
 

  

 
 
 

Послуга Код послуги Додаткові послуги 

Повернення 
палет 

ROP (Return 
of Pallets) 

«Рабен Україна» надає послугу повернення палет, які були повернуті 
вантажоодержучем. 

 

 
Повернення 
документів 

ROD (Return 
of 
Documents) 

«Рабен Україна» надає послугу повернення документів, що супроводжують 
вантаж, від 3-х до 14 календарних днів з моменту їх прийняття від 
вантажоодержувача. 

 

 
Доставка на 
РЦ 

DDC 

(Delivery to 
Distributor 

Center) 

«Рабен Україна» надає послугу доставки вантажу на РЦ. Переваги послуги: 

окремі автомобілі на визначені РЦ з урахуванням часових рамок доставки та 
прийому вантажу, дотримання спеціальних вимог, 
правил реєстрації, типу автомобільного кузова, оформлення документів. 

Перелік РЦ з використанням послуги DDC ↓ЗАВАНТАЖИТИ 

 

 
Доставка на 
ТЦ 

 
DTR (Delivery 

to Retail) 

«Рабен Україна» надає послугу доставки вантажу на ТЦ. Переваги 
послуги: дотримання спеціальних вимог ТЦ, часових рамок, типу 
автомобільного кузова, враховується специфіка повернення документів. 

Перелік одержувачів з використанням послуги  DTR  ↓ЗАВАНТАЖИТИ 
 

 
Доставка в 
суботу 

SDD 

(Saturday 

Delivery Day) 

«Рабен Україна» надає послугу доставки вантажу у неробочий день (суботу). 

Додатково може використовуватися для доставок у неділю чи святкові 
дні. 

 

 
Ранкова 
доставка 

EMD (Early 

Morning 

Delivery) 

«Рабен Україна» надає спеціальну послугу доставки, що здійснюється в 

ранковий час з 5:00 до 10:00. Послуга надається тільки по місту. 

 

 
Вечірня 
доставка 

LED (Late 
Evening 
Delivery) 

«Рабен Україна» надає спеціальну послугу доставки, що здійснюється у 
вечірній час з 19:00 до 23:00. Послуга надається тільки по місту. 

 

 

Доставка в 
Shopping Mall 

 
SMD 
(Shopping 

Mall Delivery) 

«Рабен Україна» надає спеціальну послугу доставки вантажу в збірній лінії до 

торгівельно-розважального центру з урахуванням індивідуальних потреб 

вантажоодержувача, що включають виключно ранкову або 

вечірню доставку, умов заїзду на територію, доставки вантажу на поверх, 
тощо. 

 

 
Тимчасове 
зберігання 

 У випадку незапланованих ситуацій при перевезенні вантажу (відмова від 
прийняття, переадресація, тощо), «Рабен Україна» надає послугу тимчасового 

зберігання вантажу до моменту отримання від клієнта 
інструкцій щодо розпорядження вантажем. 

 

 
Розкладка 
коробів 

CAS (Cargo 
Article 
Sorting) 

«Рабен Україна» надає послуги розкладки коробів з палети на інші палети 
вантажоодержувача. 

Більш детальна інформація щодо надання послуг знаходиться за 

посиланням: https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv  

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ 

ВНУТРІШНЬОУКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЯ 

https://ua-api.raben-group.com/fileadmin/user_upload/DDS.PDF
https://ua.latest.raben.i3.macopedia-dev.pl/fileadmin/user_upload/Perelik_oderzhuvachiv__na_jakikh_rozpovsjudzhujetsja_posluga_Dostavka_na_inshi_merezhi__DTR_.pdf
https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv



