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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 21
08.08.2015
Шановні панове!
І.
Липень 2015 року відзначився низкою публікацій з оприлюдненням ініціатив
Мінінфраструктури, схвалених Урядом, з питань дерегуляції в морських портах, а також
ліквідації умов для корупційних схем, масштаби яких оцінюються у 3 млрд. грн. на рік.
Під час Урядових засідань оголошено наміри зменшити кількість процедур та
контролюючих органів, задіяних в оформленні вантажних суден, знизити на 50% ставки
портових зборів, запровадити нову схему проходження вантажів в українських портах,
яка відповідатиме європейським нормам, скоротити час перебування судна у порту,
збільшити пропуску спроможність портів на 15-20%.
Про ці та інші події, пов’язані з інституційними реформами в структурі ДФС
України ми повідомляли в Інформаційному бюлетені №20, 2015р. (http://ppl3335.com/bulleten.php).
Нещодавно, на порядку денному спільних нарад ДП «АМПУ», Одеської митниці
ДФС України, прикордонних й інших контролюючих органів в морських пунктах
пропуску (пунктах контролю) активно розглядались заходи імплементації «Порядку
виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті»,
затвердженому наказом Мінфіну від 10.03.2015 №308 (далі-Порядок №308), який
забезпечує можливість реалізації правозастосовних механізмів електронного обміну
інформацією для широкого кола суб’єктів електронного документообігу, основними із
яких є агентські організації, ДП «АМПУ», ДФС України.
Порядком №308, який набув чинності 26.06.2015 року, встановлено, що у разі
впровадження в морських (річкових) портах ІСПС контролюючі органи, експедитори,
морські агенти, інші учасники процесу оформлення товарів і транспортних засобів
використовують її відповідно до вимог пунктів 7 та 10 Типової ТС пропуску,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 21.05.2012 №451.
Розділом V Порядку №308 визначено процедурний механізм надання митниці
агентською організаціє (морським агентом) попередньої інформації про товари,
прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України
(далі - Інформація), яка має альтернативні варіанти електронного обміну (засобами
електронного зв’язку та/або за допомогою ІСПС), покрокова реалізація яких, на вибір,
може бути застосована кожним контролюючим органом, який здійснює види контролю
в пункті пропуску відповідно до ст.319 Митного кодексу України та Типової ТС
пропуску №451, а також суб’єктами господарювання, які провадять господарську
діяльність на території морських портів.
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В умовах не завершеного причетними органами виконавчої влади та задіяної в
багатосторонніх правових відносинах портової спільноти процесу практичної
імплементації положень Порядку №308 та інтеграції інформаційних систем різних форм
власності, на тлі чисельних інституційних реформ органів виконавчої влади, зокрема в
правовому регулюванні пропуску водних транспортних засобів і товарів, що
переміщуються ними через кордон України та логістики морських портів, очікуються
зміни до низки підзаконних актів, які викликали неоднозначні відгуки фахівців, а також
необхідність додаткового, колегіального розгляду, нормотворчої роботи, у т.ч.:
експертного правового аналізу подальшої імплементації новацій в законодавчих
та підзаконних нормативно-правових актах;
опрацювання та затвердження відповідних правозастосовних механізмів (наказів,
порядків тощо) для правомірної практичної реалізації законодавчих актів;
встановлення та забезпечення рівня готовності і спроможності державних органів
виконавчої влади й інших структур та осіб, причетних до подальшої функціональної
реалізації нормативно-правових змін;
визначення строків, засобів та способів, кола суб’єктів, відповідальних за
впровадження змін, оцінювання правових наслідків у визначених сферах нормативного
регулювання.
08.09.2015, набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2015
№491 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі Постанова №491), крім абзаців третього і четвертого пункту 1 змін, затверджених цією
постановою, які набирають чинності з 01.01.2016, та абзацу тридцятого підпункту 1
пункту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 01.06.2016 року
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248355764).
Постановою №491 вносяться зміни до 6-ти нормативно-правових
затверджених постановами Кабінету Міністрів України, а саме:

1.

Підзаконні нормативно-правові акти, до яких
вносяться зміни
Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску
через державний кордон, що розташовані на
території морських портів України, під час
контейнерних перевезень у прямому змішаному
сполученні (від 02.04.2009 N320 зі змінами), далі –
Порядок №320.

2.

Положення про пункти пропуску через державний
кордон та пункти контролю (від 18.08.2010 №751 зі
змінами), далі – Положення №751.

3.

додатка до постанови Кабінету Міністрів України від
05.10.2011 №1031 "Деякі питання здійснення
державного контролю товарів, що переміщуються
через митний кордон України" (зі змінами), далі –
Постанова №1031.

актів,

Сфера застосування
Порядок визначає загальну технологію і послідовність
здійснення у пунктах пропуску через державний
кордон, що розташовані на території морських портів
України, прикордонного, митного та інших видів
контролю товарів, що переміщуються через
державний кордон у контейнерах у прямому
змішаному сполученні (далі - товари)
Положення визначає порядок відкриття, закриття
(тимчасового закриття) пунктів пропуску через
державний кордон та пунктів контролю і їх
функціонування.
Постановою затверджено перелік товарів згідно
УКТЗЕД, що крім радіологічного, підлягають 5-ти
видам державного контролю (у т.ч. у формі
попереднього документального контролю (ПДК), у
разі переміщення їх через митний кордон України,
згідно з додатком, а також встановлено окремі умови
до
здійснення:
санітарно-епідеміологічного,
екологічного, радіологічного та інших видів
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4.

Типової технологічної схеми пропуску через
державний кордон осіб, автомобільних, водних,
залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними (від
21.05.2012 № 451 зі змінами), далі - Типова ТС
пропуску №451.

5.

Типової технологічної схеми здійснення митного
контролю водних транспортних засобів перевізників і
товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску
через державний кордон (від 21.05.2012 № 451 зі
змінами), далі – Типова ТС ВТЗ №451.

6.

Пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від
21.05.2012 №461 "Про затвердження переліку
товарів, ввезення яких на митну територію України
та/або переміщення територією України прохідним
та внутрішнім транзитом здійснюється за умови
обов'язкового
надання
митним
органам
забезпечення сплати митних платежів" зі змінами.

державного контролю, відповідно до ст.319 Митного
кодексу України, Законів України: "Про охорону
навколишнього природного середовища" (ст.20);
"Про безпечність та якість харчових продуктів"
(ст.ст.44, 45); "Про карантин рослин" (ст.38), "Про
ветеринарну медицину" (ст.18).
За цією Типовою ТС пропуску здійснюється пропуск
через державний кордон осіб, автомобільних, водних,
залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників (далі - транспортні засоби) і товарів, у
тому числі вантажів, що переміщуються ними через
державний кордон (далі - товари), визначається
послідовність здійснення прикордонного і митного
контролю, а також інших видів контролю під час
пропуску через державний кордон, що повинно
відповідати нормам Митного кодексу України, Законів
України "Про прикордонний контроль", "Про
державний кордон України" та "Про Державну
прикордонну службу України".
Типова ТС ВТЗ визначає відповідно до Митного
кодексу України послідовність дій посадових осіб
митних органів під час здійснення митного контролю
водних транспортних засобів (ВТЗ) перевізників і
товарів, що переміщуються ними через митний
кордон України, у пунктах пропуску для морського,
річкового та поромного сполучення через державний
кордон (крім митного оформлення та контролю за
переміщенням суднового спорядження, суднових
запасних частин і припасів, що здійснюється
відповідно до глави 34 Митного кодексу України,
Порядку митного оформлення та контролю за
переміщенням припасів - наказ Мінфіну від 30.05.2012
№626, Порядку №308.
Яким визначено випадки та умови у разі яких, не
надається забезпечення сплати митних платежів під
час переміщення територією України прохідним та
внутрішнім транзитом товарів, зазначених у переліку
товарів, встановленому пунктом 1 цієї постанови,
щодо яких надання митним органам забезпечення
сплати митних платежів є обов'язковим.

Кожен із зазначених вище підзаконних актів є правозастосовним на державному
кордоні, впливає на правові відносини й взаємодію та співпрацю державних
контролюючих органів, суб’єктів господарської діяльності різних форм власності учасників логістичних й технологічних процесів при здійсненні державних видів
контролю і формальностей щодо транспортних засобів та товарів в пунктах пропуску
для морського та поромного сполучення при комбінованих (змішаних) міжнародних
перевезеннях.
Нагадаємо, що в силу Закону України «Про морські порти» №4709-VI, який набув
чинності 13.06.2013, реформа портової сфери змінила основи державного регулювання
діяльності в морських портах, порядку здійснення господарської діяльності на їх
території, визначення правового режиму об’єктів портової інфраструктури, земель
морських портів і їх акваторії.
На відміну від раніше чинної редакції ст.73 Кодексу торговельного мореплавства
України, морський порт, згідно чинного правового статусу та принципів його
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функціонування, не визначається як державне транспортне підприємство. Згідно Закону
№4709-VI та підзаконних нормативно-правових актів:
Зміст правозастосовної норми
морський порт - визначені межами територія та акваторія, обладнані для обслуговування
суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також
інших пов'язаних з цим видів господарської діяльності;
акваторія морського порту (портова акваторія) - визначена межами частина водного об'єкта
(об'єктів), крім суднового ходу, призначена для безпечного підходу, маневрування, стоянки і
відходу суден
територія морського порту - частина сухопутної території України з визначеними межами, у
тому числі штучно створені земельні ділянки;
морський термінал - розташований у межах морського порту єдиний майновий комплекс,
що включає технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури, у тому числі причали,
підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження
та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів;
портовий оператор (стивідорна компанія) - суб'єкт господарювання, що здійснює
експлуатацію морського термінала, проводить вантажні операції, обслуговування та
зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов'язані з цим види
господарської діяльності;
оператор термінала - суб'єкт господарювання, що здійснює у морському порту вантажні
операції, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування транспортних засобів, а
також інші пов'язані з цим види господарської діяльності, за межами морського терміналу;

Межами морського порту є межі його території та акваторії (ч.1.ст.8), визначаються і
змінюються Кабінетом Міністрів України, виходячи з положень Земельного кодексу України
(ч.2 ст.8), без порушення меж акваторій суміжних морських рибних портів та річкових портів.
Відведення акваторії морського порту (надання в користування) адміністрації морських портів
України здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України відповідно до закону.
Збільшення території морського порту може відбуватися за рахунок штучно створених
земельних ділянок та земельних ділянок, які відведені в установленому законодавством
порядку для розміщення, обслуговування та будівництва об'єктів портової інфраструктури,
підприємств, основні продукція та/або сировина яких є об'єктами експортно-імпортних
операцій і обслуговуються як вантажі у морському порту. (ч.4 ст.8.)
Ведення Реєстру морських портів України здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Межі території та акваторії морського порту вносяться до Реєстру морських портів України
(єдиної електронної бази даних про морські порти, термінали та суб'єктів господарювання,
що провадять свою діяльність на території морських портів), що формується
Мінінфраструктури з контролем його ведення. Адміністратором цього Реєстру є ДП «АМПУ»,
яке збирає, веде облік, узагальнює, систематизує, аналізує та проводить перевірку
відомостей, що подаються адміністраціями морських портів, вносить відомості до Реєстру або
виключає з нього та вирішує організаційні питання в процесі його ведення, а також забезпечує
технічне і технологічне супроводження Реєстру, доступ до нього, збереження і захист даних,
що містяться у Реєстрі.
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№4709-VI

п.2.1. розділ ІІ. Правил
надання
послуг
у
морських
портах
України, затверджених
наказом
Мінінфраструктури від
05.06.2013 №348
п.2.1. розділ ІІ. Правил
надання
послуг
у
морських
портах
України, затверджених
наказом
Мінінфраструктури від
05.06.2013 №348

Закон №4709-VI
ч.3 ст.8 Закону
№4709-VI
ч.4 ст.8 Закону
№4709-VI

ч.1 ст.6 Закону
№4709-VI
Порядок ведення
Реєстру морських
портів
України,
затверджений
постановою
Кабінету Міністрів
України
від
11.07.2013 №496.

Відповідно до п.22 Положення №751 із змінами та доповненнями, внесеним
Постановою №491, з 08.09.2015, набуває чинності припис, що:
«Межі території та акваторії пункту пропуску, пункту контролю для морського сполучення на території та акваторії
морського порту визначаються і затверджуються наказом начальника адміністрації морського порту (на території
морського рибного порту - наказом начальника морського рибного порту, а на території морських терміналів власниками морських терміналів) за погодженням з начальником органу охорони державного кордону, у зоні
відповідальності якого перебуває пункт пропуску, пункт контролю, та начальником відповідного митного органу.
Пункти пропуску через державний кордон, відкриті до набрання чинності Законом України "Про морські порти
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України" на територіях знаходження підприємств морського транспорту, на які на день набрання чинності
зазначеним Законом поширюється визначення терміна "морський термінал", продовжують функціонувати в
межах територій відповідних морських портів.»

Частиною першою ст.4 Закону №4709-VI встановлено 9-ть принципів організації
функціонування та розвитку морських портів, окремі з яких кардинально змінили на
державному рівні умови діяльності державних підприємств, що забезпечують
функціонування морського порту та інших суб'єктів господарювання, що провадять
свою діяльність у морському порту.
Зокрема, їх діяльність може бути заснована на засадах:
об'єднання майна приватної, державної та комунальної форм власності, єдиних
майнових комплексів, розташованих у межах території та акваторії морського порту;
розмежування адміністративних функцій щодо забезпечення безпеки
мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства і господарської
(комерційної) діяльності;
розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю)
за безпекою мореплавства;
забезпечення безпеки мореплавства та господарської діяльності, що провадиться у
морському порту;
забезпечення конкуренції серед суб'єктів господарювання, що виробляють
однакову продукцію (товари, роботи, послуги) у морському порту.
При цьому, Закон №4709-VI містить широкий перелік рухомих та нерухомих
об’єктів портової інфраструктури, що забезпечують функціонування морського порту, а
саме:
Термін
об'єкти портової
інфраструктури

об'єкти портової
інфраструктури
загального
користування
стратегічні
об'єкти портової
інфраструктури
гідротехнічні
споруди
морських портів
(гідротехнічні
споруди)

Перелік об’єктів
рухомі та нерухомі об'єкти, що забезпечують функціонування морського порту, у
тому числі акваторія, гідротехнічні споруди, доки, буксири, криголами та інші
судна портового флоту, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти
навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління
рухом суден, інформаційні системи, перевантажувальне обладнання, залізничні та
автомобільні під'їзні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та
електропостачання, інші засоби, обладнання, інженерні комунікації, розташовані в
межах території та акваторії морського порту і призначені для забезпечення
безпеки мореплавства, надання послуг, забезпечення державного нагляду
(контролю) в морському порту;
акваторія, залізничні та автомобільні під'їзні шляхи (до першого розгалуження за
межами території порту), лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та
електропостачання, інженерні комунікації, інші об'єкти, що забезпечують
діяльність двох і більше суб'єктів господарювання у морському порту;
об'єкти права державної власності - гідротехнічні споруди, об'єкти портової
інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та
інші об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи
управління рухом суден;
інженерно-технічні споруди (портова акваторія, причали, пірси, інші види
причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, інші берегозахисні споруди,
підводні споруди штучного та природного походження, у тому числі канали,
операційні акваторії причалів, якірні стоянки), розташовані в межах території та
акваторії морського порту і призначені для забезпечення безпеки мореплавства,
маневрування та стоянки суден;

Джерело
п.п.8 ст.1
Закону
№4709-VI

п.п.9 ст.1
Закону
№4709-VI
п.п.14 ст.1
Закону
№4709-VI
п.п.4 ст.1
Закону
№4709-VI

Згідно ч.4 ст.6 Закону №4709-VI та Порядку ведення Реєстру гідротехнічних споруд
морських портів України, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 18.02.2013
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№91, держателем Реєстру гідротехнічних споруд (ГТС) морських портів України
(електронної бази даних, що включає відомості про використання, спеціалізацію,
технічні характеристики та технічний стан ГТС) є Мінінфраструктури, адміністратором
- ДП «АМПУ».
Відомості, внесені до реєстру морських портів України або реєстру гідротехнічних
споруд, які підлягають розміщенню на офіційному сайті ДП «АМПУ» - є відкритими
для перегляду.
В контексті викладеного, наводимо витяг з Плану підготовки проектів регуляторних
актів на 2015 рік, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 15.12.2014 №627 (зі
змінами від 03.08.2015 №298):
N
п/п
20.

Назва проекту
регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття
регуляторного акта

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України "Про внесення
змін до пункту 4
Порядку
ведення
Реєстру
морських
портів України"

Урегулювання для замовників послуг з
перевалки та обслуговування вантажів питань
щодо характеристик причалів та терміналів,
переліку
залізничних
станцій,
що
обслуговують порти.
Для потенційних
інвесторів - питань щодо реквізитів
документів,
якими
встановлені
межі
акваторій та територій портів, статусу
земельних ділянок на територіях портів тощо.
Приведення реєстраційних номерів морських
портів у відповідність до прийнятих у світі
стандартів, визначених Рекомендацією N 16
Європейської економічної комісії ООН

Термін
підготовки
проекту
IV квартал

Центральні органи виконавчої влади,
структурні підрозділи, що розроблятимуть
регуляторний акт
Департамент морського
транспорту (ДП "АМПУ")

та

річкового

Відповідно до Порядку відкриття та закриття морських портів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 №495, однією із умов для
прийняття Мінінфраструктури рішення про відкриття морського порту за поданням ДП
«АМПУ» погодженим Укрморрічінспекцією, поряд з іншим, є наявність: «відповідного
обладнання території та акваторії морського порту та здійснення заходів, визначених
законодавством та необхідних для безпечного обслуговування вантажів, пасажирів та
транспортних засобів, а також проведення інших пов'язаних з цим робіт».
Згідно п.6. Положення №751, перелік діючих пунктів пропуску та пунктів контролю
складається Адміністрацією Держприкордонслужби. Такий перелік, із урахуванням
класифікації, оголошено наказом Держприкордонслужби від 12.01.2004 №31 (потребує
актуалізації). За приписами п.9 Положення №751, відкриття, закриття (тимчасове
закриття) пунктів пропуску та пунктів контролю здійснюється за рішенням Кабінету
Міністрів України.
Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах
пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в
установленому законом порядку (ч.1 ст.195 Митного кодексу України). Перелік пунктів
пропуску через державний кордон України (міжнародних та міждержавних), в яких
здійснюється переміщення товарів через митний кордон, затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №435 (потребує актуалізації).
Правовий статус та статутна діяльність особи, незалежно від її організаційної форми
діяльності та власності, якою забезпечується визначення меж міжнародного або
міждержавного пункту пропуску (пункту контролю) повинні мати відповідну
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правоздатність, у тому числі щодо забезпечення дотримання державних інтересів в
сфері тарифного і нетарифного регулювання, встановлений рівень відповідальності
перед державою, спроможність до взаємодії та співпраці з державними органами,
виконання вимог законодавства до облаштування територій та належного
функціонування пунктів пропуску (пунктів контролю), в межах яких здійснюються
перетинання державного та митного кордону особами, транспортними засобами і
товарами, а також прикордонний, митний та інші види державного контролю.
Зміст правової норми
Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на
залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах
(аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються
прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають державний кордон
України, підлягають прикордонному і митному контролю. У відповідних випадках
здійснюється також санітарно-карантинний, ветеринарний і фітосанітарний контроль,
контроль за вивезенням з території України культурних цінностей та інший контроль.
Контроль організується і здійснюється у встановленому актами законодавства України
порядку.
Пропуск осіб, які перетинають державний кордон України, здійснюється органами
Держприкордонслужби за дійсними документами на право в'їзду на територію України або
виїзду з України. Пропуск транспортних засобів, вантажів через державний кордон України
провадиться відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України.
Відповідно до міжнародних договорів України Кабінетом Міністрів України може бути
встановлено спрощений порядок пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів через
державний кордон України.
Державна прикордонна служба України в межах встановлених законодавством повноважень
координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю при
перетинанні державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму
державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України.
Діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання
державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів
або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і
режиму в пунктах пропуску через державний кордон, координується органами охорони
державного кордону.
Взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх
видів контролю в пункті пропуску через державний кордон визначаються технологічною
схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів, яка затверджується для кожного
пункту пропуску керівником органу охорони державного кордону за погодженням з органом
доходів і зборів та керівниками контрольних органів і служб, а також підприємств, на
території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон.
Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
питань додержання режимів на державному кордоні здійснюється з метою забезпечення
виконання вимог законодавства з прикордонних питань, раціонального використання сил та
засобів, уникнення дублювання заходів, які вживаються для додержання законності і
правопорядку на державному кордоні, а також під час здійснення прикордонного, митного та
інших видів контролю.

Джерело
Ст.9
Закону
№1777-XII
«Про
державний
кордон»

Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть
підлягати
державному
санітарно-епідеміологічному,
ветеринарно-санітарному,

ч.1 ст.319 Митного
Кодексу України
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Ст.11
Закону
№1777-XII

Ст.
12 Закону
№1777-XII

Ст.271
Закону
№1777-XII

ч.1 ст.25 Закону N
1710-VI
«Про
прикордонний
контроль»
ч.2 ст.25 Закону N
1710-VI
«Про
прикордонний
контроль»
(зі
змінами)
п.2 Порядку здійснення
координації діяльності
органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування
з
питань
додержання
режимів
на
державному кордоні,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
18.01.1999 №48 (зі
змінами)

8
фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю. У пунктах пропуску через
державний кордон України зазначені види державного контролю (крім радіологічного)
здійснюються органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю на
підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів
контролю, з використанням засобів інформаційних технологій. Органи доходів і зборів
взаємодіють з державними органами, уповноваженими на здійснення зазначених видів
контролю, координують роботу з їх здійснення у пунктах пропуску через державний кордон і
в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому цим
Кодексом та іншими законами України.

Новації, що впроваджуються після набуття чинності Постанови №491, їх
імплементація в сфері нормативно-правового регулювання та організації забезпечення
практичного застосування на територіях пунктів пропуску (пунктів контролю)
відкритих для міжнародного й міждержавного водного сполучення, привертають увагу й
до інших законодавчих норм.
Так, граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного
призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не може
перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п'ять днів з моменту прибуття
у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур.
Цей строк не застосовується до операцій з накопичення в пунктах пропуску через
державний кордон України суднових партій товарів, що вивозяться за межі митної
території України, у тому числі в митному режимі транзиту (ст.199 Митного кодексу
України).
Згідно ч.2 ст. 210 Митного кодексу України, товари, вивантажені з судна в зону
митного контролю на території морського, річкового порту, для митних цілей
вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. При цьому
договір на зберігання товарів не вимагається.
За вимогами ч.3 ст.206 Митного кодексу України, вивезення товарів із складів
тимчасового зберігання, розташованих на територіях аеропортів, морських та/або
річкових портів, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України,
здійснюється на підставі рішення органу доходів і зборів про пропуск цих товарів на
митну територію України або про відмову в такому пропуску, крім випадків, зазначених
у ч.5 цієї статті.
У випадках, визначених Митним кодексом України, виконання зобов'язань осіб, що
випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання органам доходів і
зборів забезпечення сплати митних платежів у способи, передбачені для відповідної
митної процедури. Якщо товари переміщуються транзитом митною територією України
морським, річковим або повітряним транспортом і під час зберігання залишаються в
межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського (річкового) порту,
аеропорту, забезпечення сплати митних платежів не надається (ч.1 та ч.4 ст.305
Митного кодексу України).
Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та навантаження товарів на
зазначені судна здійснюються з дозволу органу доходів і зборів та під його контролем
згідно з документами, передбаченими статтею 335 цього Кодексу. Дозвіл надається
невідкладно після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності
вимогам цього Кодексу. У разі відмови у наданні дозволу орган доходів і зборів
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зобов'язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника
товарів або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови. (ч.1 ст.210
Митного кодексу України).
В Інформаційному бюлетені №20, 2015 ((http://ppl33-35.com/bulleten.php) висвітлені
питання щодо організаційних та інших ускладнень практичної імплементації Порядку
№308, положення якого вже потребують додаткового опрацювання ДФС України та
затвердження Мінфіном для їх правозастосовної актуалізації, з внесенням змін в силу
новацій, встановлених Постановою №491.
При цьому слід зазначити, що понад три роки є чинною ч.5 ст. 210 Митного кодексу
України, де визначено, що з метою надання органам доходів і зборів можливості
оцінити ризики при ввезенні товарів на митну територію України морськими
(річковими) суднами перевізник може надавати органу доходів і зборів відомості щодо
цих товарів в електронному вигляді у форматі міжнародних стандартів обміну
електронною інформацією.
Принагідно повідомляємо, що по інформації прес-служби
ДФС від 03.08.2015, Голова ДФС Р.Насіров підписав Угоду зі
Всесвітньою митною організацією про використання Програми
ВМО стосовно збору, зберігання та обміну інформацією про
вантажі (WCO CTS). Від ВМО Угоду підписано Главою
Адміністрації п.Р. МакДонахом.
WCO CTS – Cargo Targeting System – це розроблений ВМО програмноінформаційний комплекс, який застосовується митними органами для отримання
попередньої інформації від морських ліній та її подальшого використання для аналізу
ризиків.
Для ДФС впровадження зазначеної системи буде профінансовано Урядом США в
рамках Програми експортного контролю та безпеки кордонів. Подальша підтримка
системи буде безкоштовною.
Використання системи дозволить ДФС отримувати більш детальну, структуровану
та уніфіковану попередню інформацію про товари, які надходять до морських портів
України в контейнерах, що сприятиме підвищенню ефективності управління ризиками
та, як наслідок, спрощенню та прискоренню митних формальностей у портах.
(Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248380562).
З 1 вересня 2015 року в ДФС працюватиме
перманентний едвайзер МВФ, про це повідомив Голова
ДФС України Р.Насіров під час засідання Колегії
Міністерства фінансів України, яка відбулася 27.07.2015
за участю Прем’єр-міністра України А.Яценюка.
За його словами ДФС разом з МВФ та Мінфіном був
розроблений детальний План інституційних реформ,
який почали втілювати в життя більше місяця тому. Співпраця ДФС та МВФ
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спрямована не лише на планування майбутніх змін, а й на детальний аналіз процесу їх
втілення. При цьому обговорюються проблеми, які виникають під час їх здійснення, а
також обговорюються кроки, які необхідно зробити для
реального втілення даного плану в життя.
«МВФ погодився з 1 вересня цього року надати спеціально
для фіскальної служби перманентного едвайзера. Це фахівець,
співробітник МВФ, з достатнім досвідом проведення реформ у
країнах, які вступали до Європейського Союзу» - підкреслив
Голова ДФС. Серед основних змін, проведених у ДФС, він виділив зміну більш, ніж 50%
керівного складу територіальних органів ДФС та початок функціонування нового
кадрового сервісу: «Ми розпочали також великий проект НR-сервісу ДФС. Перший етап
ми запустили. Через 3-4 тижні у нас буде автоматизована система, завдяки якій ми
будемо залучати нових працівників, робити тестування тих існуючих працівників, які в
нас є» - наголосив Роман Насіров.
Він також окреслив основні цілі, які ставить перед собою ДФС у найближчій
перспективі:
- спрощення податкового декларування;
-повна гармонізація податкового та митного законодавства з нормами та стандартами
ЄС;
- дієва система адміністрування податків;
- прозорий процес збору податків;
- виконання боргових зобов’язань перед платниками;
- забезпечення наповнення бюджету;
- знищення корупції та відновлення довіри до ДФС;
-перетворення ДФС на клієнто-орієнтовану сервісну службу. (Джерело:
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/208167.html).
В розрізі низки урядових рішень, питання їх практичної реалізації, у т.ч. Постанови
№491 є об’єктом посиленої уваги, причетних до їх виконання адміністрацій морських
портів, суб’єктів державного сектору та ділових кіл в сфері транспортноекспедиторської діяльності й міжнародної торгівлі.
За повідомленням ДП «АМПУ» від 07.08.2015, в АМПУ обговорили практичну
реалізацію законодавчих інновацій по спрощенню контролю суден закордонного
плавання.
Участь у заході під керівництвом заступника Голови ДП «АМПУ» В.Вороного
взяли представники адміністрацій морських портів, Одеської митниці ДФС, Південного
регіонального управління ДПС, Одеського прикордонного загону, Державної
екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, Держсанепідслужби
України на водному транспорті, Державної фітосанітарної інспекції Одеської області,
Одеської регіональної служби Держветсанконтролю.
В ході обговорення законодавчих новацій було вирішено створити робочі групи, що
мають внести зміни до технологічних схем пунктів пропуску, технологічних схем
портів, обов’язкових постанов по портам та зводів звичаїв. До вказаних робочих груп
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увійдуть представники всіх контролюючих органів, що задіяні у процесі оформлення
суден та вантажів.
Окрім того всі контролюючі органи мають привести свої відомчі нормативноправові акти у відповідність із нормами Постанови № 491 до її вступу в дію з
08.09.2015р. (Більш детально: http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/5910-vampu-obsudili-prakticheskuyu-realizatsiyu-zakonodatelnykh-innovatsij-po-uproshcheniyukontrolya-sudov-zagranichnogo-plavaniya).
За повідомленням прес-служби СПМ
«Октябрськ» від 18.08.2015, в адміністрації
морського порту «Октябрьск» відбулася
розширена нарада з агентськими та
експедиторськими компаніями. В обговоренні
взяли участь капітан морського порту
І.Постоленко, головний диспетчер А.Глазачев
завідуюча сектором екологічної безпеки
Т.Білопільська, а також представники: ТОВ «Атлантик Меритайм», ТОВ МА «Атлас»,
ТОВ «Вібо-Транс», ТОВ «Вільхельмсен Шипс Сервіс Юкрейн», ТОВ «Дельта Шиппінг
Едженсі», ТОВ «ІНФЛОТ», ТОВ «ІСМА», ТОВ «ОМЕГА-ТРАНС», ТОВ «Пасифік
Меритайм», ТОВ «ФОРДЕВІНД», ТОВ «СОФ МАРИН», ТОВ «Сігейтс», ТОВ
«ПОЛЯРИС», ДП «СМП «Октябрьск», ТОВ «МТА Сервіс» ЛТД, ТОВ «Пітерс», ТОВ
«ТК Юнса», ТОВ «Оптимум транс», ТОВ «ЛОТ».
У ході зустрічі, начальник адміністрації СМП
«Октябрськ» А.Єгоров зазначив, що для успішної
реалізації норм постанови необхідна тісна співпраця між
адміністрацією, агентами та експедиторами. Також
керівник відзначив важливість «зворотного зв'язку» в
питанні оформлення суден у порту, пропускного режиму,
взаємодії з контролюючими органами.
«При отриманні від вас пропозицій щодо вдосконалення роботи, вноситимуться зміни
до Обов'язкові постанови, в Звід звичаїв порту. Для цього створена спеціальна Робоча
група, проведено чергову нараду Ради порту. Також ми будемо звертатися до різних
контролюючих органів з потрібних питань»,— підкреслив керівник.
Начальник відділу розвитку та логістики порту О.Черниченко детально розібрав
норми Постанови №491 для присутніх, торкнувся питань «вільної практики» в портах,
впровадження ІСПС за прикладом Одеського, Іллічівського та «Южного» морських
портів. (Джерело: http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/6192-v-administr
atsii-morskogo-porta-oktyabrsk-sostoyalos-rasshirennoe-soveshchanie-po-realizatsii-postanov
leniya-kmu-ot-07-07-2015-491).
ІІ.
23.07.2015, м.Київ, відбулось засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення
процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні. Засідання вів В.Щелкунов,
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заступник Голови Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної
торгівлі та логістики в Україні (МРГ), Радник Прем’єр-міністра України, Президент
Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine).
У заході брали участь члени МРГ, повноважні представники Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, МЗС України, Мінагрополітики, Мінекології, Мінюсту, МОЗ, СБУ,
Адміністрації Держприкордонслужби, ДФС України, ICC Ukraine (Український
національний комітет Міжнародної торгової палати), Німецького товариства
міжнародного співробітництва, юридичний радник USAID Trade Policy Project, експерт
Програми розвитку комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США, Асоціації
«Укрзовніштранс», Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України
(АсМАП), Асоціації митних брокерів України (АМБУ), Асоціації міжнародних
експедиторів України (АМЕУ), Українського Союзу автомобільного транспорту і
логістики, ТОВ «ППЛ 33-35».
Згідно порядку денного, учасниками заходу розглянуто наступні питання:
1. Про результати П’ятого міжнародного семінару ЄЕК ООН «Спрощення процедур
міжнародної торгівлі в Україні. Від локального рішення до національної стратегії» та
план дій на друге півріччя 2015 року.
2. Про зміну тарифу на послуги, що надаються Центром обробки даних ТОВ «ППЛ
33-35» відповідно до договорів про надання послуг з технічної підтримки та
обслуговування Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС).
3. Про визначення дати та місця проведення семінару з валідації остаточної доповіді
про готовність України до застосування Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі.
Під час обговорення, начальник Управління моделювання та аналізу
міжнародної торгівлі департаменту співробітництва з СОТ та з питань
торговельного захисту Мінекономрозвитку В.Врублевська надала
інформацію про роботу, що проводиться Мінекономрозвитку щодо спрощення процедур
торгівлі.
Поінформувала, що міністерство планує розробляти та впроваджувати національну
реформу зі спрощення процедур торгівлі (під що готуються три пакети документів на
залучення міжнародної технічної допомоги). Про ініціативи винести проект такої
реформи на засідання Нацради з реформ і презентувати її разом із чітким планом дій.
Акцентувала увагу на роботі з підготовки до ратифікації Угоди СОТ про спрощення
процедур торгівлі, яка ведеться паралельно, звернувши увагу на необхідність
прискорення відповідної роботи інших міністерств та відомств. Повідомила, що
Мінекономрозвитку буде подавати проект закону про ратифікацію Угоди СОТ про
спрощення процедур торгівлі, та запропонувала всім міністерствам і відомствам
погодити цей законопроект.
Заступник Голови МРГ, Президент Асоціації «Укрзовніштранс» О.Платонов
подякував усім, хто приймає активну участь в роботі МРГ та реалізації проектів, а також
представникам Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) за участь в
засіданні МРГ та зацікавленість проектом. Поряд з іншим, звернув увагу присутніх на:
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ü рекомендації П’ятого міжнародного семінару ЄЕК ООН «Спрощення процедур
міжнародної торгівлі в Україні. Від локального рішення до національної стратегії»,
зокрема щодо публічно-приватного партнерства, які мають бути враховані при внесенні
змін та доповнень до Закону України «Про державно-приватне партнерство», що дасть
змогу суб’єктам господарської діяльності розвиватися та захищати свої інвестиції;
ü необхідність прозорого, відкритого конкурсного відбору інвесторів, спроможних
забезпечувати реалізацію проектів щодо виконання національної стратегії зі спрощення
процедур торгівлі і логістики, у тому числі із застосуванням перевірених практичним
експериментом в морських портах властивостей ІСПС;
ü рекомендації семінару з оцінки доповіді про готовність України до
впровадження заходів, передбачених Угодою СОТ про спрощення процедур торгівлі,
який відбувся 28.04.2015 у рамках 18-го засідання МРГ, м.Київ.
Під час заходу, учасниками засідання та доповідачами обговорено також питання
щодо:
плідної співпраці МРГ з Місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні
(EUBAM), утворення на рівні EUBAM робочої групи за участі представників ділової
спільноти, до якої також увійшли представники Американської Торгової Палати та
Європейської Бізнес Асоціації;
подальшої координації Мінекономрозвитку роботи зі спрощення процедур
торгівлі в Україні;
наявності стримуючого для повноцінного завантаження ІСПС фактору у зв’язку з
відсутністю технічних завдань та затверджених для практичного використання
технологій обробки експортних, генеральних та інших видів вантажів із використанням
ІСПС, розрахованої для експлуатації за принципом самоокупності, витрати на яку не
несуть Мінінфраструктури, ДП «АМПУ», державні органи, а також за пропозицією ДП
«АМПУ» морські агенти й портові оперетори (оператори в порту);
альтернативної можливості наявного доступу та вибору способу для користування
експедиторами ІСПС: оплатний - з робочого місця представника вантажовласника
(експедитора), безоплатний - через технічну контору портів. Система будувалась за
принципом самоокупності і до кінця року вартість послуг буде корегуватися щомісячно,
для забезпечення на практиці принципів самоокупності системи;
об’єктивних чинників щодо підвищення тарифів при платному користуванні
ІСПС, що відповідно до законодавства не підлягає затвердженню на засіданні МРГ, а є
питанням інформування та оцінки реального становища щодо перспектив подальшого
розвитку пілотного проекту з впровадженням ІСПС та необхідності щомісячного
корегування вартості послуг до кінця року для забезпечення на практиці
функціонування системи на засадах самоокупності, що передбачено проектом при
розрахунках експериментальної та постійної її експлуатації;
порівняльну таблицю змін, передбачених Постановою №491, що у разі належної
імплементації має сприяти спрощенню процедур торгівлі і логістики в морських портах
України.
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Більш детально, з протоколом №19 РГ від 23.07.2015 засідання Міжвідомчої
робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні,
згаданими вище рекомендаціями та іншими матеріалами заходу, бажаючі можуть
ознайомитись на офіційному сайті проекту «Єдиного вікна. Локальне рішення»:
http://www.singlewindow.org/docs/45.
ІІІ.
В рамках зворотного зв’язку з Користувачами ІСПС, надаємо для огляду
узагальнені результати е-спостережень динаміки застосування технічних засобів
контролю (сканування, зважування), митних оглядів в пунктах пропуску «Одеський
морський торговельний порт» (ОМТП) та «Іллічівський морський торговельний порт»
(ІМТП).
Одеська
митниця.
Період.
2014 рік
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
2015 рік
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
2014 рік
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
2015 рік
січень
лютий
березень
квітень

оброблено даних відсутні призначення на технічні
(контейнерів)
засоби контролю (сканування,
зважування) та огляд, %
3176
3399
3854
3866
2602
2249
2354
3120
1227
1179
1303
1309
10560
9649
10348
10351
9719

62,25
67,26
64,01
63,89
54,80
69,28
67,08
76,89
73,43
73,79
67,61
80,52
Одеський морський порт
60,41
56,93
53,83
53,81
55,79

сканування
(%)

Іллічівський морський порт
1,64
0,50
5,81
5,79
5,11
0,18
2,63
1,51
0,08
0,34
2,53
0,00

зважування
(%)

проведення митного
огляду (%)

35,74
30,51
29,76
29,90
40,24

13,60
8,88
8,38
8,48
9,07

30,10
30,50
20,45
23,31
21,71
25,48
16,81

8,49
10,11
8,59
12,31
12,55
16,42
9,7

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

37,81
40,24
45,18
45,19
42,32

9,21
11,22
10,03
10,60
8,05

8123
7095
9072
6386

63,99
56,05
48,26
63,69

0,04
0,13
0,18
0,20

34,26
39,72
48,57
34,20

6,18
13,76
16,94
10,24

травень

5998

63,52

0,08

27,31

17,46

червень

6030

73,23

0,85

22,94

8,31

липень

6998

74,25

0,07

21,41

9,19

Моніторинг оформлень е-заявок (е-нарядів) про 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) містить щомісячні показники, що загалом вказують на нестабільну
динаміку їх прийняття.
За цими даними е-спостереження 2014 - 2015р.р., в Одеському та Іллічівському
морських портах на переважну більшість товарів в контейнерах при їх ввезені на суднах
- відсутні призначення для технічних засобів контролю (сканування, зважування) та
огляд. В липні 2015, цей показник в Іллічвському порту перевищив 80%.
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Проте, результати моніторингу щодо застосованих обсягів форм контролю
впродовж останніх трьох місяців поточного року виявляють потребу подальшого
проведення об’єктивного, детального аналізу причин їх виникнення, як з боку митного
органу, так і всіх учасників обробки вантажів на території морських пунктів пропуску
(зокрема адміністрацією портів, декларантами та іншими суб’єктами господарювання).
Звертаємо увагу, що в умовах автоматизації фіксації даних про результати
зважування на вагових комплексах, доступних за допомогою ІСПС її Користувачам в
електронному вигляді, зокрема, посадовцю відповідного підрозділу Одеської митниці,
морським агентам, портовим операторам (операторам в порту), експедиторам
(перевізникам), для перегляду в режимі реального часу.
По інформації ДП «АМПУ», узгоджено, що результати автоматизованого вагового
контролю визнаються митницею. Крім цього наявність таких даних в ІСПС одразу після
фактичного зважування в порту контейнеру з товарами, є доступними й для інших
Користувачів ІСПС.
Своєчасний їх перегляд посадовцями митниці та експедиторами дозволяє
здійснювати аналіз ризиків шляхом звірки відповідності даних фактичного зважування в
порту та даних, вказаних в електронних копіях товаросупровідних документів:
коносаменті, інвойсі, аркуші пакування та інших, наданих до ІСПС документів, а також
митних документів наявних в базах даних ДФС (зокрема електронного декларування),
без застосування при цьому паперових примірників документів, й здійснювати швидке
відповідне реагування у разі виявлення розбіжностей.
Поряд з іншим, слід зазначити, що у разі виконання морськими агентами,
портовими операторами (операторами в порту), іншими причетними особами, робіт,
необхідних для інтеграції електронних даних між застосованими ними програмними
забезпеченнями й інформаційними системами, опрацьованих відповідно форматі ІСПС,
з дотриманням при цьому Правил надання послуг у морських портах України,
затверджених наказом Мінінфраструктури від 05.06.2013 №348 (зі змінами), перегляд
відомостей про результати фактичного зважування товарів в порту дасть можливість
завчасно виявити розбіжності або помилки.
В умовах прискорення взаємного е-інформаційного обміну між учасниками
логістики (морськими агентами, експедиторами, портовими операторами, митними
брокерами) та митними постами Одеської митниці за допомогою ІСПС, своєчасне
виявлення помилок зумовлює правомірне та легітимне корегування вагових (кількісних)
даних про товари (наявності релізів тощо) в товаросупровідних документах, що
оптимізує процедури декларування та повинно сприяти зменшенню кількості митних
оглядів.
На завершення, шановні панове, колектив «ТОВ ППЛ 33-35» бажає мирного неба
та щедрої землі, здоров’я, добробуту Вам та родинам, сталого процвітання.
З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»
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