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Інструкція зі встановлення та оновлення програмного забезпечення для 
відправлень WorldShip®

Перевірки перед установленням WorldShip

1.  У разі оновлення WorldShip до новішої версії перевірте 
сумісність.
Ви могли об’єднати WorldShip із застосунком постачальника 
(третьої особи) UPS Ready®. Через зміни в структурі бази 
даних WorldShip такі застосунки можуть бути несумісними 
з останньою версією WorldShip. Перш ніж виконувати 
оновлення, зверніться до постачальника застосунку UPS 
Ready (або до відповідної третьої особи). 

2.  Перевірте системні вимоги. 
Щоб розпочати встановлення оновлення WorldShip, 
потрібно мати систему Microsoft® Windows 8.1, 10 або 11. 
Щоб визначити, яку саме операційну систему та пакет 
оновлень ви маєте (для систем за винятком Windows 8): 
  клацніть Start (Пуск) на панелі завдань Windows, наведіть 
курсор на Programs (Програми), Accessories (Стандартні), 
System Tools (Службові) і виберіть System Information 
(Відомості про систему). 

   У вікні System Information (Відомості про систему) 
відображатимуться дані щодо версії операційної системи та 
пакета оновлень. 

 Рекомендації щодо вільної пам’яті: 
   Windows 8.1 (1 ГБ для 32-бітної системи та 2 ГБ для 

64-бітної); 
   Windows 10 (1 ГБ для 32-бітної системи та 2 ГБ для 

64-бітної); 
   Windows 11 (1 ГБ для 32-бітної системи та 2 ГБ для 

64-бітної). 
УВАГА! Не продовжуйте, якщо ваша версія операційної 
системи та пакета оновлень невідповідні. 

3.  Перевірте права адміністратора ПК. 
Переконайтеся, що обліковий запис користувача, яким ви 
скористалися для входу до операційної системи Microsoft 
Windows, має повні права адміністратора ПК. 

4.  Скористайтеся утилітою підтримки WorldShip Support 
Utility для резервного копіювання або переміщення 
наявних даних.

   У Windows 8.1: у вікні Start (Пуск) клацніть правою кнопкою 
миші плитку UPS WorldShip Support Utility й виберіть Run 
as Administrator (Запустити з правами адміністратора). 

   У Windows 10 або 11: у вікні Start (Пуск) клацніть All Apps 
(Усі програми), потім UPS, після цього клацніть правою 
кнопкою миші утиліту підтримки UPS Support Utility 
і виберіть Run As Administrator (Запустити з правами 
адміністратора). 

   У розділі Database Operations (Операції з базою даних) 
клацніть Data Maintenance (Обслуговування даних), а 
потім Backup (Резервне копіювання). Занотуйте місце 
розташування резервної копії.
Примітка. Додаткову інформацію про те, як зробити 
резервну копію, відновити та перемістити WorldShip на 
інший комп’ютер, див. у нашій інструкції Переміщення 
WorldShip на інший ПК.

5.  Заархівуйте історію відправлень WorldShip, щоб 
підвищити продуктивність і якість обробки. 

   Запустіть WorldShip, на вкладці Home (Головна) виберіть 
History (Історія), потім Archive/Restore (Архівувати/
відновити), після чого Archive Shipment (Архівувати 
відправлення). 

   Визначте проміжок часу або виберіть All Shipments 
(Усі відправлення), потім клацніть OK.
Примітка. Історію за останні 14 днів не буде видалено, 
а видалену історію за потреби можна відновити.

   У вікні, що з’явиться та в якому відображатиметься 
прохання виконати резервне копіювання бази даних, 
клацніть Yes (Так). 

6.  Перевірте антишпигунські, антивірусні програми та 
програми для захисту від зловмисного ПЗ. 
Вимкніть антишпигунські, антивірусні програми та 
програми для захисту від зловмисного ПЗ, що можуть 
запобігати встановленню WorldShip. 

7.  Закрийте відкриті застосунки. 
Закрийте всі інші запущені програми на панелі завдань, 
зокрема Microsoft Outlook®, Internet Explorer®, Excel® 
тощо, оскільки під час установлення WorldShip потрібно 
перезапустити систему.

8.  Уведіть WorldShip до експлуатації, використовуючи 
обліковий запис відправника.
З метою перевірки вам буде запропоновано 
зареєструвати свій застосунок, використовуючи 
відомості про недавній інвойс. Знайдіть недавній інвойс, 
оскільки вам знадобляться відомості про нього до 
початку виконання відправлень за допомогою WorldShip. 
Додаткову інформацію див. у розділі «Реєстрація в UPS» 
цієї інструкції. 
УВАГА! Викладену нижче інформацію призначено для 
користувачів Microsoft Windows 8.1, 10 або 11. 
Після встановлення WorldShip потрібно буде 
перезавантажити ПК. Після перезавантаження Microsoft 
Windows 8,1, 10 або 11 можуть запобігати автоматичному 
запуску застосунку WorldShip. Якщо це станеться, запустіть 
WorldShip за допомогою ярлика на робочому столі. 
Якщо ви вирішили не розміщувати ярлик WorldShip на 
своєму робочому столі, ви можете запустити WorldShip у 
наведений далі спосіб. 

   У Windows 8.1: у вікні Start (Пуск) клацніть плитку UPS 
WorldShip. 

   У Windows 10 або 11: у вікні Start (Пуск) клацніть All Apps 
(Усі програми), потім UPS, а після цього — плитку UPS 
WorldShip.
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Перевірте системні вимоги та сумісність для останньої версії WorldShip на сторінці ups.com/us/en/business-solutions/
business-shipping-tools/worldship.page. WorldShip можна оновити, якщо ви користуєтеся однією з двох останніх версій 
програмного забезпечення. Якщо у вас старіша версія, зателефонуйте до служби технічної підтримки UPS.

1.  Перед виконанням оновлення завершіть процес «Звіт 
за день» (за потреби). Перезапустіть WorldShip після 
завершення «Звіту за день». 

2.  Завантажте файл установлення з мережі Інтернет і 
запустіть його. 
Перейдіть на сторінку ups.com/us/en/business-solutions/
business-shipping-tools/worldship.page. Занотуйте місце 
завантаження.

3. На екрані Setup (Налаштування) виконайте
інструкції та виберіть потрібну мову застосунку, місце 
встановлення і країну/територію. Після завершення 
клацніть Next (Далі).

4.  На екрані License Agreement (Ліцензійний договір) 
прийміть умови договору про технології UPS®, вибравши 
I Accept the Terms in the License Agreement (Я приймаю 
умови ліцензійного договору), а потім клацніть Install 
(Установити). 

5. Зачекайте, поки процес установлення оновить 
WorldShip. Після успішного завершення встановлення 
вам буде запропоновано перезавантажити комп’ютер. 
Якщо ваш ПК вимагає пароль, вам потрібно буде ввійти в 
систему та ввести пароль. 

Автозавантаження оновлення 
Якщо пакет установлення з мережі Інтернет завантажено, 
WorldShip запропонує вам виконати оновлення зараз чи 
пізніше. Якщо ви не хочете виконувати оновлення зараз, то 
на індивідуалізовану панель інструментів додається кнопка 
Install (Установити) для використання в майбутньому. 

Оновлення поточного застосунку WorldShip до останньої 
версії

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Ви можете встановити WorldShip на окремій робочій станції або на робочій станції, яка входить до складу робочої групи.  
WorldShip не слід установлювати на сервері. 

Установлення на окремій робочій станції: 
1.  Завантажте файл установлення з мережі Інтернет і 
запустіть його. 
Перейдіть на сторінку ups.com/us/en/business-solutions/
business-shipping-tools/worldship.page. Занотуйте місце 
завантаження.

2.  На екрані Setup (Налаштування) виконайте
інструкції та виберіть потрібну мову застосунку, потім 
місце встановлення і країну/територію. На екрані 
Installation Type Selection (Вибір типу встановлення) 
виберіть Single Workstation (Окрема робоча станція) і 
клацніть Install (Установити). Після завершення клацніть 
Next (Далі).

3.   На екрані License Agreement (Ліцензійний договір) 
прийміть умови договору про технології UPS®, вибравши 
I Accept the Terms in the License Agreement (Я приймаю 
умови ліцензійного договору), а потім клацніть Install 
(Установити). 

4.  Зачекайте, поки процес установлення оновить 
WorldShip. Після успішного завершення встановлення 
вам буде запропоновано перезавантажити комп’ютер. 
Якщо ваш ПК вимагає пароль, вам потрібно буде ввійти в 
систему та ввести пароль. 

Установлення WorldShip на окремій робочій станції або в 
межах робочої групи

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Якщо ви хочете дозволити кільком відправникам обробляти вантажі, використовуючи одну базу даних, ви можете встановити 
WorldShip у конфігурації для робочих груп. Установлення WorldShip у конфігурації для робочих груп спочатку вимагає 
встановлення однієї адміністративної робочої станції робочої групи. Після встановлення адміністративної робочої станції 
робочої групи можна встановити одну або кілька віддалених робочих станцій робочої групи, що матимуть спільний доступ до 
бази даних, розташованої на адміністративній робочій станції робочої групи. 
WorldShip розраховано на розміщення бази даних на адміністративній робочій станції робочої групи. WorldShip не розрахований 
на розміщення бази даних на мережевому файловому сервері. Крім того, використання конфігурації для робочих груп 
потребує визначення «папки спільного мережевого диска». Спільний мережевий диск — це місце розташування файлів (окрім 
бази даних), доступ до яких повинні мати всі робочі станції, що входять до конфігурації для робочих груп. 
Примітка. Ви можете налаштувати планувальник завдань у WorldShip, щоб робити щоденні резервні копії бази даних. Ці резервні 
копії можна зберігати на сервері. Щоб отримати покрокові інструкції, введіть Task Schedule Editor (Редактор планувальника 
завдань) у рядку пошуку в довідці на вкладці Support (Підтримка) у WorldShip. 

Інструкції перед установленням: створіть папку, куди буде встановлено спільні файли WorldShip. Ця папка має бути спільною 
папкою Microsoft® і може знаходитись як на адміністративній робочій станції робочої групи, так і на будь-якому диску, 
доступному з адміністративної робочої станції робочої групи, а також із віддалених робочих станцій робочої групи. Ці файли 
треба встановлювати в іншу папку, на відміну від локальних файлів.

Установлення адміністративної робочої станції робочої групи: 

Установлення WorldShip в конфігурації для робочих груп

1.  Завантажте файл установлення з мережі Інтернет 
(ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/
worldship.page) і запустіть його. 

2.  На екрані Setup (Налаштування) WorldShip виберіть таке: 
  Application Language (Мова застосунку). Виберіть мову 
інтерфейсу WorldShip для роботи. 
  Install Location (Місце встановлення), необов’язково: 
клацніть Options (Параметри), а потім виберіть, куди 
потрібно встановити WorldShip. WorldShip створить 
папки \UPS\WSTD і розмістить їх у двох місцях на ваш 
вибір. 
  Country/Territory of Installation (Країна/територія 
встановлення). Виберіть країну/територію, де 
встановлюється WorldShip. 
  Установіть або зніміть прапорець у полі Add Shortcut 
to WorldShip on Desktop (Створити ярлик WorldShip на 
робочому столі) за потреби. 
  Коли ви закінчите, клацніть Next (Далі). 

3.   На екрані License Agreement (Ліцензійний договір) 
прийміть умови договору про технології UPS®, вибравши 
I Accept the Terms in the License Agreement (Я приймаю 
умови ліцензійного договору), а потім клацніть Next (Далі). 

4.   На екрані Installation Type Selection (Вибір типу 
встановлення) виберіть таке: 
  для потрібного типу встановлення виберіть Workgroup 
Admin (Адміністратор робочої групи); 
  щоб визначити місце для встановлення спільних 
файлів як адміністратором, так і віддаленими робочими 
станціями, клацніть кнопку Browse (…) (Огляд) і 
виберіть розташування в полі Workgroup Admin Shared 
Location (Спільне розташування, що визначається 
адміністратором робочої групи). Коли ви закінчите, 
клацніть Install (Установити). 

5.   Зачекайте, поки процес установлення копіює файли. 
Після успішного завершення встановлення вам буде 
запропоновано перезавантажити комп’ютер. Якщо ваш 
ПК вимагає пароль, вам потрібно буде ввійти в систему та 
ввести пароль. 

Віддалена робоча станція (віддалені робочі станції) 
робочої групи 
За замовчуванням віддалена робоча станція робочої групи 
може виконувати обмежені функції. Адміністратор робочої 
групи може налаштувати віддалені робочі станції для 
виконання додаткових функцій WorldShip. 
Примітка. Якщо ви нещодавно встановили TCP/IP, можуть 
з’явитися додаткові вікна або вам може знадобитися ввести 
додаткову інформацію.

(Продовження на наступній сторінці.) 

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Установлення зі спільного диска 
Ви можете встановити віддалені робочі станції робочої 
групи, використовуючи файли для встановлення, що 
зберігаються на спільному диску (місце розташування 
спільного диска було визначено під час встановлення 
адміністративної робочої станції робочої групи). Файли 
встановлення можна знайти в підкаталозі \UPS\WSTD\
Remote\Install\Disk1 у папці спільного диску. 
1. На екрані Setup (Налаштування) WorldShip виберіть таке: 

  Local Destination Directory (Локальна папка 
призначення), необов’язково: клацніть Options 
(Параметри), а потім виберіть, куди потрібно встановити 
WorldShip. WorldShip створить папки \UPS\WSTD і 
розмістить їх у двох місцях на ваш вибір. 
  Workgroup Administrator Shared Location (Спільне 
розташування, що визначається адміністратором 
робочої групи) — це поле, доступне лише для читання, 
у якому відображається спільне місце розташування, 
налаштоване адміністратором робочої групи. 
  Country/Territory of Installation (Країна/територія 
встановлення): виберіть країну/територію, де 
встановлюється WorldShip. 
  За замовчуванням на вашому робочому столі буде 
створено ярлик WorldShip. 
  Коли ви закінчите, клацніть Next (Далі). 

2.   На екрані License Agreement (Ліцензійний договір) 
прийміть умови договору про технології UPS, вибравши 
I Accept the Terms in the License Agreement (Я приймаю 
умови ліцензійного договору), а потім клацніть Next (Далі). 

3.  Зачекайте, поки процес установлення копіює файли. 
Після успішного завершення встановлення вам буде 
запропоновано перезавантажити комп’ютер. Якщо ваш 
ПК вимагає пароль, вам потрібно буде ввійти в систему та 
ввести пароль. 
Щоб отримати більш докладні інструкції, клієнти в 
США можуть перейти за посиланням ups.com/us/en/
business-solutions/business-shipping-tools/worldship/
worldship-support.page і клацнути View Support Guides 
(Переглянути інструкції з технічної підтримки) у розділі 
Guides (Інструкції), а потім вибрати Install on a Single or 
Workgroup Workstation (Установити на окремій робочій 
станції або на робочій станції робочої групи).

Установлення з мережі. 
1.   Завантажте файл установлення з мережі Інтернет 

(ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/
worldship.page) і запустіть його. 

2.   На екрані Setup (Налаштування) WorldShip виберіть таке: 
  Application Language (Мова застосунку). Виберіть мову 
інтерфейсу WorldShip для роботи. 
  Install Location (Місце встановлення), необов’язково: 
клацніть Options (Параметри), а потім виберіть, куди 
потрібно встановити WorldShip. WorldShip створить 
папки \UPS\WSTD і розмістить їх у двох місцях на ваш 
вибір. 
  Country/Territory of Installation (Країна/територія 
встановлення): виберіть країну/територію, де 
встановлюється WorldShip. 
  Установіть або зніміть прапорець у полі Add Shortcut 
to WorldShip on Desktop (Створити ярлик WorldShip на 
робочому столі) за потреби. 
  Коли ви закінчите, клацніть Next (Далі). 

3.   На екрані License Agreement (Ліцензійний договір) 
прийміть умови договору про технології UPS, вибравши 
I Accept the Terms in the License Agreement (Я приймаю 
умови ліцензійного договору), а потім клацніть Next (Далі). 

4.   На екрані Installation Type Selection (Вибір типу 
встановлення) виберіть аке: 
  для потрібного типу встановлення виберіть Workgroup 
Remote (Віддалена робоча станція робочої групи); 
  щоб вибрати місце для встановлення спільних файлів, 
визначене адміністратором, клацніть кнопку Browse 
(…) (Огляд) і виберіть розташування в полі Workgroup 
Admin Shared Location (Спільне розташування, що 
визначається адміністратором робочої групи). 
  Коли ви закінчите, клацніть Install (Установити). 

5.   Зачекайте, поки процес установлення копіює файли. 
Після успішного завершення встановлення вам буде 
запропоновано перезавантажити комп’ютер. Якщо ваш 
ПК вимагає пароль, вам потрібно буде ввійти в систему та 
ввести пароль.

Установлення WorldShip в конфігурації для робочих груп 
(продовження)

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
http://ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
http://ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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WorldShip потребує електронного з’єднання для передачі інформації про вантажі та відстеження. 
Для прямого доступу: TCP/IP.

Конфігурація з’єднання 
Коли ви вперше запустите WorldShip, ви побачите вікно 
Communications Setup (Налаштування з’єднання). Виберіть 
спосіб з’єднання Direct Access (Прямий доступ) і введіть 
потрібну інформацію, щоб завершити налаштування 
з’єднання. 

  Прямий доступ: пряме або широкосмугове підключення 
до Інтернету, що не вимагає набору номера, наприклад 
локальна мережа (LAN), глобальна мережа (WAN), 
цифрова абонентська лінія (DSL) або кабельне з’єднання. 
Прямий доступ зазвичай забезпечує найшвидше 
з’єднання. 
  Може бути потрібним зазначити інформацію про 
проксі-сервер, включно з URL-адресою, портом і даними 
для авторизації. Якщо використовується проксі-сервер, 
ви також маєте використовувати певні налаштування 
браузера. 

Повторна конфігурація з’єднання 
У разі зміни налаштування проксі-сервера ви маєте виконати 
повторну конфігурацію з’єднання. 
1. На вкладці Tools (Інструменти) виберіть System Preferences 

(Налаштування системи), а потім Communications Setup 
(Налаштування з’єднання). 

2. У вікні Communications Setup (Налаштування з’єднання) 
внесіть потрібні зміни та клацніть Next (Далі). 

3.  Продовжуйте вносити необхідні зміни. Клацніть Finish 
(Завершити), щоб зберегти нову конфігурацію. 
Ви повинні виконати повторну конфігурацію з’єднання, 
якщо виникає одна з таких ситуацій: 
  стає можливим прямий доступ до Інтернету; 
  ви змінюєте налаштування проксі-сервера для прямого 
доступу; 
  ви хочете додати або видалити спосіб з’єднання.

Налаштування з’єднання
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Інструкція зі встановлення та оновлення програмного забезпечення для 
відправлень WorldShip®

Після того як застосунок буде успішно встановлено, ви маєте зареєструватися в UPS, щоб відправляти вантажі, використовуючи 
WorldShip. 

1.  Після того як встановлення WorldShip буде завершено й 
ви налаштуєте з’єднання, з’явиться вікно Register With UPS 
(Реєстрація в UPS). Введіть інформацію про свою компанію, 
у якій установлена ваша система, номер свого облікового 
запису UPS, а потім клацніть Finish (Завершити). 

2.  Якщо з’явиться екран Authenticate Your Invoice 
Information (Автентифікувати вашу інформацію про 
інвойси), заповніть потрібну інформацію та клацніть 
Submit (Подати). 
  Клацніть інструмент вибору дати в календарі, щоб 
вибрати дату інвойсу.
  Введіть 13-значний номер інвойсу.
  Введіть точну суму витрат, зазначену в полі Charges 
this period (Витрати за цей період) інвойсу (не вводьте 
символ валюти).
  Введіть контрольний ідентифікатор, надрукований у 
верхньому правому куті інвойсу. (Примітка: він може 
зазначатися не в кожному інвойсі.)

3.  WorldShip автоматично підключиться до UPS і передасть 
вашу реєстраційну інформацію. Це може зайняти від трьох 
до п’яти хвилин. Будь ласка, зачекайте, доки з’явиться 
вікно Shipping (Відправлення). 

Вітаємо! Тепер ви клієнт WorldShip і можете обробляти 
вантажі. 

Перевірки після встановлення 
1.  Якщо ви вимкнули будь-які антишпигунські, антивірусні 

програми та програми для захисту від зловмисного ПЗ, 
увімкніть їх. 

2.  Якщо ви отримуєте повідомлення про те, що WorldShip 
не може підключитися до UPS, зверніться до персоналу 
технічної підтримки вашої компанії. 

3.  Для адміністративних робочих станцій робочих груп: 
майте на увазі, що база даних WorldShip відключиться, 
якщо адміністративна робоча станція робочої групи 
перейде в режим сну. Щоб вирішити цю проблему, ви 
повинні закрити WorldShip як на адміністративній робочій 
станції робочої групи, так і на віддалених робочих станціях 
і перезапустити застосунок. За потреби зверніться 
до персоналу технічної підтримки своєї компанії із 
запитаннями щодо режиму сну та налаштування цього 
параметра. 

4.  Якщо у вас є принтер, отриманий від UPS, перезапустіть 
його перед відправленням, вимкнувши, а потім знову 
ввімкнувши його.

Реєстрація в UPS®

Інструкції з видалення 
1.  Якщо ви видаляєте програму WorldShip, не видаляйте 

жоден її каталог без попереднього запуску програми 
видалення. 
  У разі запуску програми видалення в системі 
Windows 8.1 клацніть правою кнопкою миші плитку 
UPS WorldShip і виберіть UPS WorldShip Uninstall 
(Видалити UPS WorldShip). 
  У разі запуску програми видалення в системі Windows 10 
або 11 у вікні Start (Пуск) клацніть All Apps (Усі 
програми), потім UPS, після цього — UPS WorldShip 
Uninstall (Видалити UPS WorldShip). 
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Інструкція зі встановлення та оновлення програмного забезпечення для 
відправлень WorldShip®

Австралія  .......................................................................................... 1800-148-934 
Австрія  ............................................................................+43 (0) 1-50-15-96-002 
Азербайджан .....................  +10 99 412 493 39 91 / +994-12-490 6989, 

+994-12-493-39-91 
Албанія  ...................................................................................+355-682-04-89-04 
Алжир  .....................................................................................+49-69-664-043-64 
Американські Віргінські Острови  ............................... 1-888-877-83-24 
Ангола  .....................................................................................+49-69-664-043-64 
Аргентина  .................................................................................  0-800-122-02-86 
Афганістан ................................+93-79-320-40-45 / 964-781-431-82-52 
Багамські Острови ................................................................ 1-888-960-26-83 
Бангладеш  ............................................................................+49-69-664-043-64 
Бахрейн  .................................................................................+49-69-664-043-64 
Бельгія  ...................................................................................+32 (0) 22-56-66-19 
Бермудські Острови  ........................................................... 1-888-960-26-78 
Болгарія  ..............................................................................................0700-1-88-77 
Болгарія  ..............................................................................................0700-1-88-77 
Болівія  .................................................................................................. 800-100-807 
Боснія  .................................................................................................... 033-788-160 
Бразилія  .................................... 0800-892-33-28 або 55-11-569-466-06 
Бурунді  ...................................................................................+49-69-664-043-64 
Білорусь  ..................................................................................  375-17-227-22-33 
Велика Британія  ........................................................ +44 (0) 207-949-01-92 
Венесуела  .................................................................................. 0-800-100-57-72 
Вірменія  ....................................................................................10-3741-27-30-90 
Гана  ..........................................................................................+49-69-664-043-64 
Гватемала  ................................................................................... 1-800-835-03-84 
Гондурас  ....................................................................................................800-01-23 
Гонконг ....................................................................................................8206-21-33 
Греція  .................................................................................................210-99-84-334 
Гібралтар.................................................................................... +350-200-423-32 
Данія  .......................................................................................+45 (0) 35-25-65-04 
Демократична Республіка Конго ............................+49-69-664-043-64 
Джибуті  .................................................................................+49-69-664-043-64 
Домініканська Республіка ................................................ 1-888-760-00-95 
Еквадор  ............................................................................................. 1800-000-119 
Естонія  ..............................................................................................372-666-47-00 
Ефіопія  ...................................................................................+49-69-664-043-64 
Замбія  .....................................................................................+49-69-664-043-64 
Зімбабве  ................................................................................+49-69-664-043-64
Йорданія  ...............................................................................+49-69-664-043-64 
Казахстан  ..............................................................................+49-69-664-043-64 
Кайманові Острови .............................................................. 1-888-960-26-86 
Камерун ..................................................................................+49-69-664-043-64 
Канада  ..................................................1-888-UPS-TECH (1-888-877-83-24) 
Катар  .......................................................................................+49-69-664-043-64 

Кенія  ........................................................................................+49-69-664-043-64 
Киргизстан ............................. +996-312-699-988 / +996-312-97-97-13 
Китайська Народна Республіка  ........................................400-013-30-23 
Колумбія  ..................................................................................01-800-752-22-93 
Косово  .......................................................................................+381-38-24-22-22 
Коста-Рика  ................................................................................. 0800-052-15-91 
Кот-д’Івуар ............................................................................+49-69-664-043-64 
Кувейт  .....................................................................................+49-69-664-043-64 
Кіпр........................................................................................................... 77-77-72-00 
Латвія  ..........................................................................................................780-56-43 
Литва  ............................................................................................ 370-37-35-05-05 
Люксембург  .................................................................FR-00-33-8050-103-65 
Ліван  ........................................................................................+49-69-664-043-64 
Маврикій  ...............................................................................+49-69-664-043-64 
Мавританія  .............................................................................+222-45-29-28-89 
Малаві  .....................................................................................+49-69-664-043-64 
Малайзія  .......................................................................................1-800-80-47-09 
Малі  .............................................................................................+223-20-29-91-52 
Марокко  ................................................................................+49-69-664-043-64 
Мексика  ....................................................................................01-800-714-65-35 
Мозамбік  ..............................................................................+49-69-664-043-64 
Молдова  ...................................................................................+373-22-40-39-01 
Монако  ...............................................................................+33 (0) 157-32-40-60 
Нова Зеландія  ..............................................................................0-800-443-785 
Норвегія  ...............................................................................+47 (0) 22-57-77-34 
Нігерія  .....................................................................................+49-69-664-043-64 
Нідерланди  ......................................................................+31 (0) 20-50-40-602 
Нікарагуа  ..............................................................................001-800-226-04-52 
Німеччина  ....................................................................+49 (0) 69-66-30-80-37 
Об’єднані Арабські Емірати  ......................... 800-4774 (безкоштовно) 
Оман .........................................................................................+49-69-664-043-64 
Пакистан  ...............................................................................+49-69-664-043-64 
Панама  ......................................................................................00-800-052-14-14 
Парагвай  ...............................................................................009-800-521-00-51 
Перу  ......................................................................................................0-800-009-19 
Польща  ..............................................................................+48 (0) 222-03-03-21 
Португалія ..................................................................... +351 (0) 21-940-70-61 
Пуерто-Рико  .....................................1-888-UPS-TECH (1-888-877-83-24) 
Південна Африка  ............................................................+49-69-664-043-64 
Південна Корея  ............................................................... 007-98-85-21-36-69 
Північна Ірландія  ...................................................... +44 (0) 207-949-01-92 
Республіка Ірландія .......................................................+353 (0) 152-454-47 
Росія  .............................................................................................  7-495-961-22-11 
Руанда  .....................................................................................+49-69-664-043-64 
Румунія  .......................................................................................  40-21-233-88-77 

Технічна підтримка

Щоб отримати додаткову підтримку, відвідайте сторінку ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page і 
знайдіть у рядку пошуку службу підтримки WorldShip. 

Якщо ви маєте запитання щодо WorldShip, на які немає відповідей у цій інструкції або в довідці WorldShip, зателефонуйте за 
такими номерами: 

Сальвадор .................................................................................................800-61-91 
Саудівська Аравія  .............................................................+49-69-664-043-64 
Сенегал  .....................................................................................221-33-864-60-42 
Сербія  ......................................................................................+381-11-22-86-422 
Словаччина  .................................................................................. +421-2-16-877 
Словенія  ....................................................................................  386-42-81-12-24 
Сполучені Штати  .......................................................................888-553-11-18 
Сінгапур  ...........................................................................................800-852-33-62 
Тайвань  ..........................................................................................00-801 855-662 
Танзанія  .................................................................................+49-69-664-043-64 
Таїланд ....................................................................................001-800-852-36-58 
Туніс  ..........................................................................................+49-69-664-043-64 
Туреччина  .......................................................................... 0090-212-413-22-22 
Угорщина  .............................................................................. +36 (0) 177-748-20 
Уельс  ................................................................................. +44 (0) 207-949-01-92 
Узбекистан .........................................................................+998 (71) 120-38-38 
Уругвай  ...................................................................................... 000-405-296-651 
Франція  ..............................................................................+33 (0) 157-32-40-60 
Філіппіни  ................................ 1-800-18-55-00-23 або 1-800-765-29-27 
Фінляндія  ....................................................................... +358 (0) 923-11-34-07 
Чехія  ........................................................................................+42-023-901-64-68 
Чилі  ........................................................................................................ 800-835-682 
Швейцарія ........................................................................+41 (0) 442-11-57-00 
Швеція  ................................................................................+46 (0) 85-79-29-041 
Шотландія  ....................................................................  +44 (0) 207-949-01-92 
Шрі-Ланка  ............................................................................+49-69-664-043-64 
Японія  .......................................................................................... 00-531-85-00-20 
Єгипет  .....................................................................................+49-69-664-043-64 
Ізраїль  ............................................................................00-972-(0) 35-77-01-12 
Індонезія  ...............................................................................001-803-852-36-70 
Індія ............91-22-2827-61-11 / 00-0800-852-11-13 (безкоштовно) 
Іспанія  .................................................................................+34 (0) 917-45-98-77 
Італія  ........................................................................................+39-024-827-00-32 
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