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Про проекти законів  

(реєстр. №№ 4353, 4353-1, 4353-2) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 

до предметів відання розглянув проекти законів:  

про поштовий зв’язок (реєстр. № 4353 від 10.11.2020), внесеного народними 

депутатами України Зуєвим М.С., Тищенком М.М. та іншими народними 

депутатами України; 

про поштовий зв’язок (реєстр. № 4353-1 від 25.11.2020 (альтернативний)), 

внесений народними депутатами України Величковичем М.Р., Бондарем М.Л.; 

про поштовий зв’язок (реєстр. № 4353-2 від 26.11.2020 (альтернативний)), 

внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., Тістик Р.Я., і 

відзначає. 

Законопроект реєстр. № 4353, відповідно до пояснювальної записки, 

спрямований на гармонізацію національного законодавства із законодавством 

ЄС у сфері надання послуг поштового зв’язку шляхом імплементації положень 

Директиви 97/67/ЄС. 

Проектом Закону пропонується визначити правову основу діяльності у сфері 

надання послуг поштового зв’язку, зокрема повноваження центральних органів 

виконавчої влади та національного регулятора; права та обов’язки операторів 

поштового зв’язку та користувачів зазначених послуг; врегулювати засади 

відповідальності операторів поштового зв’язку та користувачів послуг у цій 

сфері.  

Проект Закону передбачає, що універсальні послуги поштового зв’язку 

надаються призначеним оператором поштового зв’язку, який визначається  

Кабінетом Міністрів України. 

Водночас проект Закону визначає повноваження національного регулятора 

встановлювати граничні ціни (тарифи) на пересилання простих та 

рекомендованих листів масою до 50 грамів та поштових карток.  
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Проектом Закону пропонується запровадити обов’язок ведення  

призначеним оператором роздільного обліку доходів та витрат, а саме за кожною 

універсальною послугою поштового зв’язку та окремо за іншими послугами 

поштового зв’язку, а також щорічно проводити аудит результатів роздільного 

обліку доходів та витрат. 

Серед іншого, проект Закону містить положення щодо відповідальності 

користувачів, зокрема, за збитки, завдані операторам поштового зв’язку або 

третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, 

заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що 

пересилається, та відповідальності операторів поштового зв’язку перед 

користувачами за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків. 

Метою альтернативного законопроекту № 4353-1, відповідно до 

пояснювальної записки, є гармонізація національного законодавства із 

законодавством ЄС у сфері надання послуг поштового зв’язку шляхом 

імплементації положень Директиви 97/67/ЄС, яка регулює порядок надання 

універсальної послуги, котра є обов’язком взятим на себе державою Україна та 

делегованим призначеному оператору АТ «Укрпошта». 

Проектом Закону пропонується виключити зі ст. 1 законопроекту 

визначення терміну «кур’єрська послуга», також виключити «надання 

кур’єрських послуг» з переліку «послуг поштового зв’язку» у ст. 1 

законопроекту. 

Вказана пропозиція обґрунтовується тим, що згідно з ст. 2 Директиви 

97/67/ЄС у цій Директиві застосовуються такі визначення: поштові послуги: 

послуги зі збору, сортування, транспортування та видачі поштових відправлень. 

При цьому варто звернути увагу, що Директивою Європейського Парламенту та 

Ради 2008/6/ЄС від 20 лютого 2008 року було внесено зміни до визначення 

терміну «поштові послуги», а саме, виключено поняття «доставки» з переліку 

поштових послуг. 

Пропонується зі ст. 26 законопроекту виключити відсилочну норму про 

встановлення вимог до виготовлення поштоматів. Встановлення на 

законодавчому рівні вимог до виготовлення поштоматів є недоцільним, оскільки 

по-перше, поштові оператори України вже використовують поштомати, які є 

різними за технічними характеристиками та програмним забезпеченням, по-

друге, на рівні правових актів потрібно передбачати правила доступу та 

використання засобів поштового зв’язку, а не вимоги до їх виготовлення, що є 

цілком технічним та комерційним питанням. 

Відповідно до ч. 13 ст. 233 Митного Кодексу України митний контроль і 

митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний 

кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються в місцях 

міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового 

зв’язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового 

зв’язку, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну 

політику, або за місцем розташування (проживання) одержувача або 

відправника. 
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Митний Кодекс України передбачає можливість визначення оператором 

поштового зв’язку будь-якої форми власності місця міжнародного поштового 

обміну та пересилання міжнародних поштових відправлень. 

Існуюче правове регулювання рівних конкурентних умов у сфері 

пересилання міжнародних поштових відправлень пропонується зберегти в 

альтернативному законопроекті. 

Метою альтернативного законопроекту № 4353-2 є гармонізація 

національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання послуг 

поштового зв’язку шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС, яка 

регулює порядок надання універсальної послуги, котра є обов’язком взятим на 

себе державою Україна та делегованим призначеному оператору АТ «Укрпошта». 

Проект є альтернативним до проекту Закону України «Про поштовий 

зв’язок» реєстраційний номер 4353 від 10.11.2020 та містить такі ключові 

відмінності: 

виключає кур’єрські послуги з переліку «послуг поштового зв’язку»; 

передбачає можливість визначення оператором поштового зв’язку будь-якої 

форми власності місця міжнародного поштового обміну та пересилання 

міжнародних поштових відправлень. 

Вказана пропозиція обґрунтовується тим, що згідно з ст. 2 Директиви 

97/67/ЄС у цій Директиві застосовуються такі визначення: поштові послуги: 

послуги зі збору, сортування, транспортування та видачі поштових відправлень. 

При цьому варто звернути увагу, що Директивою Європейського Парламенту та 

Ради 2008/6/ЄС від 20 лютого 2008 року було внесено зміни до визначення 

терміну «поштові послуги», а саме, виключено поняття «доставки» з переліку 

поштових послуг. 

У контексті поступових кроків України до інтеграції із Європейським 

союзом, Україна взяла на себе зобов’язання щодо недопущення впровадження 

нерівних конкурентних умов для державного та приватних операторів поштового 

зв’язку у сфері визначення та діяльності місць міжнародного поштового обміну.  

На виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері поштового 

зв’язку, а саме ст. 110 Угоди про асоціацію та ст. 7 Директиви 97/67/ЄС, в Україні 

прийнятий та діє Закон України «Про поштовий зв’язок». Відповідно до ст. 17 

Закону, всі оператори незалежно від їх організаційно-правової  форми 

користуються рівними правами і  виконують  однакові  обов'язки відповідно до 

законодавства  України, крім  виключних прав і обов'язків національного 

оператора, визначених цим Законом. Перелік виключної компетенції 

Національного оператора є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню, 

звідки випливає, що всі оператори, користуючись рівними правами, наданими їм 

ст. 17 Закону, мають право здійснювати будь-яку поштову діяльність, окрім тої, 

яка віднесена до виключної компетенції національного оператора.  

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом у своєму 

висновку зазначив, що за своєю метою законопроекти спрямовані на виконання 

Директиви № 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 

року про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг 

Співтовариства та вдосконалення якості послуг із змінами, внесеними 

директивами №2002/39/ЄС та № 2008/6/ЄС, проте окремі положення 
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законопроектів не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в 

сфері європейської інтеграції та потребують доопрацювання з урахуванням 

висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу його положень на 

конкурентне середовище. 

Комітет зазначає, що відповідно до Постанови Верховної Ради України  

від 29.08.2019 р. № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і предмети відання 

комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», зміст проектів законів  

про поштовий зв’язок (реєстр. №№ 4353, 4353-1 (альтернативний), 4353-2 

(альтернативний)) не стосується предметів відання Комітету. 

 

За результатами розгляду Комітет   в и р і ш и в: 

 

1. Запропонувати Комітету з питань транспорту та інфраструктури 

самостійно визначитись щодо проектів законів про поштовий зв’язок (реєстр.  

№ 4353 від 10.11.2020), внесеного народними депутатами України Зуєвим М.С., 

Тищенком М.М. та іншими народними депутатами України, про поштовий 

зв’язок (реєстр. № 4353-1 від 25.11.2020 (альтернативний)), внесений народними 

депутатами України Величковичем М.Р., Бондарем М.Л., та про поштовий 

зв’язок (реєстр. № 4353-2 від 26.11.2020 (альтернативний)), внесений народними 

депутатами України Заблоцьким М.Б., Тістик Р.Я. 

2. Рішення направити до Комітету з питань транспорту та інфраструктури. 

 

 

Голова  Комітету                                                            О. БОНДАРЕНКО  


