бізнесом, благодійними фондамита 
громадськими організаціями, щоб 
зменшити наслідки пандемії.

Склад набору:
крупа гречана та пшенична, рис, 
макарони, цукор, яловичина, 
олія, вафлі та туалетний папір.

Населені пункти, де реалізований проект: 
Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Харків, Малин, Нова Каховка, Чортків, Бориспіль, Кременчук, 
Городня, Веселе, Кам'янка, Торецьк, Парафіївка, Генічеськ, Вінниця, Новоайдар, Ужгород, 
Хотин, Семенівка, Кушугум, Нижні Сірогози, Новоолександрівка, Медивин.

Нова пошта разом із благодійним фондом  
«Життєлюб»  та маркетплейсом Rozetka 
запустила проєкт із доставки продуктових 
наборів літнім людям, позбавленим піклу-
вання. Ми сформували продуктовий набір, 

Партнерство заради 
боротьби з пандемією

26.03.20
> 73 000

547 665 кг

старт акції

доставлених продуктових наборів

загальна вага всіх пакунків

Доставка 
продуктових 
наборів

що містив найнеобхідніші продукти, а кожен 
охочий міг придбати та «підвісити»  такий 
набір на сайті маркетплейсу. Нова пошта 
комплектувала, пакувала та доставляла 
набори до міських служб соціального захисту. 
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Гуманітарна 
пошта України

Скриньки 
здоров’я

Компанія має досвід реагування на кризові 
ситуації. Так, у 2014 році започаткували 
програму  «Гуманітарна пошта України», 
яка допомагає волонтерським організа-
ціям безкоштовно доставляти допомогу 
військовим, постраждалим від бойових дій, 
пораненим у шпиталі. 

З огляду на поширення епідемії, Гума-
нітарна пошта України розширила коло 
учасників програми і додала 19 нових 
організацій. Вони одразу взялися допома-
гати медичним закладам: виготовляти й 
надсилати маски, захисні костюми, екрани 
тощо. Інші учасники теж долучилися до 
боротьби з пандемією.

Нова пошта безкоштовно доставила 
засоби для дезінфекції від L’Oréal Україна 
та мережі EVA в понад 200 опорних ліка-
рень по всій країні. 

доставлених засобів дезінфекції 

опорних лікарень

відправлень

загальна вага відправлень
 158 346 кг

 3 895

Це набори засобів індивідуального захисту, 
придбані за кошти Представництва ЄС 
в Україні. Нова пошта сформувала 
й доставила 936 таких скриньок для об’єд-
наних територіальних громад (ОТГ) по всій 
території України. 

> 136 500
200

Партнерство 
заради перемоги 
над пандемією
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Доставка медичних 
товарів з Офісом 
Президента

Спільно з Офісом Президента Нова пошта 
доставила засоби індивідуального захисту 
й медичні препарати до 24 областей 
та міста Києва. 

6 500 000
одиниць медичних товарів спрямовано до лікарень
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Люди
Кількість працівників 88
Страхування 90
Навчання працівників 91
Профспілка 94
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32 000
працівників

років

жінки

чоловіки

Вік, За підрозділами:

30%
70%

до 20 Відділення

21-30 Офіс підтримки

31-40 Служба доставки

41-50 Термінали

51+

16% 42%
48% 16%
22% 12%
9% 30%
5%
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Напрями:

Страхування 
працівників

Департамент навчання та розвитку 
має систему дистанційного нав-
чання та тестування, тренінгові та 
практичні програми для постійного 
розвитку працівників.

 → Цільове тренінгове навчання
 → Навчання щодо змін у процесах та стандартах компанії
 → Первинне та поточне навчання
 → Навчання водіїв автотранспортних засобів

пройдених курсів 
дистанційного навчання

навчальних 
програм

середня кількість 
годин навчання 
на 1 працівника

звернень у страхову 
компанію 

додатково застрахованих 
за короткочасною 
програмою

пройдених курсів 
аудиторного навчання

медичних закладів, 
які беруть участь 
у програмі

33 057220

34

139 36810 248 7 0136 077

Навчання 
працівників

52 184 441 грн

2,5 млрд грн
виплат

сума страхової відповідальності

З липня 2020 року ввели 
додатковий клас страхування 
"Е". За цією програмою стра-
хуються працівники після 
3-х місяців роботи. Цей клас 
страхування націлений на 
медикаментозний супровід 
при захворюваннях в рамках 
страхової суми та невідклад-
ної допомоги.

«Навчальні програми та програми розвитку, 
система внутрішнього кадрового резерву 

допомагає роз кривати 
таланти, зростати нашим 
працівникам та надавати 

високий рівень послуг 
нашим клієнтам».

Олександра Гнітій,
директорка департаменту 
навчання та розвитку 
Нової пошти
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Пройдених працівниками курсів

Активних програм у портфелі тренерів

Середня кількість годин навчання на 1 працівника

Годин управлінських консультацій, які тренери 
провели для компанії

2 040
40

19
159

Підвищує кваліфікацію 
менеджерів різних рівнів.

Найпопулярніші програми:

 → Microsoft Excel стандарт
 → Управління чергою
 → Школа продажів
 → Розв’язання проблем за циклом PDCA 
у форматі інструменту А3

 → LEAN

Корпоративний 
університет

Основні напрямки навчання: 

 → сертифікаційні програми
 → вхід у спеціальність
 → програми з розвитку професійних 
навичок

 → загальний менеджмент
 → LEAN
 → особистісний розвиток
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Дії профспілки під час пандемії:

 → Додаткова відпустка для 
пошуку роботи при скороченні

 → 3 дні додаткової відпустки для 
членів добровільних пожежних 
бригад

 → Додаткова відпустка для участі 
в регіональних та національних 
заходах Профспілки

Профспілка

відвідин заходів на рік

загальна сума допомоги

грн

отримали матеріальну допомогу
працівників

додаткової відпустки 
за роботу за комп’ютером

виплачено на путівки

матеріальної допомогизаходів

членів

путівки 
на море  
та в гори

Профспілка розробила один 
з найкращих колективних догово-
рів в Україні, який передбачає:

 → Забезпечила всіх членів профспілки 
додатковими антисептиками

 → Подарувала навчально-пізнавальні 
книжки дітям членів

 → Надала матеріальну допомогу членам 
віком 50+

250

12 000

444

9 000

2 755 000

1 500

2 дні

3 053 000 грн

2 938 793 грн
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Екологія
Принцип 3R 100
Збір вторинної сировини 103
Викиди СО2 104



98 9998 99

Екологія
Компанія впроваджує принципи 
системи екологічного менеджменту 
згідно стандарту ISO 14001:2015.

З цією метою розроблені та прийняті 
в компанії Політика, Настанова 
та низка стандартів, які дозволяють 
краще виявляти екологічні аспекти 
і ризики та управляти ними.

Енергозбереження

Упровадили нову комплексну систему 
обліку енергоресурсів та сформували 
норми енерговитрат.

 → Заміна засобів освітлення на LED-лампи.
Розрахункова економія електроенергії − 
200 000 кВт

 → Встановлення енергоефективних 
обігрівачів. Розрахункова економія за 
опалювальний період − 900 000 кВт
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Принцип 3R
Ми працюємо з пакуванням 
за принципом 3R.

Reduce
Reuse
Recycle
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Reuse

Recycle

Ми зібрали та передали на переробку:

Кількість переробленого пакування:*

Reduce
 → Відмовилися від пінопласту
 → Упровадили нове пакування − коробка- 
трансформер зі змінною висотою

 → Оптимізуємо коробки:

Тубус 60 см − на 33% менше сировини 
Тубус 120 см − на 14% менше сировини

 → Масштабували проєкт зі встановлення 
боксів для вторинної сировини у відділеннях

 → Долучили до проєкту 820 відділень 
у 118 містах. Тепер понад 1 500 відділень 
обладнані боксами

 → Запустили пілотний проєкт зі встанов-
лення боксів у терміналах

 → Запустили пілотний проєкт  з повторного 
використання коробок

 → 16,5 тис. коробок використали повторно 
за 2 місяці пілоту.

макулатури (1 341 045 в 2019 році) поліетилену (272 814  в 2019 році)
278 501 кг1 913 403 кг

кожну шосту коробку 
клієнти повертають на переробку

16% картону

28% поліетилену
кожне третє поліетиленове пакування 

клієнти повертають на переробку

* Відсоток від проданого пакування, який клієнти віддали на переробку.
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Викиди 
СО2

т СО2/т вантажообігу автомобілів

кг СО2/к-сть ЕН автомобілі стандарту ЄВРО 4 і вище

0,0912
0,68744 75%

> 5 800
Електроскутери 2%

Легкові 13%

Мікроавтобуси 23%

Вантажопідйомністю до 3 т 14%

Вантажопідйомністю до 10 т 24%

Вантажопідйомністю до 20 т 24%

Компанія ураховує всі 
чинники, що негативно 
впливають на навколишнє 
середовище, зокрема ми 
стежимо за викидами СО2. 

Щоб зменшити кількість вики-
дів СО2, ми вдосконалюємо 
логістику, змінюємо маршрути 
та підвищуємо ефективність 
завантаження автомобілів. 

Також ми оновлюємо 
автопарк: припиняємо вико-
ристовувати старі автомобілі 
й експлуатуємо новіші, які 
мають вищий клас стандарту 
ЄВРО.

Євро 1 2%

Євро 2 6%

Євро 3 17%

Євро 4 33%

Євро 5 22%

Євро 6 18%

Електро 2%

ЄВРО  —  екологічний стандарт, 
що регулює вміст шкідливих 
речовин у вихлопних газах. 
Що вищий клас ЄВРО, то 
менше викидів СО2 продукує 
автомобіль.
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Соціальні 
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Підтримка здорового способу життя 122
Інші проєкти 128
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Гуманітарна 
пошта 
України

Кількість і вага 
відправлень

відправлень
з них 3 895 відправлень 
з медичними товарами

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

38 527
1 720 т

34 028 шт. → 1 503 т

31 720 шт. → 1 093 т

33 508 шт. → 1 048 т

37 209 шт. → 7 978 т

22 317 шт. → 3 241 т

28 326 шт. → 1 620 т

 → Найбільша кількість відправлень за весь 
час існування програми

 → Найбільша вага відправлень з 2015 року, 
коли відбувались активні бойові дії на 
Сході України
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Школа бізнесу 
Нова пошта

Школа бізнесу Нова пошта 
з'явилася у 2016 році як 
інтенсивний освітній практикум 
для власників мікро-, малого та 
середнього бізнесу. 
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23% випускників 

> 50% випускників 

збільшили прибуток на 100% і більше*

збільшили прибуток на 30-50%

*За даними опитування випусників.

5

9

> 2 000

 → Київ
 → Харків
 → Дніпро

 → Одеса
 → Львів 
 → Полтава

 → Хмельницький
 → Ужгород
 → Івано-Франківськ

років проєкту

міст

учасників
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Щоб продовжувати надихати власників 
малого бізнесу втілювати нові прогресивні 
ідеї, ми вирішили розширюватися онлайн 
та в 2020 році запустили власну навчальну 
платформу і наш перший онлайн-курс 
«Великий курс для малого бізнесу».

Тепер підприємці з усієї України можуть 
навчатися у Школі бізнесу будь-де і 
будь-коли. А найкращі студенти онлайн-
курсу мають перевагу під час відбору на 
офлайн-навчання.

Великий курс 
для малого бізнесу

92,5% 
опитаних поставили 
курсу найвищі оцінки

 → бізнес-процеси
 → фінанси
 → продажі
 → ціноутворення
 → маркетинг
 → онлайн-маркетинг
 → люди

7 навчальних 
модулів

тестів для перевірки

додаткових матеріалів від тренерів

навчальних відео

після успішного проходження 70% тестових запитань 
наприкінці модулів

> 9 годин

сертифікат

159

24

Переможець конкурсу  «Партнерство 
заради сталого розвитку − 2020»  у категорії 
«Економічний розвиток»  від Глобального 
договору ООН в Україні.
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КРУТО 
Нова пошта 3 31

8
2
6

Це проєкт, що поєднує Кар’єру, 
Розвиток, Успіх, Таланти та Освіту.

Ми навчаємо студентів, як будувати 
кар’єру, й розвиваємо їхні практичні 
навички й soft skills. Також надаємо 
студентам реальні шанси почати 
КРУТУ в усіх значеннях кар’єру. 

роки 
проєкту

вищих 
навчальних  
закладів

> 250  
студентів 
офлайн

роки 
офлайн 
тренінгів

студентські 
відділення

Коворкінг  
Nova Hub

в Київському 
національному 

університеті 
ім. Тараса Шевченка 

міст
 → Київ
 → Тернопіль
 → Рівне
 → Одеса
 → Полтава
 → Запоріжжя
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перевірені домашні завдання

отримали технологічні подарунки, 
бізнес-літературу, дипломи та 
сертифікати

1 522

104

У 2020 році ми розробили 
та провели онлайн-навчання, 
яке зібрало 1 200 студентів 
з усієї України. Відеолекції, 
ZOOMи з тренерами, групова 
робота, творчі завдання та 
індивідуальна оцінка —  такою 
комплексною й насиченою 
була програма, а після її 
завершення учасники  
отримали вражаючі 
результати.

Ми йдемо 
в онлайн!

пройшли онлайн-навчання

навчання

навчальні 
відео

ZOOMів
загальною 
тривалістю 
понад 20 годин *готовність рекомендувати 

проєкт своїм знайомим.

NPS (Net Promoter Score)*

студентів

найкращі студенти

1 200

2 місяці

32 10

8 модулів > 80%

У 2020 році в межах проєкту 
«КРУТО Нова пошта»  ми 
вперше прийняли на вироб-
ничу практику студентів.
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Студентський 
конкурс LoNG 2020

навчальні 
заклади

міст

команд

32

13

47

 → Вінниця
 → Житомир
 → Ірпінь
 → Дніпро
 → Лозова
 → Кам’янець-Подільський
 → Київ
 → Кривий Ріг
 → Суми
 → Харків
 → Чернігів
 → Херсон
 → Хмельницький

Переможець конкурсу − команда 
«Challenge»  Українського держав-
ного університету залізничного 
транспорту (Харків).

Нова пошта в партнерстві з Укра-
їнською асоціацією з розвитку 
менеджменту та бізнес-освіти, Київ-
ською Бізнес Школою, Академією 
праці, соціальних відносин і туризму 
провели конкурс студентських 
команд LoNG-2020 − Look of New 
Generation.
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Цього року пандемія внесла корективи 
в життя мільйонів українців. Утім, є люди, чию 
енергію не зупинити! Саме для них із дотри-
манням усіх карантинних вимог ми провели 
марафони в дистанційному форматі.

Підтримка 
здорового     

способу 
життя

Напівмарафон 
Нова пошта

11 514 учасників

9 років наймолодшому учаснику

250 населених пунктів

74 роки найстаршому учаснику

25 областей

18-39 років середній вік учасників

70% 30%
чоловіки жінки

8 країн

Реєстрація рекорду 
України «Наймасовіший 
онлайн-марафон 2020»



124 125124 125

> 1 000 номінацій

12 707  голосів на сайті

5 забігів весняного сезону

3 556 учасників пробігли за сезон

Nova Poshta Running 
Music Awards
Перша в світі бігова музична премія

Марафон 
для всіх

7  днів

Нова пошта отримала 
3 нагороди Effie Awards Ukraine 2020 
за  «Марафон для всіх»

800 постів та сторіс

5 забігів весняного сезону

> 1 000 учасників 

Проєкт-підтримка для тих, хто заслуговує 
на всі медалі світу. Кожен охочий міг про-
бігти за того, хто такої змоги не має.
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Спортивний 
майданчик на 
НСК «Олімпійський»

13 листопада на НСК «Олімпійський» 
урочисто відкрили новий спортивний 
майданчик від Нової пошти, 
який став частиною унікального 
відкритого спортивного простору 
на головній арені України.

17 тренажерів для різних груп м’язів та 
різного рівня навантаження безплатно 
доступні для всіх охочих займатися 
спортом та підтримувати себе у формі.

Відкривали майданчик міністр молоді та 
спорту України Вадим Гутцайт, співза-
сновниця Нової пошти та амбасадорка 
NewRun Інна Поперешнюк, а також пере-
можець Першої ліги стронгмену України, 
рекордсмен Книги рекордів України 
Денис Дубровський.
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Проєкт об’єднав комунікацію про 
ключові соціальні ініціативи та 
бізнес-новини компанії через призму 
користі для клієнта. Головна ідея  — 
доставляти людям гарні новини 
у складний час та надихати 
допомагати один одному.

Разом із фундацією Дарини Жолдак, 
Благодійним фондом  «Бібліотечна 
країна»  та іншими учасниками про-
грами  «Гуманітарна пошта України»  
вже не перший рік ми доставляємо 
книжки для оновлення шкільних та 
сільських бібліотек. 

Сьомий рік поспіль ми закінчуємо 
календарний рік доброю акцією: 
пропонуємо кожному охочому 
здійснити мрію дитини, яка позбав-
лена батьківського піклування. Акція  
«виросла»  з 500 подарунків до 
2 000. Подарувати казку вихованцю 
інтернату дуже просто: потрібно 
обрати на сайті мрію дитини, купити 
відповідний подарунок і віднести 
його на відділення Нової пошти. Ми 
ж безкоштовно доставляємо всі 
2 000 подарунків.

Компанія послідовно підтримує 
Національний інститут хірургії 
та трансплантології 
імені О.О. Шалімова.

За п'ять років Нова пошта 
закупила для інститута Шалімова 
електрокоагулятор, медичний лазер 
для лікування судин, біохімічний 
аналізатор, клінічний аналізатор 
крові, трубки для рентгенапарата та 
інше сучасне обладнання. Компанія 
планує продовжувати підтримувати 
заклад і надалі.

У 2020 році Нова пошта також 
закупила УЗД-апарат Soneus P7, який 
дає змогу контролювати хід операцій 
та проводити їх з високою точністю.

Доставка 
гарних новин

Доставка 
книжок

2 000 
подарунків 
для дітей

Співпраця 
з інститутом 
Шалімова

3,6 млн грн 12 мрій 46 000

26 000

6 000

загальна сума 
допомоги інституту 
за 5 років

реалізовано 
в межах проєкту

інтерактивних книжок 
із доповненою 
реальністю

книжок розіслали 
в сільські бібліотеки

бібліотек
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Додатки
Відповідність стандарту GRI 132
Внесок у досягнення 
17 Цілей сталого розвитку 

 
134
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Цей звіт містить стандартні елементи 
розкриття інформації згідно з Global 
Reporting Initiative.

№№ ЕлементЕлемент Опис індикатора GRIОпис індикатора GRI ПосиланняПосилання

Профіль організаціїПрофіль організації

11 GRI 102-1GRI 102-1 Назва організаціїНазва організації 2020

22 GRI 102-2GRI 102-2 Діяльність, бренди, товари та послугиДіяльність, бренди, товари та послуги 2020

33 GRI 102-3GRI 102-3 Місце розташування штаб-квартириМісце розташування штаб-квартири 137137

44 GRI 102-4GRI 102-4 Місце проведення діяльностіМісце проведення діяльності 2222

55 GRI 102-5GRI 102-5 Право власності та правова формаПраво власності та правова форма novaposhta.uanovaposhta.ua

66 GRI 102-6GRI 102-6 Ринки, на яких працює компаніяРинки, на яких працює компанія 2222

77 GRI 102-7GRI 102-7 Масштаб організаціїМасштаб організації 20. 24, 28, 3020. 24, 28, 30

88 GRI 102-8GRI 102-8 Інформація про працівників та інших робітниківІнформація про працівників та інших робітників 86-9486-94

99 GRI 102-9GRI 102-9 Ланцюжок поставокЛанцюжок поставок 5252

1010 GRI 102-13GRI 102-13 Членство в асоціаціяхЧленство в асоціаціях 6262

СтратегіяСтратегія

1111 GRI 102-14GRI 102-14 Заява від найвищого керівникаЗаява від найвищого керівника 1010

Етика та доброчесністьЕтика та доброчесність

1212 GRI 102-16 GRI 102-16 Цінності, принципи, стандарти та норми поведінкиЦінності, принципи, стандарти та норми поведінки 52, 5452, 54

1313 GRI 102-17 GRI 102-17 Механізми надання порад та сумнівів щодо етикиМеханізми надання порад та сумнівів щодо етики novaposhta.ua, novaposhta.ua, 
5252

УправлінняУправління

1414 GRI 102-18 GRI 102-18 Структура управлінняСтруктура управління 2020

1515 GRI 102-22 GRI 102-22 Склад вищого органу управління та його комітетиСклад вищого органу управління та його комітети 2020

1616 GRI 102-23 GRI 102-23 Голова вищого органу управлінняГолова вищого органу управління 2020

1717 GRI 102-26 GRI 102-26 Роль вищого органу управління у визначенні мети, Роль вищого органу управління у визначенні мети, 
цінностей, та стратегіяцінностей, та стратегія 2020

Залучення зацікавлених сторін

18 GRI 102-40 Перелік груп зацікавлених сторін 12

19 GRI 102-41 Колективні договори 94

20 GRI 102-43 Підхід до залучення зацікавлених сторін 10

21 GRI 102-44 Ключові теми та підняті занепокоєння 12

Практика звітування

22 GRI 102-45 Суб'єкти господарювання, включені до консолідо-
ваної фінансової звітності 20

23 GRI 102-46 Визначення змісту звіту та меж теми 2

24 GRI 102-50 Звітний період 2020 рік

25 GRI 102-51 Дата останнього звіту червень 2020

26 GRI 102-52 Цикл звітування 1 рік

27 GRI 102-53 Контактна особа для питань щодо звіту 137

28 GRI 102-55 Таблиця показників GRI 132

29 GRI 102-56 Зовнішнє засвідчення аудит не 
проводився

Екологічні оказники

30 GRI 301-1 Матеріали, використані за вагою або об'ємом 102

31 GRI 302-4 Зменшення споживання енергії 99

32 GRI 305-1 Прямі викиди парникових газів 104

33 GRI 305-5 Скорочення викидів парникових газів 104

34 GRI 306-4 Утилізація відходів 103

Трудові практики

35 GRI 401-1 Працевлаштування нових працівників 89

36 GRI 403-1 Система управління охороною праці 57

37 GRI 403-5 Навчання працівників з питань охорони праці 57

38 GRI 403-6 Зміцнення здоров'я працівників 57, 74, 90

39 GRI 404-1 Середня кількість годин навчання на одного 
працівника в рік 91, 93

40 GRI 404-2 Програми для підвищення кваліфікації працівників 91 93

Відповідність стандарту GRI
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Нова пошта засвідчує, що дотримується 
10 принципів сталого розвитку та звітує 
з прогресу у досягненні 17 Цілей сталого 
розвитку.

17 цілей сталого розвитку

Ціль Опис Посилання

Нова пошта разом із партнерами реалізувала 
масштабний проєкт з комплектування та доставки 
продуктових наборів для літніх людей під час пандемії.

80-81

Нова пошта піклується про здоров'я своїх працівників, 
тому для них діє програма медичного страхування.  
Також компанія стала однією з перших, хто відреагу-
вав на поширення пандемії, та розпочала масштабну 
кампанію з підтримки медичних закладів.

64-85, 90

Компанія багато уваги приділяє якісним знанням своїх 
працівників. Також вже багато років ми реалізовуємо 
низку освітніх проєктів для студентів та підприємців.

91, 93, 110-121

Нова пошта послідовно покращує умови праці для 
працівників, розвиває партнерів та представників 
малого та середнього бізнесу та є важливою части-
ною інфраструктури для бізнесу.

52-53, 57, 
110-115

Компанія багато інвестує у власну інфраструктуру, що 
одночасно підвищує ефективність логістичних проце-
сів та зручність для користувачів послуг.

42-51

Компанія запровадила кодекс корпоративної етики 
і дотримується його положень щодо недопущення 
будь-яких дискримінацій, а також реалізовує низку 
проєктів, що популяризують здоровий спосіб життя 
серед українців.

52-55, 122-129

Нова пошта реалізовує низку проєктів, які спрямовані 
на посилення місцевих громад завдяки освітнім 
і гуманітарним ініціативам, та покращує доступність 
своїх послуг для місцевих громад.

24-27, 50-51, 
103

Ми змінюємо наші процеси та технології, щоб змен-
шити використання сировини під час виготовлення 
продукції, використовувати сировину повторно та 
переробляти її.

96-105

Компанія докладає зусиль щодо покращення логіс-
тичних процесів та відповідно зменшення викидів 
парникових газів.

104-105

Програма  «Гуманітарна пошта України»  вже понад 
6 років допомагає реалізовувати гуманітарні проєкти 
які спрямовані на повернення мирного життя в Україні.

18-109

Нова пошта об'єднує зусилля з іншими бізнесами, 
державними та неурядовими організаціями заради 
сталого розвитку. Яскравим прикладом цього стали 
проєкти з боротьби із пандемією. 

80-85



Контакти

Поштова адреса:

м. Київ, Столичне шосе, 103, 
БЦ  «Європа» 
03026

Інформація про сталий розвиток:

novaposhta.ua

csr@novaposhta.ua 

Офіси:

м. Київ, Столичне шосе, 103, БЦ  «Європа»

м. Полтава, пр-т Першотравневий, 19а

Контакт-центр:

0-800-500-609
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