ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №7
02.06.2014
Шановні панове!
І.
В період з 28.05.2014 по 30.05.2014 у м. Одесі, в рамках Міжнародного
транспортного тижня 2014, пройшли вагомі для проекту «Єдине вікно –
локальне рішення» заходи.
Зокрема, 27.05.2014 відбувся Четвертий міжнародний семінар з питань
спрощення процедур торгівлі та «єдиного вікна» на тему «Створення
сприятливих умов для спрощення процедур торгівлі, реалізуючи принципи
«єдиного вікна» в Україні», 28.05.2014 – міжнародний форум з нагоди «Дня
Міжнародного експедитора».
В цілому учасниками заходів було відзначено правильність обраного
напряму побудови системи «Єдиного вікна», констатовано суттєвий прогрес у
розвитку ІСПС, та окреслено подальші кроки, які дозволять закріпити наявні
досягнення та поширити їх на суміжні сфери діяльності.
Фактично, підтверджено наявність у ІСПС потенціалу подальшого
розвитку як мінімум у двох напрямках: у напрямку розширення - покривається
функціональними можливостями "Єдиного вікна" діапазону транспортновантажних операцій, і в напрямку зближення з існуючими інформаційними
системами митних та інших контролюючих органів.
Детальна довідка щодо заходів – у додатку. Інші матеріали – на сайтах
www.unece.plaske.ua, www.ffd2014.plaske.ua.
ІІ.
Шановні Користувачі ІСПС, розпорядженням ДП «АМПУ» від 20.05.2014
№ 43 «Щодо впровадження інформаційної системи портового співтовариства у
Іллічівській філії ДП «АМПУ», відповідно до 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 22.05.2012
№ 451, на виконання Стратегії розвитку морських портів України до 2038 року,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013
№ 548-р, Планів розвитку морських портів на коротко (до 2018р.), середню (до
2023р.), та довгострокову (до 2038р.) перспективу, затверджених наказом ДП
«АМПУ» від 28.01.2014 № 16, Плану подальшого впровадження ІСПС в
морських портах України на 2014 -2015р.р., затвердженого 07.04.2014р.
Міністром інфраструктури України, в Іллічівському порту з 8:00 02.06.2014
запроваджено обов'язкове паралельне оформлення заявок (нарядів) на імпортні
товари в контейнерах в паперовій формі та в електронному вигляді в ІСПС.
Дослідну експлуатацію електронного обміну інформацією та
електронними документами забезпечено консультаційним супроводженням та
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оперативною технічною підтримкою фахівцями Центру обробки даних,
цілодобово, в звичайному режимі роботи ІСПС.
Тимчасовий режим дослідної експлуатації заявок (нарядів) паралельно в
електронному форматі та на паперовому носії триватиме деякий період, за
результатами якої оформлення заявок (нарядів) проводитиметься виключно в
електронному вигляді. В'їзд автотранспорту на територію порту забезпечується
обов'язковою наявністю електронної заявки (наряду) на відвантаження
контейнерів з товарами для їх оформлення. Кожній електронній заявці (наряду)
в ІСПС автоматично присвоюється унікальний номер, за даними якого
проводиться оформлення перепустки на контейнерний термінал Іллічівського
порту, черговість оформлення контейнерів визначається системою відповідно
до послідовності надання таких заявок.
За повідомленнями на сайтах ДП «АМПУ», Урядового порталу:
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247354342&cat_id=24427
7212;
http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/1734-v-ilichevskomportu-vnedreno-obyazatelnoe-oformlenie-naryadov-na-importnye-kontejnery-velektronnom-vide-2), фахівці Служби морської безпеки адміністрації
Іллічівського морського порту, співробітники контрольно-пропускного пункту
№ 2 і спеціалізованого вантажного комплексу, готові, при необхідності, надати
допомогу експедиторам для оформлення електронних заявок (нарядів).
ІІІ.
16.05.2014 (м. Одеса, вул. Гайдара 21а), відбулась робоча зустріч
керівництва Південної митниці Міндоходів з представниками суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, які працюють у зоні діяльності цієї митниці,
за участю запрошених представників ДП «АМПУ», Громадської ради при ГУ
Міндоходів в Одеській області, Центру обробки даних (ТОВ «ППЛ 33-35).
Керівництвом та фахівцями митниці проінформовано присутніх щодо
показників діяльності Південної митниці Міндоходів за 2014 рік, наголошено
на дотриманні вимог законодавства з питань державної митної справи при
визначенні митної вартості та її коригування. Учасниками зустрічі порушені
питання про цінові формати надання послуг утримувачем вантажного митного
комплексу, що в м.Одеса на теперішній час функціонує тільки один, у 2012 році
їх було кілька.
Представниками ДП «АМПУ» надано інформацію про проведену спільно
з Громадською радою при ГУ Міндоходів Одеської області роботу щодо
заходів спрямованих на прискорення процесу спрощення процедур в морських
портах «великої Одеси», та пропозиції щодо:
потреби прискорення затвердження нової редакції Порядку виконання
митних формальностей при здійсненні митного контролю та митного
оформлення водних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними;
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впровадження процедури спрощеного митного оформлення суденконтейнеровозів при їх переміщенні між морськими портами Одеси, Іллічівська
та порту Южний;
забезпечення провадження заходів щодо прискорення митних процедур
Міндоходів по аналогії до наказу Держмитслужби від 01.10.2010 №1127;
затвердження Міндоходів України вичерпного переліку щодо прийняття
посадовою особою митного органу рішення про здійснення митного огляду та
зважування товарів у раз здійснення пропуску товарів, переміщення яких
відбувається через територією морського порту, та можливості внесення
підстав для проведення огляду в ІСПС.
організації інформаційного обміну між ІСПС та інформаційними
ресурсами органів доходів і зборів.
Учасники зустрічі акцентували увагу присутніх, що одним з основних
чинників стабільного надходження платежів до бюджету є прискорення та
спрощення контрольних процедур на кордоні із застосуванням електронного
документообігу. Звернули увагу, що з метою досягнення оптимізації
(прискорення) технологічних операцій, які здійснюються у Одеському
морському порту, в яких приймає участь Південна митниця Міндоходів, ДП
«АМПУ» пропонує розглянути можливість впровадження чергового модулю
ІСПС за допомогою якого запровадити процедуру оформлення підрозділами
митниці квитанцій МД-1 без надання паперових примірників наряду. В ході
наради, присутніми суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності порушено
питання та отримано вичерпні консультації з питань перебування електронного
наряду на етапі їх розгляду митницею.
За результатами зустрічі прийнято узгоджені рішення щодо проведення
можливих заходів для поновлення функціонування вантажного митного
комплексу ТОВ «Сільгосппостач» на постійній основі, який діяв до 01.03.2013
в зоні діяльності Південної митниці Міндоходів. Заплановано провести
наступну зустріч в червні 2014 для інформування присутніх про хід реалізації
порушених на зустрічі питань та прийнятих рішень.
ІV.
Звертаємо особливу увагу шановних Користувачів на поточних та
нагальних питаннях експлуатації ІСПС.
З 27 травня 2014 року, наказом Міністерства юстиції України від
27.05.2014 № 821/5 «Про скасування акредитації та анулювання свідоцтва про
акредитацію центру сертифікації ключів приватного акціонерного товариства
«Інфраструктура відкритих ключів»:
скасовано акредитацію акредитованого центру сертифікації ключів
ПрАТ «Інфраструктура відкритих ключів» з 27 травня 2014 року (код за
ЄДРПОУ: 33406085, місцезнаходження акредитованого центру сертифікації
ключів: 61058, м. Харків, проспект Леніна, буд. 5).
анульовано свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів
ПрАТ «Інфраструктура відкритих ключів» серії А № 12, видане відповідно до
рішення центрального засвідчуваного органу від 01 лютого 2013 року № 209/5.
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Встановлено, що акредитованому центру сертифікації ключів ПрАТ
«Інфраструктура відкритих ключів» протягом 20 робочих днів з моменту
прийняття рішення про скасування акредитації підготовити та передати
паперові документи на зберігання центральному засвідчувальному органу.
Визначено, що після розміщення відомостей про скасування акредитації
та анулювання свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів ПрАТ
«Інфраструктура відкритих ключів» на веб – сайті центрального
засвідчувального органу в розділі «Новини та події» та після передачі
акредитованим центром сертифікації ключів ПрАТ «Інфраструктура відкритих
ключів»
документованої
інформації
на
зберігання
центральному
засвідчуваному органу скасовуються посилені сертифікати відкритих
ключів акредитованого центру сертифікації ключів ПрАТ «Інфраструктура
відкритих ключів», серійні номери яких:
3004751DEF2C78AE010000000100000025000000;
3004751DEF2C78AE020000000100000026000000.
З огляду на необхідність завчасного здійснення необхідних заходів для
самостійного забезпечення суб’єктами господарювання безперебійної роботи з
ІСПС чинними посиленими сертифікатами відкритих ключів акредитованого
центру сертифікації ключів, з метою упередження будь-яких затримок та
сприяння виконання договірних зобов’язань, надаємо інформацію щодо їх
оформлення на безкоштовній основі, в податкових органах, за адресами у
м.Одеса, розміщеними за електронними адресами: http://www.acskidd.gov.ua,
http://www.acskidd.gov.ua/contacts:
м. Одеса, Приморський район:
м. Одеса, бульв. Французький, буд. 7, 2-й пов., каб. 209, тел.: (048) 725-64-05
Реєстрація користувачів:

пн, ср, пт

з 9:00 до 18:00

вт, чт

з 9:00 до 20:00

м. Одеса, Малиновський район:
м.Одеса, вул.Стовпова, буд. 17, приміщення ЦОПП, тел.: (048) 717-33-92
Реєстрація користувачів:

вт, чт, пт

з 9:00 до 18:00

пн, ср

з 9:00 до 20:00

За потреби, додаткові консультації з цих питань надаються щоденно
підрозділом укладення договорів ТОВ «ППЛ 33-35», за адресою: м. Одеса,
Митна площа, 1А, бізнес-центр «МАРІН ПЛАЗА», 3-й поверх, офіс № 302, тел.
(048)
7-376-376;
www.ppl33-35.com;
e-mail:
info@ppl33-35.com;
A.Shevchuk@ppl33-35.com., щоденно з 08.30 до 17.30 (крім суботи та неділі), та
в цілодобовому режимі роботи фахівцями технічної підтримки ІСПС: тел.:
(048) 737-70-80; (050) 395-90-90.
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Акцентуємо увагу на нагальність вирішення суб’єктами господарювання
порушених у цьому повідомлені питань та своєчасність проведення необхідних
для належної роботи заходів.
Слід зазначити, що за повідомленням, що міститься за адресою
http://ivk.org.ua/ua/press-tsentr/novosti/novini-galuzi/355-rejderske-zakhoplennyakompaniji-ivk-ne-vdalosya, наведено інформацію про результати судового
розгляду спірного питання щодо зупинення дії наказу Міністерства юстиції
України від 27 травня 2014 року № 821/5 «Про скасування акредитації та
анулювання свідоцтва про акредитацію центра сертифікації ключів приватного
акціонерного товариства «Інфраструктура відкритих ключів».
Інформацію з цього питання опубліковано на офіційному сайті
Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України:
www.czo.gov.ua.
На завершення, дозвольте побажати досягнення поставлених цілей,
успіхів та особистого благополуччя!
Додатки: наказ Міністерства юстиції України від 27.05.2014 № 821/5 «Про скасування
акредитації та анулювання свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів
приватного акціонерного товариства «Інфраструктура відкритих ключів»; довідкова
інформація про окремі заходи Транспортного тижня, м.Одеса, Україна.

З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»

5

О.В.Орлов

Користувачам ІСПС, довідково, про окремі
заходи Транспортного тижня, Україна, 2014 рік.

І.
27.05.2014 у м. Одесі відбувся Четвертий міжнародний семінар з питань
спрощення процедур торгівлі та «єдиного вікна» на тему «Створення сприятливих
умов для спрощення процедур торгівлі, реалізуючи принципи «єдиного вікна» в
Україні». Семінар організовано Європейською Економічною Комісією Організації
Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН) спільно з Урядом України за підтримки
Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine)
та Асоціації транспортно-експедиторських і логістичних організацій України
«Укрзовніштранс».
В семінарі взяли участь представники Європейської Економічної Комісії
ООН, Місії Європейського Союзу прикордонної допомоги Молдові та Україні
(EUBAM), Європейської асоціації експедирування, логістики та митних послуг
(CLECAT), ICC Ukraine, Федерації міжнародних експедиторських асоціацій
(FIATA), ТРАСЕКА, регіонального проекту ЄІСПС – Схід «Логістичні процеси і
морські магістралі», Організації Чорноморського Економічного Співробітництва
(ОЧЕС), Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства
інфраструктури України, державних підприємств транспорту («Укрзалізниця»,
«Адміністрації морських портів України», «Українського центру транспортного
сервісу «Ліски»»), Одеської державної обласної адміністрації, державних органів
України, Професійного союзу експедиторів одеського регіону, Громадської Ради
при Міндоходів України в Одеській області, прес - медіа (журналів «Міжнародний
транспортний журнал», «Митний брокер», «Транспорт»), АсМАП України, АТ
«ПЛАСКЕ», ТОВ «ППЛ 33-35», ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ», загалом,
широкого кола транспортно - експедиторських, логістичних, контейнерних
асоціацій, учасників портових співтовариств та ділової спільноти.
Учасники семінару відмітили суттєві зрушення в реалізації проекту «Єдине
вікно - локальне рішення», ефективність роботи створеної у 2011 році
Міжвідомчої робочої групи (МРГ), якою проведено 13 робочих засідань.
Послідовність та системність в досягненні результативності впровадження
принципів технології «єдиного вікна», розповсюдження позитивної практики для
широкого використання, що підтверджується досвідом експлуатації Інформаційної
системи портового співтовариства (ІСПС) в Одеському порту, актуальність та
нагальність питань міжнародного, міжвідомчого та регіонального співробітництва
нормативно - правового супроводження проекту, життєву важливість швидкої
імплементації ІСПС в інших портах України.
Підписання 22.05.2012 року Одеським портом спільно з Держмитслужбою
України технологічної схеми першого етапу впровадження ІСПС, по наявним на
той час напрацюванням, підтримка міністерств та відомств, задіяння до реалізації
проекту ініціатив міжнародного співробітництва, приватного партнерства,
дозволило зосередити зусилля на реальних дослідженнях та поетапному розвитку
технології єдиного вікна в зоні діяльності Південної митниці.
Нині МРГ успішно реалізує рекомендації Третього міжнародного семінару
ЄЕК ООН з питань спрощення процедур міжнародної торгівлі (м. Одеса, 2013 рік)
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та 13 засідання МРГ з впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення»
в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області (бажаючі мають
можливість більш детально ознайомитись з матеріалами протоколу засідання № 13
РГ в розділах офіційного сайту проекту: www.singlewindow.org.).
Відмітивши результати в цілому, складність та тривалість вирішення
окремих законодавчих ініціатив, регламентованих процедурних формальностей, а
також позитивні аспекти триваючих стадій проекту «Єдине вікно – локальне
рішення», учасниками проекту акцентовано увагу на новому рівні роботи МРГ, що
передбачає функціональний характер його реалізації на засадах запропонованої до
розгляду учасниками семінару національної стратегії спрощення процедур
міжнародної торгівлі, суттєвих зрушень в галузі транспорту та логістики.
Присутні на семінарі представники міжнародних організацій, ділової
спільноти, міністерств і відомств, за змістом Національної стратегії спрощення
процедур міжнародної торгівлі України виявили готовність до виконання
комплексу завдань, що забезпечують процес реформ, продуктивність та
ефективність реалізації коротко-, середньо- та довгострокових цілей і реалізації
заходів по спрощенню процедур міжнародної торгівлі і транспорту.
Під час обговорень, учасники семінару:
- відмітили, що спрощення процедур міжнародної торгівлі обіймає
центральне місце в економічній політиці держави в контексті інтеграції країни в
більш широкі європейські ринки з метою підвищення транзитного потенціалу і
конкурентоспроможності України;
- розглянули ключові питання обміну торговою інформацією, необхідність
та важливість державно-приватного партнерства в спрощенні процедур торгівлі та
побудови «єдиного вікна», концептуальні вектори еволюції системи обміну
торговою інформацією між суб’єктами в Україні;
- означили потреби загальної підтримки процедур спрощення торгівлі і
проекту «Єдине вікно - локальне рішення»;
- обговорили позитивну практику напрацювань Одеського порту, що перед
впровадженням того чи іншого модулю ІСПС в інших портах, проводиться
тестування, аналіз ділових процесів, їх оптимізація, і тільки після цього модуль
вводиться в промислову експлуатацію шляхом видання відповідного наказу ДП
«АМПУ», забезпечуючи виконання Плану подальшого впровадження ІСПС в
морських портах України на 2014-2015 роки, затвердженого 07.04.2014
Міністерством інфраструктури;
- в цілому, схвалили створення Національної стратегії зі спрощення
процедур міжнародної торгівлі Україні.
Представники ДП «АМПУ», ТОВ ППЛ «33-35» презентували поточний стан
основних напрямів експлуатації та розвитку ІСПС, покрокове вирішення ланцюга
логістичних питань, пов’язаних з удосконаленням технологічного транспортного
процесу в портах, що стало можливим завдяки перевагам практичного
застосування принципів «єдиного вікна», уніфікації та автоматизації процесів,
застосованих в сегменті контролю державних органів, скорочення часу та фіксації
дій всіх учасників транспортного процесу, контролюючих органів під час обробки
потоків інформації в порту із використанням єдиних форматів електронного
обміну даними та електронного документообігу. Звернули увагу присутніх, що
відповідно до специфіки діяльності, особливостей технологічних процесів та
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інфраструктури портів, експлуатація ІСПС на нинішньому етапі охоплює різні
стадії реалізації, за напрямами:
1) оформлення документів для ввезення порожніх та вивезення
завантажених контейнерів з території пункту пропуску (Одеський та Іллічівський
філіали Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»);
2) оформлення рішення уповноважених здійснювати відповідний контроль
державних органів (що приймається на підставі відомостей, отриманих до
прибуття судна, відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського
судноплавства 1965 року) на початок вантажних операцій без участі комісії на
борту судна в умовах застосування «вільної практики» (порт Южний філії
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»).
Доповідачами було зауважено, що покроковий розгляд практичного
застосування ІСПС в Одеському порту виявляє суттєві переваги використання
автоматизації обміну інформацією та електронного документообігу, створює
умови для мобільного, ефективного управління в прискоренні процесів, мінімізації
впливу суб’єктивних чинників, суттєвого скорочення витрат часу, загального
обсягу робіт, фізичних та інших ресурсів підприємств транспорту, що є
позитивним для перспектив їх розвитку, одним із резервних шляхів для отримання
доходів державою та суб’єктами господарювання будь - яких форм власності.
Досвід оформлення документів із використанням ІСПС підтверджує, що
суб’єкти господарювання та державні органи, при застосуванні одного із модулів
системи - електронного наряду, отримали потужний механізм для послідовного
впровадження спрощень транспортних операцій та контрольних процедур на
різних технологічних етапах обробки зовнішньоекономічних вантажів в порту, що
зумовлює актуальність та потребу її впровадження в портах України, з
максимальним розповсюдженням на процеси проходження формальностей.
З використанням ІСПС, швидкість покрокових дій транспортноекспедиторського обслуговування вантажів означили сукупність видимих,
взаємопов’язаних вагомих показників, що впливають на задоволення потреб
учасників
транспортного
процесу
і
клієнтів
(вантажовідправників,
вантажоодержувачів, вантажовласників) та є перспективними для покращення
якості отриманих послуг, зокрема:
1. мобільність - при створенні заявки (наряду) та електронних документів
(коносаментів, інвойсів) для оформлення в митниці, повноважний експедитор
може здійснювати всі необхідні операції за хвилини, зі свого робочого місця,
очікуючи результати розгляду, з можливістю моніторингу (спостереження) руху
електронної черги в режимі «on-line»;
2. прозорість та ідентифікація - процес надання та початку розгляду заявки і
електронних документів в митницю супроводжується обов’язковою фіксацією
факту звернення до митного органу за місцем та часом;
3. публічність та доступність - при розгляді заявки і електронних документів
для отримання дозволу на завантаження транспортного засобу, результати
перевірки уповноваженими здійснювати відповідний контроль державними
органами вносяться до ІСПС, що забезпечує фіксацію факту та часу їх рішення, з
відображенням запису про надання дозволу або конкретних причин у разі відмови,
крім цього, інформація про отримання результатів перевірки доступна
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транспортному підприємству в режимі «on-line» у будь-який час доби, будь-якому
уповноваженому ним працівнику-експедитору;
4. прискорення - операції оформлення електронного пропуску для в’їзду
автотранспортного засобу на територію порту та перевірка дозвільних відміток
митного органу на його завантаження відбувається автоматизовано, за даними
електронного наряду, без впливу людського фактору в цей процес;
5. відкритість - інформація про проставлення відбитку митного забезпечення
у видатковому ордері про надання дозволу для вивезення за межі порту та пункту
пропуску, оформлених в митному відношенні товарів, заноситься працівником
митниці до ІСПС в електронному вигляді є доступною для прийняття рішення
працівником підрозділу органу охорони державного контролю та візуального
спостереження руху документів експедитором транспортного підприємства;
6. спрощення - інформація про проставлення відбитку печатки у
видатковому ордері про надання дозволу для вивезення за межі пункту пропуску,
оформлених в митному відношенні товарів, заноситься інспектором
прикордонного наряду підрозділу органу охорони державного кордону до ІСПС в
електронному вигляді, та водночас доступна для представника транспортного
підприємства;
7. уніфікованість - технологічна операція процесу перевірки охороною порту
підстав (наявності дозвільних відміток митного органу та підрозділу органу
охорони державного кордону) для виїзду з території порту завантажених
транспортних засобів здійснюється автоматизовано, без візуального перегляду
паперових примірників товаротранспортних та товаросупровідних документів.
Наведено принципи за модулем «електронної черги» при оформленні заявки
(електронного наряду) в митниці, зокрема базові:
- послідовність (документи, надані в митницю в електронному вигляді,
підлягають розгляду згідно з черговістю їх подання);
- прозорість (порядок формування черговості однаковий для всіх учасників
ІСПС);
- відкритість (інформація про черговість, прийняття рішень про
першочерговість публічна, відкрита всім учасникам ІСПС)
- доступність (всі учасники ІСПС мають доступ до власної історії
оформлення документів).
Під час презентацій, доповідачі відмітили позитивні наслідки використання
ІСПС шляхом розширення функціональних можливостей відповідних модулів, на
прикладі «першочерговості», що застосовується за узгодженим з Міністерством
доходів та зборів та Південною митницею, кодифікованим переліком конкретних
нормативно-правових підстав для прийняття рішень про першочергове
оформлення заявок (нарядів). Надали інформацію про такі переваги застосування
ІСПС:
- легітимної фіксації факту звернення суб’єкта в державний орган (з
використанням ЕЦП суб’єкта);
- публічності послідовності розгляду звернень суб’єктів державними
органами;
- легітимної фіксації факту розгляду звернення суб’єкта в державному
органі (з використанням ЕЦП працівника державного органу);
- мінімізації людського чинника в процесі оформлення суден та вантажів;
9

- зменшення дублювання даних в різноманітних інформаційних системах;
- скорочення часу, необхідного для оформлення вантажів та суден.
Ознайомили учасників семінару з триваючими стадіями реалізації проекту
та досліджень для вирішення широкого кола складних процесів, що потребують
гарантованої, системної, цілеспрямованої, координованої діяльності державних
органів, підприємств та інших, взаємопов’язаних суб’єктів господарювання,
переважно недержавних форм власності, зосередили увагу присутніх на
найближчими напрацюваннях плану розвитку ІСПС, це:
- впровадження в експлуатацію надання заявки (нарядів) та електронних
документів для оформлення дозволу уповноважених здійснювати відповідний
контроль державних органів на в’їзд транспортних засобів до порту та
навантаження контейнерами з товарами в Іллічівській філії ДП «АМПУ»;
- впровадження оформлення електронних заявок (нарядів) на вивезення
порожніх контейнерів за межі порту в Одеській філій ДП «АМПУ»;
- програмно технічне супроводження технології оформлення електронного
документообігу для вивезення з України завантажених контейнерів з товарами в
митному режимі експорту;
- програмно технічне супроводження взаємодії та електронного обміну
даними з питань обробки вантажів з припортовими залізничними станціями
«Укрзалізниці»;
- програмно технічне супроводження з питань електронного обміну даними
та взаємодії адміністрації портів та інших учасників транспортного процесу з
портовими операторами, морськими агентами (операторами контейнерних ліній).
На завершення семінару, учасники узгодили широкий спектр рекомендацій,
зокрема в напрямку:
створення механізму співробітництва (на приклад, експертної групи) між
ЄЕК ООН, EUBAM, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, МРГ,
Міндоходів України, Мінінфраструктури, Мінагрополітикии, ICC Ukraine,
Асоціацією «Укрзовніштранс» та іншими партнерами для остаточного
доопрацювання та реалізації спрощення процедур торгівлі;
продовження роботи для створення органу по спрощенню процедур торгівлі,
в якості міжвідомчого, державно - приватного форуму та діалогу по існуючим
питанням і можливим рішенням для спрощення процедур торгівлі відповідно з
Рекомендаціями № 4 ЕЭК ООН и статтею 13 Угоди ВТО по спрощенню процедур
торгівлі, опираючись на досвід і структуру Міжвідомчої робочої групи в
підтримку «єдиного вікна» і спрощення процедур торгівлі та транспортній галузі;
розвитку системи портових співтовариств, на прикладі ІСПС, що
використовується в Одеському порту;
підтримки реалізації проекту щодо впровадження стандартів e-freight для
авіаційних перевезень транспортування вантажів в Україну повітряним шляхом;
продовження взаємодії, зокрема в рамках Міжвідомчої робочої групи, з
органами центральної влади, урядом, міністерствами та відомствами України над
визначенням змін в законодавстві, нормативно - правових актах, що стосуються
управління їх діяльністю та діяльності інших суб’єктів ділової спільноти з метою
функціональної підтримки в створенні та провадженні «єдиного вікна», інших
заходів по спрощенню процедур міжнародної торгівлі та транспортного процесу.
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Більш детально за напрямами створення умов сітьових систем
взаємоорганізаційного обміну торговою інформацією та варіантами їх реалізації, а
також рекомендаціями Четвертого міжнародного семінару ЄЕК ООН (м.Одеса,
2014 рік), зацікавлені особи можуть ознайомитись в розділах сайту:
www.unece.plaske.ua.
ІІ.
28 травня 2014 року в м. Одесі відбувся міжнародний форум з нагоди «Дня
Міжнародного експедитора». У форумі взяли участь повноважні представники
ділової спільноти Казахстану, Литви, Молдови, Польщі, України, Росії, Швейцарії.
За програмою форуму, учасниками розглянуто широкий спектр наступних
питань:
1. Інтелектуальні транспортні системи: інноваційні рішення і стратегія
розвитку (модератор - Олександр Федоров, член робочої групи ЄЕК ООН по
митним питанням, пов’язаних з транспортом (WР.30)).
Доповідачами цього блоку презентовано доповіді щодо створення
сприятливих умов для спрощення процедур торгівлі, реалізовуючи принципи
«єдиного вікна» в Україні; бачення ДП «АМПУ» по впровадженню інформаційних
технологій в промислову діяльність; накладна ЦІМ-як інструмент транзиту;
авіаційні перевезення вантажів в Україні - від стандартизації технологій до
спрощення процедур торгівлі.
2. Інтермодальні і мультимодальні перевезення (модератор - Василь Зубков,
радник АТ «ПЛАСКЕ»). В рамках цього блоку, доповідачами висвітлено питання
організації транзитних експортних та імпортних контейнерних перевезень на
припортові станції; організації роботи ТОВ ПКП ЛХС; сучасні напрями діяльності
та надання послуг Поромними лініями «УКРФЕРРІ».
В контексті програми форуму, Гайдар Абдикеримов, керівник
Представництва в європейських країнах СНД і країн Балтії (ТОВ «НК Казакстан
темір жоли») ознайомив учасників з новими масштабними проектами розвитку
транспортних систем, співпраці в сфері міжнародної торгівлі з Китаєм,
напрацюваннями та перспективами, пов’язаними з реалізацією таких проектів.
3. З питань «Професійна підготовка і освіта в сфері логістики,
експедирування управління ланцюгами поставок. Сертифікація міжнародних
експедиторів» (модератор Іван Ліптуга, віце - президент АТ «ПЛАСКЕ», віцепрезидент FIATA), Скіданом Андрієм, керівником служби організації
інформаційно-консультаційного обслуговування АТ «ПЛАСКЕ» учасникам
форуму запропоновано доповідь про нові стандарти професійної підготовки
міжнародних експедиторів. В рамках цього блоку, учасники форуму відмітили
діяльність АТ «ПЛАСКЕ», яка є важливою та необхідною для підготовки фахівців
міжнародного рівня та підтримання належного професійного вирішення завдань в
сфері подальшого розвитку міжнародної торгівлі та транспортної системи
України.
Під час форуму, при висвітленні практичних аспектів застосування
механізму «єдиного вікна» на базі Одеського морського порту були зазначені
перспективні для подальшого розвитку результати реалізації пілотного проекту
«Єдине вікно – локальне рішення».
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Зауважено, що залежно від стану досліджень, тестової апробації із
застосуванням ІСПС, аналізу результатів впроваджених до експлуатації модулів
системи і готовності до використання нових елементів державними органами у
взаємодії із учасниками транспортного процесу, система в цілому розширює
можливості застосування інструментів спрощень в міжнародній торгівлі та
зміцнює свої потужності в досягненні позитивних результатів надання
транспортно-експедиторських послуг при так званих не прямих, змішаних
перевезеннях, з ланцюгом взаємопов’язаних процесів технологічного забезпечення
під час обробки зовнішньоекономічних вантажів в портах, контролю з боку
державних органів при вивезені за межі території пункту пропуску, отримання
дозволу на транспортування митною територією України та розпорядження
товарами відповідно до митних режимів, регламентованих нормативно-правовими
актами з цих питань.
Учасники форуму дали високу та позитивну оцінку досягнутим результатам,
які мають на меті охопити та автоматизувати всі технологічні процеси, які мають
місце у портах, аеропортах, залізничних та автомобільних пунктах пропуску і, як
наслідок, призвести до значного скорочення контрольних процедур і спрощення
транскордонного переміщення товарів.
Більш детально з відомостями про заходи Транспортного тижня, що
відбулись
в
м.Одесі,
бажаючі
можуть
ознайомитись
на
сайтах:
www.unece.plaske.ua, www.ffd2014.plaske.ua.
02.06.2014, м.Одеса.*
*Повне або часткове відтворення або тиражування будь-яким способом матеріалів
Інформаційного бюлетеня допускається тільки з письмового дозволу керівництва ТОВ «ППЛ 33-35»

12

