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Шановні панове!
Доводимо до Вашого відома, що з 2014 р. буде розпочато промислову
експлуатацію Інформаційної системи портового співтовариства (далі –
ІСПС).
Із зазначеної дати, згідно термінів, визначених в Угоді про
інформаційне співробітництво, укладеної з ДП «АМПУ», вантажовласники
та/або уповноважені ними експедиторські організації будуть мати доступ до
ІСПС у таких категоріях:
«Заявники» – вантажовласники (особисто чи уповноважені ним особи)
та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють у встановленому
законодавством порядку транспортно-експедиторську діяльність та діють за
дорученням клієнта-вантажовласника в морському порту, заявляють за
встановленою формою (наряд, доручення тощо) про намір відвантаження
товарів з морського порту. Такі суб’єкти можуть заявляти про наміри
щодо здійснення процедури оформлення товарів та транспортних засобів
з використанням ІСПС через представників адміністрації порту, або
безпосередньо підключитись до ІСПС та отримати категорію
«Замовників» (шляхом укладання договору про надання послуг з
технічної підтримки та обслуговування ІСПС з центром обробки даних
(далі - ЦОД) ТОВ «ППЛ 33-35» (адреса підрозділу укладення договорів:
м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, телефон (048)7-376-376.
«Замовники» – вантажовласники (особисто чи уповноважені ним
особи) та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють у встановленому
законодавством порядку транспортно-експедиторську діяльність та діють за
дорученням клієнта-вантажовласника в морському порту, заявляють за
встановленою формою (наряд, доручення тощо) про намір відвантаження
товарів з морського порту, та мають доступ до ІСПС.
Таким чином, наявність договору про надання послуг з технічної
підтримки та обслуговування ІСПС з ЦОД для отримання послуг з
оформлення вантажів, що надаються адміністрацією морського порту, не є
обов’язковим.
Ще раз звертаємо Вашу увагу на те, що безпосереднє підключення до
ІСПС є добровільним. Але з метою оптимізації технологічних процесів
порту, у відповідності до діючого законодавства України та забезпечення
державних завдань, ДП «АМПУ» впроваджує ІСПС безпосередньо в порту.
Після впровадження окремих модулів технологічних схем в портах, їх
оформлення без наявності Угоди про інформаційне співробітництво з ДП
«АМПУ» стає неможливим згідно до вимог відповідних нормативноправових актів. Таким чином, всі, хто бажає рухатись вперед до світових
стандартів та відчути всі переваги електронного документообігу, мають

можливість підключитись до ІСПС, уклавши договір про надання послуг з
технічної підтримки та обслуговування ІСПС та/або договору про надання
доступу до ІСПС з ЦОД. Такі особи зможуть виконувати технологічні
вимоги порту дистанційно із свого віддаленого робочого місця, скорочуючи
та зменшуючи витрати власних ресурсів, прискорюючи технологічний
процес обробки та вивезення вантажів з морського пункту пропуску. Інші
учасники транспортного процесу – зможуть працювати у попередньому
режимі із використанням паперових носіїв інформації. При цьому всю
інформацію та документи, які мають бути надані ДП «АМПУ» та
відповідним контролюючим органам, будуть надаватись до групи
документообігу адміністрації порту у паперовому вигляді для внесення
інформації з паперового носія інформації до ІСПС відповідно до Угоди про
інформаційне співробітництво.
Організаціям, які бажають укласти договір про надання послуг з
технічної підтримки та обслуговування ІСПС, та отримати категорію
«Замовник», радимо подати заяву на реєстрацію в ІСПС заздалегідь, до
30.12.2013р., оскільки у період Новорічних та Різдвяних свят (з 01.01.14 до
07.01.14 включно), реєстрація НОВИХ Замовників ЦОД ТОВ «ППЛ 33-35»
здійснюватися НЕ БУДЕ!
Починаючи з 08.01.2014 реєстрація Замовників буде здійснюватися у
звичайному режимі в робочі дні з 09.00 до 17.30.
Що стосується окремих питань, порушених деякими учасниками
транспортного процесу, повідомляємо наступне.
Угода про інформаційне співробітництво містить солідарні умови щодо
діяльності Адміністрації та ЦОД, які гарантують стабільність обслуговування
вантажів в порту. Згідно підпункту 3.2.6. пункту 3.2. Угоди, під Доступом до
ІСПС в цій Угоді розуміється: забезпечення цілодобового та безперебійного
функціонування ІСПС, та відповідно до п.3.5. Угоди: ДП «Адміністрація
морських портів України» забезпечує внесення до ІСПС інформації
наданої Адміністрації «Заявником» (категорія, що не має договору з
ЦОД).
Разом з цим, розділом 5 Угоди передбачено випадки можливих
інцидентів та несправностей, та умовами пункту п. 4. Угоди урегульовано,
що у випадку не усунення інцидентів та несправностей у стислі терміни (до
4-х годин поспіль), Адміністрація забезпечує можливість оформлення
документів без використання ІСПС.
Розділом 7 Угоди врегульовано також питання захисту конфіденційної
інформації, у розділі 8 обумовлено відповідальність сторін Угоди.
Пунктом 3.5 Договору про надання послуг з технічної підтримки та
обслуговування інформаційної системи портового співтовариства, а також
п. 3.7. Договору про надання доступу до ІСПС, врегульоване питання, що
дотримання вимог конфіденційності даних, що вводяться Замовником

та/або Користувачем до Системи, забезпечує ЦОД шляхом наявності
комплексної системи захисту інформації (Атестат відповідності від
15.10.2013 № 9065, виданий Державною службою спеціального зв’язку та
захисту інформації України).
При цьому наголошуємо, що Система не має аналогів в Україні по
своїй технічній організації, архітектурі та функціям, які захищені
відповідно до зазначеного Атестату відповідності.
Умовами п.4.6. Договору про надання послуг з технічної підтримки та
обслуговування інформаційної системи портового співтовариства також
визначено, що ЦОД несе відповідальність за забезпечення Системи всіма
необхідними засобами захисту інформації, що передбачені чинним
законодавством, що унеможливлює несанкціонований доступ до Системи
та/або несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації.
Згідно умов пунктів 5.3.3. та 5.3.4 цього Договору, ЦОД зобов’язаний
забезпечити
конфіденційність
даних
шляхом
впровадження
та
функціонування комплексної системи захисту інформації та виконувати інші
обов`язки, що передбачені цим Договором, Додатками до нього, Інструкцією,
а також вимогами чинного законодавства України. Разом з цим, розділом 8
п.8.7. Договору встановлено, що ЦОД несе відповідальність за забезпечення
Системи всіма необхідними засобами захисту інформації, що передбачені
чинним законодавством, що унеможливлює несанкціонований доступ до
Системи та/або несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації з
боку ЦОД.
Пунктом 6.8. Договору про надання доступу до ІСПС визначено, що
ЦОД може змінити його умови в односторонньому порядку, повідомивши
про це іншу Сторону не пізніше ніж за 1 календарний місяць.
Це положення застосовується на абсолютно рівних умовах Сторін по
Договору, передбачених для припинення його дії за взаємною згодою Сторін.
Так, умовами Договору передбачено, що Сторона, яка ініціює припинення
Договору, зобов'язана письмово попередити іншу Сторону не менше ніж за 1
календарний місяць до дати припинення дії Договору.
Пунктом 5.4.3. Договору про надання послуг з технічної підтримки та
обслуговування інформаційної системи портового співтовариства також
передбачено право ЦОД в односторонньому порядку змінювати умови цього
Договору у встановленому порядку, повідомивши про це іншу Сторону не
пізніше ніж за 1 календарний місяць. Згідно п.11.8, дія цього Договору може
бути припинена за взаємною згодою Сторін. Сторона, що ініціює припинення
Договору, зобов'язана письмово попередити іншу Сторону не менше ніж за 1
календарний місяць до дати припинення дії Договору.
Звертаємо Вашу увагу на те, що в будь-якому разі такі умови
підключення забезпечують значно більшу схоронність інформації та товарів
ніж та, що передбачає система паперового документообігу. Нагадуємо, що

система оформлення документів і товарів без використання ІСПС дозволяла
здійснювати вивезення контейнерів із порту за підробленими відмітками
контролюючих органів, автора яких було майже неможливо встановити. Ці
факти були неодноразово підтверджені правоохоронними органами.
Що стосується розрахунків, передбачених для оплатного надання
послуг з технічної підтримки та обслуговування ІСПС за одиницю
(контейнер) на договірних засадах. Слід зауважити, що саме такий єдиний та
уніфікований підхід відносно кожного контейнеру з вантажем створює рівні
конкурентні умови для Клієнтів – користувачів ІСПС, ресурси якої
розраховано на фактичних витратах та самоокупності, а також загально
застосованому у міжнародній практиці контейнерних перевезень досвіду
(наприклад, сплата за користування аналогічною системою «АП Плюс» у
Франції також здійснюється поконтейнерно). Також це обумовлено тим, що
більшість охоплених ІСПС процедур, здійснюється державними органами та
учасниками транспортно-експедиторської та/або зовнішньоекономічної
діяльності (ведення обліку, супроводження, обробка, випуск з пункту
пропуску, захист інформації на етапах перебування (зберігання) та руху
контейнерів в порту) також відносно до контейнеру.
У будь-якому випадку, розрахункові складові витрат на постійну
експлуатацію, обслуговування. удосконалення ІСПС, є предметом детального
ознайомлення при підписанні Договорів учасниками транспортного процесу,
щиро зацікавлених в приєднанні до Угоди, бажаючих спільного докладати
зусилля для захисту засад добросовісної конкуренції та збільшення обсягу
міжнародних контейнерних перевезень із суднозаходами до портів України.
Загалом проект «Єдине вікно – локальне рішення» здійснюється за
принципом самоокупності та інвестується приватним інвестором та
замовником згідно із Меморандумом про співробітництво, технічними
вимогами та технічним завданням, погодженим генеральним користувачем –
державним підприємством в інтересах держави, у зв’язку з чим промислова
(виробнича) експлуатація ІСПС планується до здійснення за принципом
самоокупності.
Рішення щодо реалізації зазначеного проекту приймаються
Міжвідомчою робочою групою, створеною за дорученням Прем’єр-міністра
України.
До складу Міжвідомчої робочої групи входять представники органів
виконавчої влади, ділових асоціацій, інших учасників транспортного
процесу, а також експертів міжнародних організацій.
Інформація з цього питання публічна та висвітлена на
загальнодоступному сайті проекту: www.singlewindow.org та на сайті ДП
«Адміністрація морських портів України»: www.uspa.gov.ua.
Щодо підключення до ІСПС Користувачів (згідно термінів, які
вживаються в Угоді про інформаційне співробітництво), повідомляємо

наступне.
«Користувачі» – державні органи та будь-які суб’єкти
господарювання, які виконують технологічні процеси, здійснення яких
необхідне для забезпечення та організації перевезення вантажу (перевезення
товарів морським видом транспорту відповідно до договору морського
агентування, технологічних процесів вантажних операцій, що є сукупністю
технологічних операцій, пов’язаних з передачею вантажів з одного виду
транспорту на інший тощо, здійснення перевезення вантажів (пасажирів)
відповідним транспортом (водним, залізничним, автомобільним) за
договором перевезення) при здійсненні операцій з товарами і транспортними
засобами в морському порту та використовують на договірних засадах
інформаційну систему портового співтовариства. Такі користувачі мають
укласти Угоду з Адміністрацією морських портів України та за умов,
визначених Адміністрацією морських портів України, договір про надання
доступу до ІСПС з ЦОД.
Під Користувачами розуміються, окрім державних органів, які
виконують свої повноваження в пунктах пропуску (пунктах контролю) через
державний кордон України, ДП «Адміністрація морських портів України»,
морські агенти, портові оператори, перевізники.
Ще раз нагадуємо, що 19.12.2013, 23.12.-27.12.2013, 30.12-31.12.2013,
ЦОД проводяться консультації з питань організації роботи в ІСПС.
Консультації проводяться щоденно у вказані дати з 9.00 та з 14.00 за
адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 (аудиторія АТ «ПЛАСКЕ»,
каб. № 169).
З метою належної організації консультацій, просимо Вас попередньо
повідомляти ЦОД щодо бажання участі представників Ваших організацій у
зазначених консультаціях за наведеними нижче телефонами.
У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних з роботою ІСПС,
Ви можете звернутися до ЦОД за телефонами (048) 7-376-376 (з 09:00 до
17:30), або (048) 737-70-80, (050) 395-90-90 (цілодобово).
Довідкова інформація щодо укладення договорів з ЦОД розміщена на
сайті: www.ppl33-35.com
Також повідомляємо, що найближчим часом на зазначеному сайті буде
розміщено Інформаційний бюлетень, у якому будуть публікуватися новини
щодо використання ІСПС та відповіді на актуальні питання її впровадження.
З повагою,
Виконавчий директор ТОВ «ППЛ 33-35»

О.В.Орлов

