
Проект Закону України
«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
поштовий зв’язок»



Ключові цілі розробки проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про поштовий 
зв’язок»:
1. гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання послуг

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

Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку

поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування;

2. законодавче закріплення переліку доступних для населення універсальних послуг

поштового зв’язку;

3. чітке визначення повноваження національного регулятора, суб'єктів владних повноважень в

сфері поштового зв'язку, а також прав та обов'язків користувачів послуг поштового зв'язку;

4. врегулювання діяльності суб'єктів господарювання в сфері поштового зв'язку;

5. запровадження дієвого державного нагляду (контролю) в сфері послуг поштового зв'язку.



Гармонізація національного законодавства із 
законодавством ЄС у сфері надання послуг 
поштового зв’язку 

Узгодження законодавства України у сфері послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг з

відповідними нормами Європейського Союзу в тій мірі, в якій таке наближення сприятиме:

• лібералізації та взаємному доступу на ринки України і Європейського Союзу;

• розробленню нових і перегляд законодавчих актів, приєднання до нових договорів у

зазначеній сфері;

• вивченню кращих практик Європейського Союзу та досвіду компаній, що діють на ринку

України.



Універсальні послуги поштового зв'язку 

Суть універсальної послуги полягає в тому, що такі послуги надаються користувачам на всій

території України за встановленим рівнем якості за цінами, що регулюються державою.

До переліку універсальних послуг поштового зв'язку відносяться наступні послуги з пересилання:

1. поштових відправлень вагою до 2 кг;

2. посилок вагою до 10 кг;

3. відправлень для осіб з інвалідністю по зору вагою до 7 кг;

4. реєстрованих та з оголошеною цінністю поштових відправлень.



Повноваження КМУ, МІУ, НКРЗІ у сфері послуг 
поштового зв'язку 
Кабінет Міністрів України:

1. призначає національного(-их) оператора(-ів) поштового зв'язку;

2. затверджує порядок відбору та визначення призначеного(-их) оператора(-ів) послуг поштового зв'язку, що

надаватиме(-уть) універсальні послуги поштового зв'язку.

Міністерство інфраструктури України:

1. визначає призначеного(-их) оператора(-ів) послуг поштового зв'язку, що надаватиме(-уть) універсальні

послуги поштового зв'язку та операторів поштового зв’язку, на яких покладаються виконання функції з

пересилання відправлень «EMS».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:

1. веде реєстр операторів поштового зв’язку;

2. встановлює граничні ціни (тарифи) на універсальні послуги поштового зв’язку;

3. розглядає звернення користувачів послуг поштового зв’язку;

4. здійснює державний нагляд (контроль) у сфері надання послуг поштового зв’язку.



Діяльність операторів поштового зв'язку 

З метою упорядкування діяльності суб'єктів господарювання в сфері послуг поштового зв'язку:

1. запроваджується реєстр операторів послуг поштового зв'язку – подання до НКРЗІ лише

повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері послуг поштового зв'язку;

2. гарантується вільне ціноутворення на послуги поштового зв'язку, за виключенням цін на

універсальні послуги;

3. скасовується монополія на надання універсальних послуг поштового зв'язку – для надання

універсальних послуг по всій території України або на окремих її адміністративно-територіальних

одиницях може бути призначено один чи декілька операторів поштового зв’язку;

4. запроваджуються прозорі принципи ведення господарської діяльності для призначених

операторів: роздільний облік доходів і витрат за кожною універсальною послугою поштового

зв’язку та окремо за іншими видами господарської діяльності, а також обов'язковий щорічний

аудит фінансової звітності призначених операторів за результатами ведення роздільного обліку

доходів та витрат.



Державний нагляд та відповідальність в сфері 
послуг поштового зв'язку 

Унормовується:

1. державний нагляд за додержанням операторами поштового зв’язку законодавства у сфері
поштового зв’язку;

2. перевірка якості універсальних послуг, які надаються призначеними операторами поштового
зв’язку.

Врегульована відповідальність операторів поштового зв'язку за:

1. повну/часткову втрату, пошкодження поштового відправлення та невиплату грошей за поштовим
переказом;

2. недотримання встановлених строків пересилання поштових відправлень;

3. надання універсальних послуг за цінами (тарифами), вищими ніж встановлені національним
регулятором.



РЕЗЮМЕ

Запровадження цих норм у національне законодавство сприятиме подальшій співпраці України з ЄС,
слугуватиме розвитку сфери поштового зв’язку. Така реформа матиме позитивні соціально-економічні
наслідки:

• врегулювання відносин в сфері послуг поштового зв'язку;

• забезпечення прозорості діяльності операторів поштового зв'язку в сфері послуг поштового зв'язку;

• забезпечення безперервності надання послуг поштового зв’язку;

• надання всім користувачам на всій території України вільного доступу до мережі поштового зв’язку;

• отримання користувачами якісних послуг поштового зв’язку і розвиток конкуренції на ринку послуг 
поштового зв’язку;

• зниження вартості універсальної послуги для користувачів.


