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Сприяння та підтримка України та її поштового сектору

Адміністративна рада,

нагадуючи
про благородні принципи, цілі та завдання, закріплені у Статуті 
Організації Об'єднаних Націй та у Загальній декларації прав людини, 
зусилля Організації Об'єднаних Націй щодо сприяння сталому розвитку та 
цілей Всесвітнього поштового союзу, закріплених у преамбулі до його 
Статуту,

нагадуючи також
Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 
A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року про агресію проти України, в якій 
рішуче засуджується агресія Російської Федерації проти України 
порушуючи статтю 2 (4) Статуту Організації Об'єднаних Націй та міститься 
настійливий заклик до міжнародних організацій підтримати ескалацію 
щодо поточної ситуації,

підтверджуючи
суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України в 
межах її міжнародної визнаних кордонів, що тягнуться до її 
територіальних вод,

знову заявляючи
про місію Союзу, яка полягає у «стимулюванні довгострокового розвитку 
ефективних та доступних універсальних поштових послуг високої якості з 
метою полегшення спілкування між жителями світу», як зазначено у 
преамбулі до Статуту,

враховуючи
мирну гуманітарну роль, яку відіграє Союз у сприянні об'єднанню народів 
та окремих людей, а також той факт, що поштові послуги мають важливе 
значення для надання основних послуг уразливим групам населення, 
включаючи інвалідів та людей похилого віку,

висловлюючи жаль з приводу
загибелі поштових працівників в Україні з початку війни та 
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широкомасштабної руйнації критично важливої поштової інфраструктури, 
включаючи центри обробки пошти, поштові відділення та поштові 
транспортні засоби,

високо
оцінюючи зусилля поштових працівників в Україні щодо продовження 
надання найважливіших поштових послуг,

визнаючи
значення дій, уже вжитих Міжнародним бюро та країнами-членами для 
підтримки поштових служб в Україні,
підкреслюючи
важливість того, щоб усі країни-члени підтримували мету Союзу, 
викладену у статті 1 Статуту, яка полягає у «забезпеченні організації та 
покращення поштових послуг та сприянні розвитку міжнародного 
співробітництва у цій сфері»,

доручає

Міжнародному бюро:

– відстежувати особливі потреби України у сфері поштових послуг та 
потреби її призначеного поштового оператора;
- Провести оцінку:
• впливу війни в Україні на програми та діяльність Союзу у регіоні;
• операційні, інфраструктурні, фінансові або інші наслідки війни для 
поштових служб як всередині України, так і між Україною та іншими 
країнами; і
– регулярно звітувати про результати цієї діяльності перед 
Адміністративною радою та Позачерговим Конгресом 2023 року,

також доручає

Міжнародному бюро надати всю розумну технічну допомогу Україні або її 
призначеному поштовому оператору для підтримки продовження та 
відновлення поштових послуг у регіоні,

просить

Генерального директора співпрацювати з усіма сторонами та 
пропонувати свої посередницькі послуги для пошуку вирішення поштових 
проблем, які можуть виникнути внаслідок війни, та доповісти про цю 
діяльність Адміністративній раді та Позачерговому конгресу 2023 року,

пропонує

країнам-членам Союзу підтримати відновлення поштової інфраструктури 
України або через фонд, створений Міжнародним бюро, або іншими 
способами, та

нагадує
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країнам-членам Союзу про їх зобов'язання відповідно до статті 16.2 
Всесвітньої поштової конвенції передбачити звільнення від усіх 
поштових зборів (крім зборів за авіаперевезення) для поштових 
відправлень, поштових посилок та поштових платіжних переказів, які 
адресовані військовополоненим чи інтернованим цивільним особам або 
надсилаються ним.
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