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Комітет Верховної Ради України
з питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів
Щодо законопроєкту про фінансові
послуги у галузі поштового зв'язку

Відповідно до листів Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів від 30.01.2020 № 04-30/13-22700 та
№ 04-30/13-22854 Мінекономіки опрацювало проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у
галузі поштового зв’язку" (реєстр. № 2788) (далі – законопроєкт), унесений
народним депутатом України А. Клочком та іншими, і повідомляє.
Підтримуючи необхідність підвищення рівня доступності фінансових
послуг для громадян, залучення коштів в економіку, створення умов для розвитку
безготівкових розрахунків Мінекономіки зазначає, що законопроєкт містить
суперечливі положення, що можуть завадити досягненню його мети.
І. Законопроєктом пропонується дозволити національному оператору
поштового зв'язку (далі – національний оператор) відкривати поштові рахунки,
що не є звичайними банківськими рахунками, мають власний особливий режим
відкриття та використання, який визначається Національним банком.
Законопроєктом вносяться зміни до Закону України "Про поштовий
зв'язок", згідно з якими національний оператор, в порядку та на умовах,
визначених Національним банком, з
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законодавством, може провадити (1) надання окремих фінансових послуг, в тому
числі, відкриття

та обслуговування

поштових

рахунків;

(2)

здійснення

валютообмінних операцій; (3) емісію електронних платіжних засобів для
обслуговування поштових рахунків та (4) залучення у вклади (депозити) коштів
від фізичних та юридичних осіб.
Національний оператор матиме право здійснювати діяльність щодо
інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в порядку, встановленому
Національним банком для національного оператора поштового зв'язку.
Також пропонується внести зміни до Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", згідно з якими
національний оператор отримає право надавати окремі фінансові (банківські)
послуги, у порядку, встановленому Національним банком для національного
оператора, не маючи статусу фінансової установи.
З метою захисту прав вкладників та інших кредиторів законодавством
України для банків встановлено ряд вимог, у тому числі вимоги до капіталу,
структури власності, ділової репутації керівників, технічного забезпечення,
вимоги щодо збереження та розкриття банківської таємниці, дотримання
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення тощо. Також встановлено обмеження
щодо діяльності банківських установ (стаття 48 Закону України "Про банки і
банківську діяльність").
Встановлення різних умов та вимог до діяльності національного оператора
та фінансових установ (банків) з надання аналогічних фінансових (банківських)
послуг створює нерівні умови для учасників ринків фінансових послуг та
порушує принцип рівного захисту державою всіх суб'єктів господарювання,
закріплений статтею 13 Конституції України та статтею 6 Господарського
кодексу України.
ІІ. Законопроєктом передбачено участь національного оператора у системі
гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, передбачено "виведення його з
ринку" Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відповідно до
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норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
аналогічно процедурі виведення з ринку неплатоспроможних банків.
Виведення неплатоспроможного банку з ринку здійснюється одним із
способів, визначених статтею 39 зазначеного Закону, а саме:
1) ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами
фізичних осіб у порядку, встановленому цим Законом;
2) ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його
активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;
3) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного
банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії
неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;
4) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому
активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією
неплатоспроможного банку;
5) продаж неплатоспроможного банку інвестору.
Водночас

зазначаємо,

що

національний

оператор

є

суб'єктом

підприємницької діяльності (не фінансовою установою), який в установленому
законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій
території України і якому надаються виключні права на провадження певних
видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р "Про
національного оператора поштового зв'язку" виконання функцій національного
оператора покладено на АТ "Укрпошта".
Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства "Укрпошта",
затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16.02.2017 № 56
(далі

–

Статут),

засновником

АТ

"Укрпошта"

є

держава

в

особі

Мінінфраструктури. Управління корпоративними правами держави стосовно
АТ "Укрпошта" здійснює Мінінфраструктури. Вищим органом національного
оператора є загальні збори.
Статутом передбачено, що АТ "Укрпошта" припиняється в результаті
реорганізації

(злиття,

(пункт 17.1 Статуту).

приєднання,

поділу,

перетворення)

або

ліквідації
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Виділ та припинення АТ "Укрпошта" здійснюються за рішенням загальних
зборів, а у випадках, передбачених законом, − за рішенням суду або відповідних
органів влади (пункт 17.2. Статуту).
Відповідно до пункту 23 частини другої статті 33 Закону України "Про
акціонерні товариства" до виключної компетенції загальних зборів належить
прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку,
передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію
товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків
ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
Також зазначаємо, що АТ "Укрпошта" включено до Переліку об'єктів
державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.03.2015 № 83.
Відповідно до пункту 22 частини другої статті 5 Закону України
"Про управління об'єктами державної власності" створення, реорганізація та
ліквідація діяльності підприємств державного сектору економіки, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави погоджується Кабінетом
Міністрів України.
Ураховуючи викладене, Мінекономіки не підтримує законопроєкт.

Міністр розвитку економіки, торгівлі
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