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Шановні панове!
І.
Поточний стан з впровадження технології «Єдине вікно - локальне
рішення» в морських портах, зростання уваги державних органів та широкого
кола учасників транспортного процесу до інформаційної системи портового
співтовариства (далі-ІСПС) та її практичного функціонування, підтверджує
спроможність досягнення позитивних та перспективних результатів вірно
обраного шляху задля спрощень в міжнародній торгівлі та транспорті.
15.07.2014, в м.Одесі, відбулась спільна нарада широкого кола портового
співтовариства з питань оптимізації функціонування ІСПС.
У нараді взяли участь заст. голови Міжвідомчої робочої групи з
впровадження системи «Єдине вікно-локальне рішення», президент Асоціації
транспортно-експедиторських і логістичних організацій «Укрзовніштранс»,
президент АТ «ПЛАСКЕ» О.Платонов, голова Митного комітету громадської
ради при Міндоходов Г.Вдовіна, представники ДП «АМПУ», адміністрації
Одеського порту, представники «Укрзовніштранс», Центру обробки даних ТОВ
«ППЛ 33-35», експедиторських організацій, інших суб’єктів господарювання.
В цілому, формат проведеного заходу, це встановлення зворотного зв'язку
між учасниками портового співтовариства, ДП «АМПУ», ЦОД, проведення
аналізу пропозицій Користувачів ІСПС, обговорення стану їх реалізації та
подальших перспектив, з’ясування оптимальних шляхів розвитку морських
портів, висвітлення пропозицій щодо Асоціації портового співтовариства.
Учасниками наради обговорено поточний стан напрацювань щодо
розвитку ІСПС, відзначено, що такий зворотній зв'язок є, пропозиції
експедиторів та інших Користувачів уважно вивчаються, опрацьовуються на
відповідних рівнях, супроводжуються необхідними кроками організаційних,
технічних та інших заходів, у разі правових підстав та щонайменшої
можливості, втілюються на практиці за допомогою відповідних ресурсів ІСПС.
Генеральний директор Асоціації експедиторів «Укрзовніштранс»
А.Гатаулін ознайомив учасників наради зі станом реалізації проекту
«Можливості технології поїзда «Вікінг», що успішно діє не перший рік.
Інформував присутніх, що учасниками проекту стали такі країни, як Молдова і
Туреччина. Розширення географії та збільшення вантажопотоку, свідчить про
те, що проект життєздатний і за ним майбутнє. (Більш детально - в публікації
щотижневого видання журналу «Транспорт» №29 (820) 23 липня 2014 р.,
www.transport-journal.com ТРАНСПОРТ).
Чисельні позитивні відгуки, критичні, проте конструктивні пропозиції,
що висловлюються на спільних нарадах, які регулярно відбуваються за участю
Користувачів ІСПС, інших суб’єктів портової спільноти з питань оптимізації
окремих складових системи, підтверджують, що завдяки набуття практичного
досвіду, розширення спроможності та обізнаності з елементами переваг
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належного використання в роботі електронного документообігу, поступово
формуються ефективні інструменти взаємодії та розвитку складових
транспортної галузі, долаються бюрократичні бар’єри не тільки в державному
секторі, а й в господарській діяльності суб’єктів будь-яких форм власності.
Для отримання особами зацікавленими в роботі ІСПС достовірної,
легітимної інформації про впровадження, функціонування, експлуатацію
системи, стан та перспективи її розвитку, пропонуємо користуватись
офіційними сайтами та виданнями, звертатись до первинних джерел, за потреби
вести прямий діалог з компетентними структурами та їх офіційними
повноважними представниками.
Користуючись нагодою, повідомляємо, що з окремими питаннями про
ІСПС є можливість додатково ознайомитись по матеріалам бесіди
(http://glasweb.com/oleg-platonov-19-iyulya-2014-goda/#.U8q5ROzTTqU.facebook)
яка відбулась 19.07.2014 із О.Платоновим, заступником Голови громадської
ради при Міндоходів (нині Державної фіскальної служби України).
Сучасна спрямованість суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на
забезпечення економічної стабільності власної діяльності все більше виявляє не
прийняття байдужості та інертності до застосування інформаційно-технічних і
інноваційних технологій, електронного обміну інформацією. Неспроможність
до їх застосування ускладнює, створює суттєві перешкоди для росту
рентабельності, економічного і соціального зміцнення функціонування різних
суб’єктів ділової спільноти незалежно від виду їх діяльності.
Збільшення ресурсної спроможності та розширення можливостей бізнес
процесів при застосуванні державними органами, суб’єктами господарювання
електронного обміну інформацією та документами в електронній формі за
допомогою ІСПС, змушує державний сектор до пошуку нових інструментів
взаємодії з діловою спільнотою, застосовувати законні способи та засоби
відкритого, прозорого партнерства, співробітництва на центральному та
регіональному рівнях, позбавлених корупційних дій та інших негативних
проявів.
З основними механізмами та принципами технічного функціонування
ІСПС на поточному етапі її впровадження та експлуатації, бажаючі мають
можливість ознайомитись з первинних джерел, по матеріалам телепередачі
«Экономические откровения» (http://glasweb.com/galina-royzina-29-iyulya-2014goda/) від 29.07.2014 року, висвітленим під час зустрічі з Г.Ройзіною,
виконавчим директором ТОВ «ППЛ 33-35».
Слід зазначити, що мають місце і прикрі випадки використання медійних
засобів для спроб окремими особами на власний розсуд та бачення коментувати
і оголошувати висновки про роботу ІСПС, не маючи мінімальної обізнаності в
цих питаннях. Такі особи, всупереч звичаям ділового спілкування створюють
безпідставний ажіотаж довкола себе, що фактично не має нічого спільного з
реальним станом впровадження цієї системи в морських портах,
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функціонування якої відповідає законодавству про електронний документообіг
та захист інформації за формами встановлених стандартів.
ІІ.
На теперішній час, понад 470 суб’єктів правових відносин приєднались
до публічної Угоди про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ», із них
понад 450 суб’єктів уклали відповідні договори з Центром обробки даних,
отримали в установленому порядку доступ до ІСПС та мають можливість в
Одеському, Іллічівському морських портах, морського порту «Южний»
використовувати функціонуючі алгоритми модулів системи, користуючись в
своїй діяльності перевагами електронного обміну даними з прикордонними,
митними та іншими державними органами, уповноважених здійснювати
відповідні види контролю в пунктах пропуску, передбачених ст.319 Митного
кодексу України.
Вирішення договірних питань щодо електронного документообігу в
правовому полі надало та засвідчило спроможність, бажання, дієвість і
готовність учасників транспортно-експедиторської діяльності до застосування
спрощень при проходженні формальностей державного контролю в морських
пунктах пропуску. Безумовно, перші кроки на шляху застосування нових
інструментів та форм взаємодії з державними органами, як правило складні і
обтяжливі, особливо, якщо це пов’язано з правочинами суб’єктів різних форм
власності та великим обсягом і різноманіттям нормативно - правового
регулювання.
На сьогодні вже очевидно, що перш за все спроможність до такої роботи
виявили експедитори (428 суб’єктів) які заявили про свої наміри та законні
права працювати в правовому полі електронного документообігу із
застосуванням спрощень в технологічних процесах обробки або державного
контролю транспортних засобів комерційного призначення і товарів в
контейнерах, що здійснюються на території морських пунктів пропуску.
Відтак серед першочергових завдань при плануванні організаційних,
функціональних, технічних ресурсів роботи з ІСПС, є вирішення питань, що
дозволяють експедиторам скоротити час на чисельних етапах проходження
формальностей в морських портах, збільшити власну продуктивність,
надійність, прогнозованість, забезпечити високий рівень ділового іміджу,
стабільність у стосунках з власними клієнтами, правомірність своїх вимог при
проходженні державних видів контролю для визнання таких суб’єктів не
ризиковими.
Маємо можливість повідомити про досягнення певних успішних кроків та
завершення узгоджувального процесу, раніше розпочатого за участі та
підтримки ініціативних Користувачів для пошуку шляхів усунення за
допомогою ІСПС складної для експедиторів і митних органів ситуації, що
стосується оперативного обміну інформацією при оформленні у морському
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пункті пропуску роздрукованої електронної форми митної квитанції МД-1 (далі
- УМК), у випадках:
установлених Законом України від 04.11.1999 №1212-Х1V „Про
запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України» та Порядком справляння єдиного збору у пунктах
пропуску через державний кордон, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 24.10.2002 №1569;
при здійсненні експедиторами або перевізниками плати єдиного збору
при пропуску товарів в контейнерах, ввезених на митну територію України в
морських пунктах пропуску, із використанням при цьому електронної форми
УМК відповідно до пунктів 1.3., 1.4, та розділу 3 Порядку застосування
уніфікованої форми митної квитанції МД-1 затвердженого наказом
Держмитслужби від 04.01.2005 №1 (далі - Порядок №1), зі змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від
30.05.2012 №627, зареєстрованого в Мінюсті України 20.01.2005 за №66/10346.
Практика ділового спілкування свідчить, що запорукою успіху в
реалізації пропозицій ініціаторів порушених питань і прийняття
компетентними, повноважними на те суб’єктами відповідного рівня необхідних
рішень, що стосуються правочинів широкого кола суб’єктів (його учасників
та/або інших кінцевих споживачів), а також прискорення пов’язаного з цим
погоджувального або переговорного процесів, є урахування та дотримання
законодавства, в окремих випадках - це виконання непоодиноких регулятивних,
нормотворчих та інших функцій, заходів, робіт, що в результаті забезпечують
як правило сталі, надійні, безпечні, позитивні правові наслідки взаємодії,
співробітництва чи партнерства в різних сферах державної або господарської
діяльності.
Частиною 1 ст.4 Закону України №1212-Х1V приписано, що координація
діяльності органів державної влади, пов’язаної із забезпеченням справляння
єдиного збору здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
В силу ч.1 цього Закону, координація з таких питань здійснюється нині
Державною фіскальною службою України відповідно до покладених на неї
постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 №236 «Про Державну
фіскальну службу України» функцій і повноважень Міністерства доходів і
зборів України (що у останнього 17.07.2014 припинені).
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 №160 «Про
утворення державної фіскальної служби» Державну фіскальну службу утворено
як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України, реорганізувавши Міністерство
доходів і зборів шляхом перетворення.
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 №651-р
«Питання Державної фіскальної служби» та наказу Державної фіскальної
служби України від 18.07.2014 №2 «Про початок діяльності Державної
фіскальної служби України», Державна фіскальна служба України (далі-ДФС)
розпочала виконувати свої функції та повноваження 18.07.2014 року.
4

Координація діяльності державних контролюючих органів із справляння
єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон
України згідно ч.2 ст.4 цього Закону здійснюється відповідними органами
доходів і зборів.
22.07.2014 року, незважаючи на складні умови, що зазвичай
супроводжують реорганізаційні процеси державних органів, в м. Одесі
відбулась чергова спільна нарада за участю представників Південної митниці,
ДП «Адміністрації морських портів України» (ДП «АМПУ»), ТОВ «ППЛ 3335» - центру обробки даних (ЦОД) з питань удосконалення роботи ІСПС.
Для реалізації пропозицій експедиторів, учасниками наради опрацьовано
та узгоджено можливість впровадження в ІСПС нового модулю, використання
якого забезпечить спрощений, швидкий, цілодобовий електронний
інформаційний обмін даними між експедитором (перевізником) і підрозділом
митного оформлення митниці про потребу та наявні оформлення УМК.
Південною митницею акцентовано увагу на п.1.4. Порядку застосування
уніфікованої форми митної квитанції МД-1 затвердженого наказом
Держмитслужби від 04.01.2005 № 1 (зі змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №627) зареєстрованого в
Мінюсті України 20.01.2005 за №66/10346, що застосовувати електронну форму
УМК замість бланка УМК дозволено виключно при сплаті єдиного збору в
пунктах пропуску через державний кордон або підрозділах митного
оформлення у разі можливості внесення відповідних сум через відділення
уповноваженого банку або списанні сум єдиного збору, унесеного як
передоплата, з депозитного рахунку митного органу, відкритого в органах
Держказначейства.
При цьому зауважено, що бланк УМК, форма якого наведена в додатках
1 - 3 до цього Порядку, є документом суворої звітності, бланк додаткового
аркуша до УМК, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку, не є
документом суворої звітності.
За підсумками цієї наради, вирішено:
- узгодити алгоритм нового модулю ІСПС щодо електронного
інформаційного обміну даними про потребу та наявні оформлення УМК, із
урахуванням пропозицій Південної митниці;
- доручити ДП «АМПУ» підготувати технічне завдання та надати ЦОД
для розробки, адаптації, технічного супроводження нового модулю,
розроблення детальних інструкцій для митниці і експедиторів - Користувачів
ІСПС;
- після завершення робіт, інформувати митницю та експедиторів про
строки впровадження нового модулю ІСПС для використання експедиторами
при обміні інформацією з митницею в електронній формі про дані оформлень
УМК, за допомогою при цьому даних електронної форми наряду (заявки), що
містяться в ІСПС.
Із урахуванням п.1.4 рішень протоколу №13 РГ від 15.04.2014
(http://www. singlewindow.org/), про розгляд вичерпного переліку підстав щодо
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застосування посадовими особами ДФС форми митного контролю «огляд» та
процедури «зважування» під час здійснення митного оформлення товарів у
морських портах України, на виконання п.5 рішень робочої наради
представників центральних державних органів: Міндоходів, ДП «АМПУ»,
ГУБКОЗ Служби безпеки України, яка відбулась 18.06.2014 року у м. Києві, ДП
«АМПУ» розроблено технічне завдання щодо алгоритму внесення до ІСПС
вичерпного переліку підстав для проведення митного огляду товарів відповідно
до Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від
23.05.2012 №467.
Ресурсами ТОВ «ППЛ 33-35» забезпечено виконання цього технічного
завдання за новим функціональним алгоритмом, проведено необхідні роботи
адаптації нового модулю до діючої ІСПС. Функціональна можливість такого
алгоритму дій дозволяє посадовій особі митниці зазначати наявні підстави для
прийняття рішення про проведення митного огляду, вказуючи їх у призначених
для цього полях, які доступні для отримання експедитором такої інформації в
режимі оn-line.
Відповідними полями цього алгоритму ІСПС посадовим особам митниці
забезпечено можливість вказувати інформацію про документи, листи тощо у
разі їх наявності, що містять підстави для прийняття рішення про проведення
визначених законодавством форм митного контролю.
Така функціональна можливість ІСПС автоматизованого інформування
експедиторів про визначенні форми контролю має на меті забезпечити
прозорий механізм діяльності посадових осіб митниці при прийнятті рішень
про проведення митного огляду, фіксацію повідомлення експедитора (та/або
перевізника) про потребу його здійснення, уникнути суб'єктивних підходів
будь-яких учасників на даному етапі митних формальностей.
Додатково з повідомленням від 01.08.2014 про впровадження на
поточному тижні до ІСПС автоматизованого обміну даними щодо форм
митного контролю, зацікавлені особи можуть ознайомитись на офіційному
сайті ДП «АМПУ»: http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/2076naznachenie-form-tamozhennogo- kontrolya-v-isps-stalo-bolee-prozrachnym.
Довідкова інформація щодо переліку нормативно-правових актів,
використаних ДП «АМПУ» для опрацювання форматів обміну електронними
даними з цих питань надіслана на поштові адреси Користувачів, які мають в
установленому порядку належний доступ до ІСПС.
Звертаємо увагу, листом Міндоходів від 08.04.2014 № 8134/7/99-99-24-0109-17 «Про проведення огляду», акцентовано увагу митниць, що:
«Відповідно до п.2.1 Порядку проведення огляду та переогляду товарів,
транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом
Мінфіну від 12.12.2012 №1316, зареєстрованого в Мінюсті 26.02.2013 за
№18/22850, посадова особа, якій доручено проводити огляд, інформує власника
товарів або уповноважену ним особу, або водія транспортного засобу про
проведення операцій з товарами, транспортними засобами комерційного
призначення не пізніше 10 хвилин з моменту отримання доручення.
6

Зазначені дії відбуваються в термін, відведений ст.255 Кодексу, якою
передбачено, що митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих
годин з моменту пред'явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних
засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню.
Таким чином, якщо протягом чотирьох годин з моменту інформування
власника товарів або уповноваженої ним особи, або водія транспортного засобу
про проведення огляду зазначені особи не прибули до місця для участі у його
проведенні або під час проведення огляду самоусунулись від участі в ньому, в
таких випадках застосовуються вимоги п.6 ст. 338 Кодексу щодо проведення
огляду із залученням понятих.»
ІІІ.
Шановне портове співтовариство, нажаль, поки що тільки 11 суб’єктівморських агенцій, бажаючих прискорення вирішення спрощень у застосуванні
«вільної практики» підтвердили свою готовність до використання у власній
діяльності з дотриманням вимог законодавства електронного обміну даними з
державними органами та іншими суб’єктами правових відносин і приєднались
до Угоди про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ».
Із них, 9 морських агенцій уклали відповідні договори про надання
доступу до ІСПС з Центром обробки даних і спроможні забезпечити вимоги
законодавства для застосування «вільної практики» і операцій безпосереднього
обміну електронною інформацією і документами в електронній формі за
допомогою ІСПС з будь-яким державним органом, уповноважених здійснювати
відповідні види контролю в морських пунктах пропуску чи за допомогою
власних інформаційних систем таких органів.
Завдяки прогресивним крокам саме таких морських агенцій по
забезпеченню правомірної діяльності при спрощеннях в сфері технологічних
процесів і документообігу, що застосовуються Адміністрацією морського порту
на території портів, а також прикордонними, митними, іншими
контролюючими органами, набуттям досвіду практичної апробації ІСПС за
алгоритмом модулю «вільної практики» виникла реальна можливість
розглянути окремі проблемні питання на засіданні Міжвідомчої робочої групи з
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності
Південної митниці та портів Одеської області та забезпечити узгодження їх
вирішення на необхідних рівнях державних інституцій.
Відповідно до п.2.12 протоколу 14 РГ (http://www. singlewindow.org/.), за
сприянням ІCC Ukraine, до Кабінету Міністрів України направлено звернення з
висвітленням проблематики складної ситуації щодо вимог про обов’язкове
пред’явлення паперових оригіналів ветеринарних сертифікатів на етапі
прибуття судна до його розвантаження на території морського пункту пропуску
та перепони, що виникають при цьому для учасників транспортного процесу та
портового співтовариства в роботі з ІСПС.
Нині, Кабінетом Міністрів України надано відповідним компетентним
центральним органам доручення від 19.07.2014 №24487/1/1-14 про спільний
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розгляд порушених питань, визначення шляхів вирішення та в разі необхідності
внесення узгоджених пропозицій до Уряду.
З огляду на важливість, складність, недостатню нормативно - правову
урегульованість та практичну нагальність їх вирішення для застосування в
роботі компетентними державними органами, портами, капітанами суден,
морськими агентами, пропонуємо морським агенціям та іншим Користувачам
ІСПС щонайшвидше надсилати свої ґрунтовні пропозиції ( e-mail: info@ppl3335.com) для впровадження за алгоритмом модулю «вільна практика» дієвих та
ефективних інструментів усунення всіх обставин що викликають ускладнення у
цій сфері.
ІV.
Шановні Користувачі ІСПС, маючи нагоду, дякуємо за критичні слушні
зауваження та пропозиції, що сприяють своєчасному виявленню нагальних
потреб практичного функціонування системи, актуальності і мобільності
організаційних, технічних, нормотворчих та інших заходів, якими із
урахуванням світового досвіду та рекомендацій міжнародних організацій, на
різних рівнях регулятивної діяльності державних структур та господарської
діяльності інших суб’єктів постійно супроводжується впровадження технології
«Єдине вікно - локальне рішення» в морських портах, з дотриманням
цивільного,
господарського,
транспортного,
податкового,
митного
законодавства, міжнародних договорів України.
Наявний досвід практичного використання ІСПС, стабільне дослідження
результатів супроводжуваних процесів ресурсного забезпечення її
функціонування та експлуатації підтверджує та спрямовує портове
співтовариство, державні органи, її Користувачів, на нові кроки розвитку
системи, спрямовані на отримання щонайшвидших позитивних результатів в їх
повсякденній роботі, максимального задоволення потреб кінцевих споживачів в
отриманні якісних послуг при міжнародних перевезеннях товарів в
контейнерах.
Наступними кроками вперед щодо провадження ІСПС, передбачених
Стратегією розвитку діяльності морських портів, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 №548-р, Планом розвитку морських
портів на коротко (до 2018р.), середньо (до 2023 р.) та довгострокову (до 2038
р.), затвердженого наказом ДП «АМПУ» від 28.01.2014 №16, є наказ ДП
«АМПУ» від 23.07.2014 №156 «Про заходи щодо подальшої оптимізації
процесів із використанням ІСПС». Згідно п.4 цього наказу, починаючи з 08.00
годин 05.08.2014 року, встановлено, що:
- вводиться в дію «Технологічна схема оформлення завантажених
контейнерів, які прибувають на суднах та вивозяться автомобільним
транспортом з території Іллічівського морського порту, з використанням
Інформаційної схеми портового співтовариства»;
- процедуру оформлення товарів у контейнерах, які ввезені на територію
України водним транспортом через пункт пропуску для міжнародного
морського сполучення «Іллічівський морський торговельний порт» для
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подальшого вивезення автомобільним транспортом за його межі, здійснювати
виключно із застосуванням електронної форми наряду, засвідченого
електронним цифровим підписом без застосування паперових примірників;
- вважати такою, що втратила чинність «Тимчасову технологічну схему
оформлення контейнерів, товарів та транспортних засобів, що їх перевозять, у
Інформаційні системі портового співтовариства на території ІФ ДП «АМПУ»,
затверджену Головою ДП «АМПУ» 29.11.2013.».
На завершення, в ці тяжкі для країни та кожного із нас часи, щиро
бажаємо шановним Користувачам ІСПС, портовій діловій спільноті віри,
наснаги, успіхів в досягненні поставлених цілей!
З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»
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О.В.Орлов

