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Шановні панове!
І.
Завершується непростий 2014 рік. Практичне впровадження технології
«Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів
Одеської області, запровадження використання Інформаційної системи портового
співтовариства (ІСПС) на постійні промисловій основі відбулось впродовж
поточного року в складних соціально-політичних та економічних умовах загально
відомих подій у державі.
Фактично, ІСПС, що створена на засадах приватного і державного
співробітництва вийшла за рамки Одеського порту й стала регіональним проектом.
Впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» із використанням
інформаційно-комунікаційних систем для автоматизації технологічних процесів в
пунктах пропуску, удосконалення міжвідомчої взаємодії державних органів,
інформаційного обміну із суб’єктами ЗЕД, усунення бюрократичних бар’єрів, на
прикладі функціонуючої ІСПС, набула властивостей базової для застосування на
національному рівні.
Положеннями п. 9 Загального відомчого плану імплементації Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого наказом Мінінфраструктури від
14.10.2014 № 512 на виконання Плану, встановленого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, провадження заходів відповідно до
положень статті 369 Угоди для спрощення процедур міжнародної торгівлі під час
транспортних перевезень, у тому числі запровадження на національному рівні
технології «Єдине вікно - локальне рішення» заплановано на січень 2016 року.
Забезпечує виконання такої роботи робоча група у сфері транспортної політики та
інфраструктури, створеної цим наказом у складі Координаційної ради.
Практика роботи з ІСПС впродовж 2014 року підтвердила, що удосконалення
технологічних процесів і процедур в морських пунктах пропуску при оформленні
транспортних засобів, обробки та пропуску вантажів через митний кордон України
із застосуванням інформаційного обміну в електронному форматі спрощує та
прискорює
транспортування
зовнішньоекономічних
вантажів,
зменшує
навантаження та скорочує витрати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності,
сприяє збільшенню вантажообігу та, як наслідок, податкових надходжень до
бюджету держави.
Стабільне використання ІСПС в морських портах фактично призвело до
скорочення часу на кожній з технологічних операцій в порту, оптимізувало
логістику шляхом надання всім задіяним сторонам оперативної, коректної і
легітимної інформації, дозволило мінімізувати контакти бізнесу і чиновників, що
знизило корупційні ризики та загрози, створило перспективи для розвитку
міжнародної торгівлі, зміцнення ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання,
покрокової адаптації та практичного застосування міжнародних стандартів в
роботі державних органів і суб’єктів ЗЕД.
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Швидкий розвиток функціональних можливостей ІСПС і поширення на
найбільші морські порти України свідчить про її великий потенціал, попит та
зацікавленість учасників зовнішньоекономічної діяльності у використанні переваг
автоматизації процесів, електронного інформаційного та документообігу, а також
про потребу державних органів у застосуванні ефективних сучасних інструментах
для розвитку транспортної та інших взаємопов’язаних галузей в контексті
імплементації до законодавства ЄС, інтеграції країни в європейські логістичні
ланцюги, використання міжнародних стандартів, підвищення транзитного
потенціалу та конкурентоспроможності України.
На даний час ІСПС не має аналогів в логістиці України, що зменшує
можливості широкої обізнаності державних органів, учасників транспортноекспедиторської діяльності, та загалом суспільства про принципи, характерні
властивості і наслідки її використання. Відповідно окремим особами, які віддають
перевагу раніше вживаним інструментам «контактних» рішень, заснованих на
бюрократичних механізмах, різноманітних «тіньових схемах» тощо, впровадження
спрощень за допомогою ІСПС не є прийнятним, що призводить до поширення
ними недостовірної або викривленої інформації про створення системи,
функціонування та можливостей використання.
Майже рік постійної експлуатації ІСПС дає можливість проаналізувати та
оцінити практичні результати її застосування. Пропонуємо до уваги Користувачів
ІСПС відгуки учасників 17-ї Міжнародної конференції «Транзитний потенціал
України. Ефективна інфраструктура та логістика на транспорті в країнах
Південно-Східної Європи» (2014 рік, м. Одеса), які прийшли, побачили й оцінили
роботу ІСПС в Одеському порту.
26.11.2014, служба логістики та обробки автотранспорту (СЛОА)
адміністрації Одеського порту розмістила в ЗМІ матеріал, що містить відгуки
учасників цієї конференції, яка проходила в Одесі, про роботу модуля ІСПС
«Електронний наряд» на контейнерному терміналі, де здійснюється митне
оформлення та пропуск вантажів.
Півторагодинна екскурсія на терміналі була організована адміністрацією
порту практично відразу після того, як з трибуни конференції один із
представників транспортного бізнесу заявив про те, що застосування
«Електронного наряду» зовсім не спростило роботу експедиторським компаніям і
призводить до утворення черг.
Справедливість такого твердження учасники конференції перевірили в місцях
розташування облікової групи СЛОА, на робочих місцях митників та інших
об’єктах, що є ключовими ланками електронної системи ІСПС - «Єдине вікнолокальне рішення».
Оцінки усіх учасників імпровізованої перевірки спростовують висловлені на
адресу системи критичні зауваження. СЛОА підкріплює це твердження
офіційними висновками перевіряючих, що надійшли на адресу порту в
письмовому вигляді.1
З фрагментами таких листів, зокрема можна ознайомитись по публікаціям
статті «ІСПС в Одеському порту - сучасна електронна система, яка здатна
«постояти сама за себе», газета «Одеський портовик», автор: О. Стецюченко; по
матеріалам прес-служби адміністрації Одеського порту http://uspa.gov.ua/ua/prestsentr/novini/novini-ampu/2705-prishli-uvideli-otsenili-rabota-isps-v-odesskom-portu-v2
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За висновками начальника СЛОА В.Проценко «ІСПС органічно вписалася в
сучасну парадигму інформаційного забезпечення транспортних і логістичних
процесів і вийшла на той рівень, коли питання про її доцільність просто недоречні.
Як недоречні, скажімо, питання про доцільність використання в наші дні
комп'ютерів, мобільних телефонів та інших електронних пристроїв …».
Слід зазначити, що попит на електронні документи та електронний
документообіг, використання інформаційно-комунікаційних систем невпинно
зростає, що викликає потребу в нормативно-правовому регулюванні правових
відносин в цій сфері на державному рівні.
Звертаємо увагу Користувачів, що відповідно до Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг» та з метою встановлення
загальних вимог до впровадження електронного документообігу із застосуванням
електронного цифрового підпису, організації роботи з електронними документами
у діловодстві в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, а
також забезпечення передавання на архівне зберігання електронних документів
наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 1886/№ 5, затверджено:
Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки
до передавання на архівне зберігання;
Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого
(понад 10 років) зберігання;
Вимоги до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів;
Вимоги щодо найменування файлів електронних документів;
Вимоги щодо найменування файлів електронних облікових документів;
Вимоги щодо найменування файлів архівних електронних документів;
Вимоги до структури та змісту XML-схеми електронного примірника описів
справ постійного зберігання;
Вимоги щодо найменування файлів електронних примірників описів справ
постійного зберігання;
Вимоги щодо найменування файлів обкладинок архівних електронних справ.
Серед іншого, доводимо до відома Користувачів ІСПС про організаційнонормативне забезпечення можливості проведення діалогу громадськості з
Державною фіскальною службою України.
Згідно протоколу № 1 від 12.11.2014 за підсумками засідання Громадської
ради при Державній фіскальній службі України, що відбулось 04.11.2014 (м. Київ),
схвалено в цілому Положення про Громадську раду при ДФС України з наданням
повноважень робочій групі (з числа членів Громадської ради) щодо його
доопрацювання шляхом підготовки додаткових пропозицій.
Головою Громадської ради обрано Олексієнка Дмитра Володимирович
(Громадська спілка „Ліга аудиторів України”).
Заступниками Голови Громадської ради за напрямом податкової політики
обрано Дроговоз Юлію Сергіївну (Всеукраїнська
громадська
організація
„Український союз промисловців і підприємців”), за напрямом митної політики
3

Платонова Олега Ісаакович (Асоціація „Транспортно-експедиторських та
логістичних організацій України „УКРЗОВНІШТРАНС”). Персональний склад
Громадської ради при Державній фіскальній службі України затверджено наказом
ДФС від 13.10.2014 №184. (По матеріалам офіційного сайту Державної фіскальної
служби України http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/gromadska-rada/).
___________________________________________________________________
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Довідково, наводимо фрагменти з цих листів.
М. Григорак, президент Української логістичної асоціації (УЛА):
«…за результатами нашого опитування ряду постійних клієнтів (транспортно-експедиторських і логістичних
компаній) можна зробити висновок про те, що функціонування Інформаційної системи портового співтовариства створює
ряд незаперечних переваг для суб'єктів ЗЕД:
-введення модуля «Електронної черги» дозволило впорядкувати відносини між експедиторами, адміністрацією порту
та контролюючими державними органами, зробити більш прозорими контрольні процедури;
- значно зменшилася тривалість оформлення перепусток на контейнерний термінал, заявок (нарядів) на
відвантаження контейнерів з порту і митних процедур;
- багаторазово зменшилися випадки пропажі контейнерів.
В цілому можна однозначно констатувати, що впровадження технології «єдиного електронного вікна» в Одеському
морському порту є чудовим прикладом партнерства держави і бізнесу в контексті спрощення контрольних процедур в
пунктах пропуску із застосуванням електронного документообігу».
В. Баришникова - к.е.н, доцент Одеського Національного Морського Університету: «На території, де ми були,
дійсно відсутні будь-які черги експедиторів, водіїв або інших учасників процесу, пов'язаного з вивезенням контейнерів з
порту. … Всі учасники екскурсії досить високо оцінили прагнення працівників Одеського порту до впровадження системи
європейського рівня обслуговування в Одеському порту.… Вселяє оптимізм, що серед працівників порту є професіонали,
які прагнуть вивести своє підприємство на дійсно конкурентоздатний європейський рівень. Однак навіть високий
професіоналізм та творча ініціатива співробітників, як показує практика, в умовах, що склалися, недостатні. Потрібна тісна
кооперація і співпраця всіх учасників процесу транспортування контейнерних вантажів через Одеський порт, а головне
дієва і професійна підтримка з боку уряду, Міністерства інфраструктури та Адміністрації морських портів»…
О.Шушпанников - начальник відділу маркетингових і комунікаційних проектів ДП «Держзовнішінформ»
Мінекономрозвитку України:
«….В ході екскурсії мені випала нагода прямо запитати у представників кількох експедиторських компаній: які у
них є претензії і зауваження по роботі ІСПС?
В якості відповідей були тільки позитивні відгуки. Найбільше запам'яталась розповідь одного із співрозмовників,
який зізнався, що до моменту появи ІСПС йому, щоб завізувати наряди, доводилося займати чергу з четвертої години ранку.
Все зазначене ставить під великі сумніви правдивість негативних висловлювань про ІСПС, які звучали на
конференції».

ІІ.
01.12.2014, м. Одеса, відбулась розширена нарада за участю членів
Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне
рішення» в зоні діяльності Південної митниці (нині Одеської митниці ДФС) та
портів Одеської області (МРГ), представників ТОВ «ППЛ 33-35», Одеської
митниці ДФС, Одеського прикордонного загону Держприкордонслужби, Одеської
регіональної служби Департаменту ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорту, відділу екологічного та радіологічного
контролю в пунктах пропуску через державний кордон Державної екологічної
інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, ДП
«АМПУ», адміністрації Одеського морського порту.
Учасниками наради обговорено організаційні питання щодо виконання п.1.7
протоколу засідання МРГ від 28.08.2014 №15 РГ (www.singlewindow.org.)2,
прийнято рішення про створення на базі Одеської митниці ДФС спільної робочої
групи з практичної реалізації дослідження часу випуску товарів за методологією
Всесвітньої митної організації3 в морському порту Одеса, до складу якої вирішено
включити відповідальних осіб державних органів контролю, адміністрації
Одеського морського порту.
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Вагомим кроком в забезпеченні реалізації приписів пунктів 2,7,10,11 Типової
технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних,
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
21.05.2012 №451, - є розроблення «Регламенту ведення переліку контейнерних
ліній ДП «АМПУ», затвердженого наказом ДП «АМПУ» від 13.11.2014 № 222.
Встановлення алгоритму організації ведення переліку контейнерних ліній, як
одного із документів «Формату і структури документів ІСПС» - PCS-CP-STR,
дозволяє в подальшому продовжувати розвивати систему електронного обміну
даними відповідно до потреб Користувачів в рамках роботи з ІСПС та
забезпечувати інформаційний обмін з державними органами в морських пунктах
пропуску у відповідності із приписами законодавства.
Бажаючі мають можливість більш детально ознайомитись з Регламентом,
реєстром контейнерних ліній, а також з методикою кодування вантажних
терміналів, розміщених на офіційному сайті ДП «АМПУ» (http://uspa.
gov.ua/ru/informatsionnaya-sistema-portovogo-soobshchestva/tekhnicheskaya-informat
siya/reestry/reestr-kontejnernykh-linij).

_______________________________________________________________________
2.

Довідково. Згідно пункту 1.7. протоколу засідання МРГ від 28.08.2014 №15, учасниками засідання узгоджено таке
рішення:
«Провести дослідження часу випуску товарів за методологією Всесвітньої митної організації, за участі
представників Державної фіскальної служби України, ДП «АМПУ», ділових та професійних асоціацій та громадських рад.
Термін виконання: грудень 2014
Відповідальний: Секретаріат МРГ, Державна фіскальна служба України, ДП «АМПУ», ТОВ «ППЛ 33-35», Рада
підприємців при Кабінеті Міністрів України».
3.

Довідково. За змістом окремих положень, що містяться в «Керівництві з вимірювання часу, необхідного для
випуску товарів», відповідно до загальної мети і сфери застосування вимірювання часу, необхідного для випуску товарів
(далі - ВЧВ), існують різні методи досягнення різних цілей.
Розуміння даних часу випуску, сприяють виконанню таких завдань:
(а) ідентифікації вузьких місць в міжнародному ланцюгу поставок та/або обмежень, що стосуються митних
оформлень;
(b) оцінки ефективності нових і змінених методологій, процедур, технологій та інфраструктури або адміністративних
заходів;
(в) створення основи для вимірювання ефективності сприяння розвитку торгівлі;
(g) визначення потенціалу в спрощеннях процедур торгівлі;
(e) використання як інструменту для порівняння та оцінки приблизного місця країни (в рейтингу).
Головною метою ВЧВ за результатами пункту (a) є виявлення вузьких місць в прикордонних процедурах для
визначення причин затримок, викликаних діяльністю митниці, іншими державними органами, повноваженими на
здійснення контролю в пунктах пропуску та/або у приватному секторі, і, якщо необхідно, формування плану дій
виправлення.
Це може бути досягнуто через механізм з’ясування конкретних причини затримки, наприклад, (1)-шляхом фіксації
часу на кожному етапі (записування часу кожного заходу), (2)-шляхом проведення подальшого детального аналізу, запитів.
В адміністраціях, які періодично проводять такі дослідження, час, необхідний для випуску товарів неодмінно
зменшується. Це пов'язано з коригуваннями заснованими на результатах таких досліджень та інновацій. До циклу ВЧВ
входять покрокові етапи: планування; підготування рекомендацій, збирання даних; тестування/оцінка; розрахунок
результатів; проведення аналізу; визначення висновків; підготування звіту.
По матеріалам 2 видання Всесвітньої митної організації «Керівництво з вимірювання часу, необхідного для випуску
товарів», 2011 рік (неофіційний переклад в рамках діяльності МРГ, генеральний директор ТОВ «33-35» О.Федоров).
Англійська та французька версії доступні на веб-сайті Всесвітньої митної організації і є єдиними офіційними
текстами.Більш детальну інформацію можна
знайти на веб-сайті Всесвітньої митної організації
(http://www.wcoomd.org/home.htm).
Контакти Всесвітньої митної організації: World Customs Organization Rue du Marché, 30 B-1210, Brussels, Belgium
http://www.wcoomd.org E-mail: information@wcoomd.org Telephone: +32 (0)2 209 92 11 Facsimile: +32 (0)2 209 92 62.
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ІІІ.
Зупиняючись на поточних питаннях роботи з ІСПС, повідомляємо, що на
засадах забезпечення зворотного зв’язку та конструктивного діалогу
представників державних структур і ділової спільноти, ДП «АМПУ» систематично
проводяться наради з питань ефективності технологічних і контрольних процедур
при оформленні контейнерів та транспортних засобів у вітчизняних портах,
з’ясовуються питання щодо задоволення потреб Користувачів, забезпечується
удосконалення технології обробки транспортних засобів і вантажів, експлуатації,
розвитку, створення нових модулів електронного обміну даних функціонуючої
системи.
07.11.2014, під час спільної наради у м. Одеса, у якій взяли участь
генеральний директор Асоціації «Портове співтовариство» В.А.Зубков, президент
Асоціації «Укрзовніштранс» - заступник Голови Міжвідомчої робочої групи з
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» (МРГ) О.І.Платонов,
начальник служби стратегічного розвитку ДП «АМПУ» В.І.Вороной, фахівці
профільних підрозділів ДП «АМПУ», Одеської і Іллічівської філій цього
підприємства, ТОВ «ППЛ 33-35», представники підрозділів Одеської митниці
Державної фіскальної служби, відбулась презентація електронного обміну даними
з використанням ІСПС при оформленні експортного вантажу в контейнерах на
території Одеського морського порту.
За концепцією цієї презентації ініційовано консультації для внесення
необхідних змін до нормативно-правових актів, означено поетапне впровадження
її покрокової реалізації після ознайомлення та обговорення з операторами
контейнерних терміналів, проведено аналіз бізнес-процесів оформлення
завантажених експортних та транзитних контейнерів в Одеському порту, що
вивозяться за межі України морським транспортом.
Враховуючи пропозиції Користувачів ІСПС, суб’єктів ЗЕД, у взаємодії з
представниками учасників транспортного процесу (експедиторських організацій,
морських агентів, портових операторів, тощо), державними контролюючими
органами, ДП «АМПУ», ТОВ «ППЛ 33-35» відповідно до компетенції провадять
заходи, спрямовані на прискорення і спрощення процесу переміщення товарів
через митний кордон України для проходження процедур державного контролю з
використанням ІСПС в умовах відкритості та прозорості.
З цією метою, за підсумками регулярних нарад з організаційних та технічних
питань, зустрічей у різних форматах з широким колом учасників, аналізу їх
пропозицій, які зазвичай призводять до змін в технологічному процесі, що після
опрацювання профільними фахівцями направляються у вигляді конкретних
технічних завдань до Центру обробки даних, оновлюючи діючі та створюючи нові
модулі ІСПС, що водночас забезпечують її актуальність й зручність для
експлуатації Користувачами.
За оголошенням Іллічівської філії ДП «АМПУ» (http://uspa.gov.ua/ilk/?show
=ogoloshennya&doc=do-uvagi-predstavnikv-ekspeditorskih-kompany-227), 17.10.2014,
в Іллічівському морському порту розпочато ведення попереднього оформлення
імпортних та транзитних вантажів у контейнерах, що вивозяться автотранспортом.
Клієнти порту мають можливість оформити всі необхідні для вивезення
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контейнерів документи у державних контролюючих службах (у т.ч. в митниці,
прикордонній службі) до моменту заїзду автотранспорту до порту.
Згідно даних перепускної системи Адміністрації порту, вже 12.11.2014, одна з
експедиторських компаній самостійно оформила два контейнера в режимі
попереднього оформлення. Час знаходження автотранспорту перевізника з
моменту навантаження на складі контейнерного термінала до моменту виїзду
автотранспорту з території спеціалізованого вантажного комплексу склав 0:37
години та 1:23 години відповідно.
У повідомлені запропоновано активно підключатися до використання
системи попереднього оформлення контейнерів та інформувати про усі переваги
та можливі недоліки її роботи, надсилати інформацію письмово або на електрону
пошту на адреси: O.Glavatska@ilk.uspa.gov.ua; V.Bolshakova@ilk.uspa.gov.ua.
Зауважено, що система попереднього оформлення вантажів в контейнерах є
найбільш перспективною під час проходження вантажів через пункт пропуску.
На теперішній час робота, розпочата відповідно до розпорядження Голови
ДП «АМПУ» від 14.11.2014 № 87 по впровадженню в Іллічівському морському
порту процедури попереднього оформлення завантаженого автотранспорту,
триває.
20.11.2014, у м.Іллічівськ, за участю експедиторів, представників ПП «КТ
Іллічівськ», фахівців Іллічівської філії ДП «АМПУ», Іллічівського морського
порту відбулась робоча нарада з питань впровадження попереднього оформлення
контейнерів на території пункту пропуску «Іллічівський морський торговельний
порт» (ІМТП).
Під час обговорення чисельних актуальних заходів, що стосуються п.4
Технологічної схеми оформлення завантаженого автотранспорту, які прибувають
на суднах та вивозяться автомобільним транспортом з території Іллічівського
морського порту з використанням ІСПС від 31.07.2014 № 309, затвердженої
начальником Адміністрації Іллічівського морського порту, присутні ознайомились
з комплексом технічних та технологічних заходів проведених для забезпечення
можливості виконання повного циклу попереднього оформлення завантаженого
автотранспорту, що застосовується до імпортних та транзитних контейнерів.
За підсумками обговорень, на нараді було прийнято низку рішень, зокрема,
що стосуються:
- рекомендацій ПП «КТ Іллічівськ» розглянути питання оптимізації часу «таймслотів» для автотранспорту, що подається до попереднього оформлення, про
результати інформувати Адміністрацію Іллічівського МП;
- доручення Адміністрації Іллічівського МП та ПП «КТ Іллічівськ» опрацювати
спільно з митницею можливість проставлення на видатковому ордері відмітки (ДП
«АМПУ») «За попереднім оформленням» для розмежовування попередніх
оформлень від оформлень проведених в звичайному режимі;
- запиту Адміністрації Іллічівського МП на адресу апарату управління ДП
«АМПУ» щодо технічної забезпечення ТОВ «ППЛ 33-35» в ІСПС проставлення
для експедиторів додаткових позначок для контейнерів, запланованих до
попереднього оформлення;
- ініціювання Адміністрацією Іллічівського МП та направлення ДП «АМПУ»
звернення до Одеської митниці ДФС про створення рівних умов роботи митних
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постів в Одеському та Іллічівському портах (збільшення кількості особового
складу митниці задіяного у процедурах випуску контейнерів).
Розглянуто випадки вже проведених попередніх оформлень, практика
здійснення яких підтвердила суттєве скорочення часу витраченого на оформлення
контейнерів та його зменшення (близько години) для перебування на території
Іллічівського морського порту.
28.11.2014, в Одеській митниці ДФС, за участю фахівців Одеської митниці
ДФС, ДП «АМПУ», Центру обробки даних (ТОВ «ППЛ 33-35») відбулася чергова
робоча зустріч з питань розвитку ІСПС. Учасниками обговорено актуальні
питання, що виникають в процесі впровадження ІСПС в портах Одеси та
Іллічівська при здійсненні контрольних процедур митними органами, висвітлені
кроки подальшого вдосконалення електронного інформаційного обміну.
Під час цієї зустрічі розглянуто заходи, проведені в розвиток рішень робочої
наради 29-30.09.2014, м. Одеса, (детальніше про ці події повідомлялось в
Інформаційному бюлетені № 11 http://ppl33-35.com; в новинах прес-служби ДП
«АМПУ» http://uspa.gov.ua/ua/informatsijna-sistema-portovogo-spivtovaristva/novini/
2421-prodolzhaetsya-sovershenstvovanie-informatsionnoj-sistemy-portovogo-soobshche
stva) на якій обговорювались проблемні питання практичної реалізації рішень
розширеної наради, що відбулась на початку вересня поточного року.
Присутніх поінформовано про створення нового модулю в ІСПС для
внесення даних результатів контролю, що проводиться державними інспекторами
підрозділів Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Одеської митниці ДФС.
Проведено презентацію функціонування такого модулю, призначеного на
даному етапі роботи з ІСПС для інформування підрозділів митного оформлення
митних постів «Одеса-порт», «Іллічівськ», експедиторів, портових операторів про
залучення до контрольних процедур представників Управління аналізу ризиків та
протидії митним правопорушенням Одеської митниці ДФС, та фіксації результатів
прийняття відповідних рішень.
Слід зазначити, що формат цього модулю, створеного на засадах зворотного
зв’язку з портовою спільнотою та державними органами, в цілому передбачає
прозорість та прискорення проходження обов’язкових й додаткових форм
контролю, підвищення ефективності аналітичної і правоохоронної роботи
підрозділів ДФС при використанні інструментів автоматизації процесів, аналізу
попередньої інформації про вантажі, удосконалення механізмів автоматизованої та
не автоматизованої систем управління ризиками.
За інтерфейсом модулю, відмітки про необхідність проведення огляду,
зважування, сканування товарів у контейнерах завіряються електронним
цифровим підписом посадової особи підрозділу зазначеного Управління (як і всі
записи в ІСПС), що унеможливлює знеособлення співробітника митниці ініціатора контрольної процедури, та відповідно надає можливість ідентифікувати
його дії і, у разі необхідності, оскаржити у встановленому законом порядку.
Робота з модулем за технічними можливостями опрацювання та обміну
даними дозволяє:
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a) контролювати надходження на митну територію вантажів в контейнерах
встановлюючи так званий «маркер» з призначенням відповідних форм контролю (з
вичерпного списку підстав для їх проведення);
b) позбавити Користувачів ІСПС (стивідорних компаній, експедиторів)
обставин «блокування контейнерів на терміналі» за відсутності очевидних підстав
і причини їх зупинки;
с) зменшити ризик корупційних проявів, бюрократичних бар’єрів при
визначенні, проведенні форм контролю;
d) сприяти правомірності дій учасників транспортного процесу при
проходженні контролю;
е) реалізовувати Користувачам ІСПС передбачені законодавством механізми
громадського контролю.
Крім цього, із урахуванням пропозицій Користувачів, в модулях ІСПС
додатково регламентовано технічні умови, що виключають одночасне відкриття і
обробку понад 2-х електронних заяв (нарядів) посадовцем підрозділу Одеської
митниці ДФС.
В цілому, реалізація відповідних модулів в ІСПС для підрозділів Державної
прикордонної служби, Управління аналізу ризиків та протидії митним
правопорушенням Одеської митниці ДФС, Служби безпеки України,
автоматизація обміну даними щодо оперативного прийняття рішень в рамках
взаємодії при виконанні визначених законом завдань та проведенні
правоохоронних заходів, електронного інформування Користувачів (суб’єктів
ЗЕД) - є практичним заходом створення передумов для:
а) прискорення здійснення процедур державного контролю в пункті пропуску;
в) економії ресурсів та зменшення навантажень на учасників транспортноекспедиторського процесу;
с) оптимізації відкритого діалогу представників ділових кіл і держави;
d) здійснення заходів профілактичного упередження, а також виявлення і
протидії бюрократичним механізмам і схемам, що можуть мати ознаки
корупційних.
Учасниками зустрічі було відзначено, що чим суттєвіші позитивні результати
в роботі та розвитку ІСПС, тим більша протидія представників недобросовісної
конкуренції. Акцентовано увагу, що надходження на адреси державних
виконавчих, правоохоронних органів безпідставних звернень окремих осіб, з
викривленням фактів та умов щодо забезпечення впровадження та
функціонування ІСПС викликають занепокоєння спрямованістю на створення
бар’єрів її розвитку і змушують до впровадження необхідних заходів реагування.
За підсумками зустрічі, що проходила у форматі робочого засідання,
учасники дійшли узгоджених висновків, що порти, вітчизняні виробники, суб’єкти
ЗЕД, інші суб’єкти господарювання, які є користувачами ІСПС - продукту
вітчизняного виробництва, реалізовуючи міжнародні програмні проекти,
підтримані на державному рівні та європейською спільнотою, зміцнюють
економічні інтереси держави, беручи участь у створенні якісної інфраструктури
транспортних коридорів України, та зокрема морських портів.
Наразі інформуємо, що в морському порту «Южний» продовжується
експлуатація модулю ІСПС «вільна практика», впровадженого наказом ДП
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«АМПУ» від 06.03.2014 №31. По інформації ДП «АМПУ», на підставі
переговорів, проведених з керівництвом компанії «ТІС» досягнуто домовленість
про впровадження модулю «електронний наряд» на контейнерному терміналі
стивідорної компанії «ТІС» в лютому - березні 2015 року.
За підсумками обговорення питань, пов'язаних з плануванням та виконанням
процесів, що забезпечують процедуру впровадження ІСПС в портах України
(робоча нарада від 31.10.2014 в рамках заходів ДП «АМПУ», м. Одеса), в
адміністрації Іллічівського морського порту відбулася нарада з питання
впровадження «вільної практики».
У заході взяли участь керівники адміністрації Іллічівського морського порту і
представники контролюючих органів - СЕС на водному транспорті, митного поста
«Іллічівськ», відділу прикордонної служби «Іллічівськ», а також екологи та
представники служб ветконтролю та карантину рослин.
Термін «вільна практика» означає дозвіл контролюючих органів на
заходження судна закордонного плавання в порт та початок вантажних
операцій без участі комісії на борту судна, яка піднімається на борт для того,
щоб виконати формальності в порту прибуття.
Так як «вільна практика» надає можливість розпочати роботи з
навантаження-вивантаження судна безпосередньо після його швартування скорочується час непродуктивного простою судна, а значить - економляться і
фінансові витрати.
Перш, ніж приступити до впровадження нововведення, керівники порту
детально вивчили досвід своїх колег з портів Одеса та Южний.
«З досвіду колег з Одеського порту, ми знаємо, що раніше дозвіл на вільну
практику видавали на підставі паперових носіїв. Це створювало певні незручності
для агентів, так як, перш ніж зібрати комісію на судно, агенту часто неодноразово
доводилося розвозити документи представникам контролюючих органів. Сьогодні
ситуація змінилася - документи погоджуються з представниками контролюючих
служб віддалено, в режимі реального часу. Цю, як і інші завдання, сьогодні
належить вирішити і нам» - зазначив заступник начальника з операційної
діяльності В.В.Газун.
За його словами, на першому етапі планується впровадити нововведення на
ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ», потім - на ТОВ «Іллічівський зерновий
термінал». У подальших планах - підключення до цієї системи і інших портових
операторів, що здійснюють свою діяльність на території та в акваторії
Іллічівського морського порту.
«Наше ключове завдання-зробити систему простіше і підвищити
інтенсивність
обробки
флоту,
що
сприятливо
позначиться
на
конкурентоспроможності порту в цілому. Успіх впровадження «вільної практики»
залежить від злагодженої роботи контролюючих органів, агентуючих компаній і
портових операторів. Упевнений, що спільними зусиллями ми досягнемо
позитивного результату»,- зазначив В.Газун.
За результатами наради було розроблено алгоритм дій контролюючих служб,
після виконання якого заплановано провести у грудні 2014 року робоче засідання з
представниками агентуючих компаній.
10

«Сьогодні для нас головне - географічно визначити розташування робочих
місць (точок доступу до системи), забезпечити наявність у контролюючих органів
електронних ключів, вирішити питання технічного оснащення», - підбив підсумки
наради В.Газун.
Нарада продемонструвала взаємну зацікавленість учасників в оперативному
вирішенні питань «вільної практики», впровадження якої заплановано на 2015 рік.
(По матеріалам прес-центру адміністрації Іллічівського морського порту
http://uspa.gov.ua/ru/press-tsentr/novosti/novosti-ampu/2740-v-admin istratsii-ilichevsk
ogo-morskogo-porta-gotovyatsya-k-vnedreniyu-svobodnoj-praktiki).
В рамках інформаційного обміну з Користувачами ІСПС, повідомляємо, що
узагальнений попередній аналіз оформлень е-заявок (нарядів) щодо застосування
митницею визначених законодавством форм контролю на товари у контейнерах,
на підставі рішень, внесених до відповідного модулю ІСПС (без урахування
комбінації застосування кількох ТЗК та митного огляду) показав наступне:
Іллічівський
морський порт,
2014 рік
листопад
жовтень
вересень
серпень
Одеський
морський порт,
2014 рік
листопад
жовтень
вересень
серпень

оброблено даних
(контейнерів)

відсутні призначення на
проведення
технічні засоби контролю сканування зважування митного
(сканування, зважування)
(%)
(%)
огляду
та огляд %
(%)

3399
3854
3866
2602

67,26
64,01
63,89
54,80

0,50
5,81
5,79
5,11

30,51
29,76
29,90
40,24

8,88
8,38
8,48
9,07

9649
10348
10351
9719

56,93
53,83
53,81
55,79

0,00
0,02
0,02
0,00

40,24
45,18
45,19
42,32

11,22
10,03
10,60
8,05

За цим даними е-спостереження, впродовж чотирьох місяців (листопад,
жовтень, вересень серпень 2014 року) в Одеському та Іллічівському морських
портах при оформлені товарів ввезених в контейнерах в переважній більшості
(понад 50%) відсутні призначення на технічні засоби контролю (сканування,
зважування) та огляд. Щомісячна позитивна динаміка збільшення кількості
прийняття таких рішень - зберігається.
Викликає увагу, що обсяги вагового контролю (зважування) є значними.
Застосування контрольних процедур у формі сканування мінімальні.
Очевидно, що з питань, пов’язаних з проведенням митних оглядів, їх
зменшення до рівня 5% від кількості оформлених по митним деклараціям товарів
при одночасній результативності до 30% (європейський рівень), як це
оголошувалось представниками державного фіскального органу при висвітленні
питань у сфері державної митної справи в ході VIII Чорноморського
контейнерного саміту (м. Одеса, 10-12.09.2014) - поки що не досягнуто.
27.11.2014, в приміщенні Одеської митниці ДФС відбулось зустріч
співробітників Одеської митниці, ДП «АМПУ», представників учасників
транспортно-експедиторського процесу з питань спрощення митних процедур в
морських портах.
Серед актуальних питань, включених до обговорення: підготовка звернень до
правоохоронних органів щодо виключення випадків безпідставного призначення
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огляду (переогляду) за їх ініціативою, підготовка проекту наказу Державної
фіскальної служби України «Про прискорення митних формальностей в
міжнародних пунктах пропуску, які розташовані в зоні діяльності Одеської
митниці ДФС», тощо.
Під час засідання, учасниками було розглянуто результати аналізу технічних
характеристик вагових комплексів, що використовуються портовими операторами
в Одеському та Іллічівському морських портах, проведеного фахівцями
Адміністрації морських портів. За підсумками зустрічі, учасники, зокрема
вирішили рекомендувати керівництву митниці розглянути пропозицію щодо
встановлення гранично допустимого відхилення ваги (біля 2%) при якому не
застосовуються додаткові форми контролю (по матеріалам прес-служби ДП
«АМПУ» http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/2747-sostoyalos-ochered
noe-zased anie-rabochej-gruppy-po-voprosam-uproshcheniya-tamozhennykh-protsedurv-morskikh -portakh).
В рамках заходів поетапного переходу від паралельного використання
митницею локальної програми «Журналу обліку товарів, що надходять на митну
територію України на суднах закордонного плавання та вивозяться за межі зони
митного контролю й порту» (бази даних «Красний контейнер») до обміну
інформацією за допомогою ІСПС, фахівцями ДП «АМПУ» та Одеської митниці
ДФС проведено спільні робочі наради з питань співробітництва, результатом яких
є узгодження технічного завдання для Центру обробки даних на створення в
системі нового модулю, з більш широкими можливостями електронного
інформаційного обміну з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, морськими
агентами, портовими операторами, іншими учасниками транспортноекспедиторської діяльності.
За результатами розгляду передбаченого законодавством попереднього
інформування морськими агентами портів та державних органів в морських
пунктах пропуску4, повідомляємо, що найближчим часом морськими агентами до
ІСПС буде надаватися попередня інформація про товари в контейнерах, які мають
надійти до портів «Великої Одеси», що дасть можливість митниці проводити
попередній аналіз ризиків і завчасно інформувати вантажовласників (через
морського агента) про форми контролю, що можуть бути застосовані до таких
товарів.
Окрім цього, від портових операторів найближчим часом до ІСПС буде
надаватися інформація щодо фактичного надходження товарів у контейнерах до
пункту пропуску «Одеський морський торговельний порт». Такий модуль
пройшов тестування по обміну інформацією з ДП «ГПК Україна». Після
оновлення власного програмного забезпечення до цього модулю приєднається
ТОВ «Бруклін-Київ Порт». Роботи щодо забезпечення здійснення електронного
інформаційного обміну з ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ», також
тривають.
На черзі - приєднання до ІСПС інших вагових комплексів, наявних в
Одеському та Іллічівському морських портах. Нині відбуваються обговорення
адаптації їх програмних продуктів до формату і порядку передачі інформації до
ІСПС, проводяться консультації щодо оптимізації електронного обміну даними,
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необхідних відповідно до законодавства та технологічних процедур за процесом
обробки вантажів в порту та їх оформлення.
Станом на листопад поточного року, за двосторонніми Угодами про
інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ», до роботи з ІСПС приєднались 15
агенцій морських контейнерних ліній, 2 найпотужніших портових контейнерних
оператора: ДП «ГПК Україна», ТОВ «Бруклін-Київ Порт».
В цілому, впродовж 2014 року кількість підписантів відповідних Угод про
інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ», а також договорів з Центром
обробки даних, зростає.
На теперішній час, 526 суб’єктів правових відносин є підписантами публічної
Угоди про інформаційне співробітництво, виданої ДП «АМПУ», із яких 498 експедитори. Двосторонні Угоди про інформаційне співробітництво ДП укладено
з 17 суб’єктами господарювання (15 - морські агенти, 2 - портові оператори).
Відповідні договори (про надання доступу до ІСПС або про надання послуг з
технічної підтримки та обслуговування) з Центром обробки даних уклали 498
суб’єктів правових відносин, із яких 473 - експедитори.
За двосторонніми Угодами про інформаційне співробітництво до роботи з
ІСПС допущено 17 суб’єктів господарювання.
Таким чином, адміністрація Одеського, Іллічівського морських портів,
морського порту «Южний» і суб’єкти господарювання різних організаційних форм
власності, підтверджують свою готовність до електронного обміну даними в цих
портах, виявляють спроможність до сприйняття подальших реформ в транспортній
галузі України, участі в плановій імплементації законодавства, розширенні
застосування електронного документообігу, провадженні заходів щодо спрощень
та прискорення проходження державного контролю, забезпеченні процесів
інтеграції України до єдиного інформаційного простору країн - учасників ЄС.
_______________________________________________________________________
4.

Довідково. Пунктом 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 встановлено, що: «агентська організація (морський агент) зобов'язана не
пізніше ніж за одну добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України подати
митному органу, в зоні діяльності якого розташований такий порт, інформацію в електронному вигляді за формою,
встановленою Мінфіном, про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території
України. Така інформація використовується митним органом виключно для визначення форми та обсягу контролю,
достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.
Порядок і форма подання інформації про товари, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному,
фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, встановлюються державними органами, які здійснюють такі
види контролю.
У разі коли агентською організацією (морським агентом) митному органу, в зоні діяльності якого розташований порт, не
подано в установленому порядку інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на
митній території України, органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання заходити до
акваторії порту.
Положення абзацу третього цього пункту не застосовуються до судна закордонного плавання, яке заходить у порт у
зв'язку з дією обставин, що мають характер непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей.».
Порядок подання митним органам попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт
призначення на митній території України передбачено розділом 5. Інструкції про організацію митного контролю та митного
оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Держмитслужби від 17.09.2004 № 678, приписи
якої застосовуються в частині що не суперечить Митному кодексу України від 13.03.2012 N 4495-VI та іншим діючим
нормативно – правовим актам з питань державної митної справи.
Порядком переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських
портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.04.2009 № 320 визначено, що: «капітан судна (представник судновласника, морський агент)
завчасно звертається з використанням наявних засобів комунікації до служби санітарно-епідеміологічного контролю та
адміністрації порту і подає відповідну інформацію.
Інформація доводиться до відома підрозділів охорони державного кордону, митних органів та інших контролюючих
органів. За рішенням зазначених органів до судна застосовується вільна практика. Проведення попереднього аналізу
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інформації та документів, необхідних для застосування до судна вільної практики, їх передача та обмін між
контролюючими органами, адміністрацією порту, агентською організацією (морським агентом) можуть здійснюватися за
допомогою засобів електронного зв'язку з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг. У такому разі
паперовий документообіг не здійснюється. Перелік документів на товари і транспортні засоби, що подаються
контролюючим органам в електронній формі, визначається відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного
морського судноплавства 1965 року та інших актів законодавства.
Зазначена інформація подається агентською організацією (морським агентом) не пізніше ніж за одну добу (або в момент
виходу з найближчого порту, якщо морський перехід становить менше однієї доби) до прибуття судна в порт призначення
на митній території України митному органу та іншим контролюючим органам в електронній формі з дотриманням вимог
законодавства про електронний документообіг.»

Шановні панове, на завершення, вітаємо з наближенням новорічних свят!
Колектив ТОВ «ППЛ 33-35» щиро бажає Вам завершити напружений останній
місяць та складний 2014 рік на позитивних зрушеннях в усіх сферах діяльності.
З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»
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О.В.Орлов

