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Шановні панове!
І.
Слід зазначити, що низка важливих загально відомих подій, які відбулись
впродовж жовтня в соціально-політичній та економічній сферах розвитку держави,
пройшли в непростих умовах повсякденного життя суспільства.
Водночас, проведення реформ, оголошених Президентом та Урядом України
у 2014 році, мають передумови для позитивних зрушень в транспортній галузі,
зовнішньоекономічній діяльності підприємництва, результат яких залежить від
волевиявлення, координованої взаємодії, єднання спільних зусиль державних
органів влади, недержавних організацій, прогресивних кіл ділової спільноти,
готових, бажаючих і спроможних брати участь в подальшому створенні
інструментів для зміцнення, розбудови держави, одним із елементів якого є
реалізація локальних, міжрегіональних, галузевих, національних та інших
проектів, побудованих на принципах «єдиного вікна».1
З 01.11.2014, Україна і ЄС почали тимчасове застосування «Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони», яке стало можливим після завершення необхідних внутрішніх
процедур, зокрема, ратифікації Угоди Верховною Радою України та Європейським
Парламентом, а також прийняття відповідного рішення Радою ЄС.
Угода про асоціацію є комплексним документом, який охоплює сфери, що
знаходяться в компетенції установ Європейського Союзу й країн-членів ЄС.
Режим тимчасового користування може поширюватись тільки на ті частини
Угоди, що стосуються виключної або спільної компетенції ЄС, оскільки
застосування Угоди в інших областях вимагають ратифікації парламентами країнчленів ЄС. Згідно ст.486 Угоди про асоціацію і з урахуванням рішення Ради ЄС від
29.09.2014 року, обсяг тимчасового набуття чинності охоплює визначені окремі
статті/ глави розділів Угоди.
Зокрема, розпочато тимчасове застосування глави 7 «Транспорт», за
виключенням ст. 368 (3) (обмін інформацією і спільна діяльність на регіональному
і міжнародному рівнях), ст. 369 (а) (розвиток сталої національної транспортної
політики) і (D) (вступ до відповідних міжнародних транспортних організацій та
угод). При цьому, посилання в статті 369 (с) на «розробку стратегій фінансування,
направлених на утримання, усунення перешкод в пропускній здатності і розвитку
неповної інфраструктури» не створює будь-яких фінансових зобов'язань для
держав - членів ЄС. Тимчасове застосування розділу IV «Торгівля та питання,
пов'язані з торгівлею» має початись з 01.01.2016, після відповідного сповіщення
стороною ЄС, передбаченого у розділі ст. 486 Угоди.
За публічними повідомленнями в засобах масової інформації, Українська
сторона привітала початок ратифікації Угоди про асоціацію членами ЄС (Румунія,
Болгарії, Литви, Латвії, Мальта, Словаччина), очікуючи та розраховуючи на
швидке завершення цього процесу, що є можливістю застосовувати Угоду в
повному обсязі.
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На разі, за окремими урядовими дорученнями, в кожному міністерстві,
заступниками міністрів з питань європейської інтеграції опрацьовуються
пропозиції по забезпеченню оновлення Порядку денного асоціації Україна-ЄС,
матеріали з інших питань реалізації Угоди. Зокрема й з питань забезпечення
електронного документообігу, сприяння впровадженню систем обміну торговою
інформацією між суб’єктами в регіоні Чорного моря, впровадження ІСПС у всіх
морських портах України, створенні національного «Єдиного вікна» та подальшої
його інтеграції в систему «Safe Sea Net».
Відповідно
до
компетенції
державних
інституцій,
п.п.113,
133,145,148,276,278 національного Плану заходів з імплементації цієї Угоди,
затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 №847р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони», триває робота по опрацюванню
деталізованих дорожніх карт покрокової імплементації законодавства для
виконання умов Угоди про асоціацію.
З 25.07.2014 року діє Указ Президента України від № 614/2014 «Про
забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні»,
виданого з метою забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної
політики реформ в Україні, налагодження ефективного механізму взаємодії
державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення
реформ, із залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти,
впровадження системного підходу до стратегічного планування, узгодження
позицій та моніторингу реалізації реформ щодо забезпечення сталого розвитку
України як передумови зростання добробуту її населення, досягнення
європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і
громадянина, відповідно до п.28 ч.1 ст.106 Конституції України. Цим Указом
затверджено положення утворених:
Національної ради реформ як спеціального консультативно-дорадчого органу
при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій
щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації;
Дорадчої ради реформ як консультативно-дорадчого органу при Президентові
України, основним завданням якого є внесення пропозицій щодо здійснення в
Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду та сприяння їх
упровадженню;
Виконавчого комітету реформ як допоміжного органу при Президентові
України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного
планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації
реформ.
Заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків
представляючи створену Указом Президента Національну раду реформ, відмітив,
що цей консультативно-дорадчий орган має запровадити системну та якісну
модель управління реформами, «щоб рішення дійсно приймалися і щоб у
громадськості був механізм відстеження їх впровадження», «Нацрада має стати
платформою для прийняття узгоджених колегіальних рішень». За повідомленнями
в мас-медіа, Д.Шимків передбачає в структурі Нацради реформ створення Агенції,
яка буде займатись проектним менеджментом щодо втілення у життя конкретних
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проектів. «Агенція визначає керівника проекту та делегує до робочої групи
представників відповідних органів влади та громадськості. Така робоча група
може фінансуватися донорськими організаціями», «при Нацраді також буде
створено донорський комітет, який забезпечуватиме фінансування робочих груп та
розробку реформ», «така система дозволить фінансувати розробку та
впровадження реформ не за рахунок бюджету, а за рахунок донорських
організацій».
Одним із інструментів організації роботи та побудови процесів, які
прискорять узгодження, а також розширення прав і можливостей при проведенні
реформ в Україні, Д. Шимків означив «електронну взаємодію».
25.09.2014, Президентом України була презентована Стратегія розвитку
України до 2020 року, яка передбачає 62 реформи. Під час прес-брифінгу,
проведеного в рамках Медіа-центру реформ за підтримки Міжнародного фонду
“Відродження”, м.Київ, Д.Шимків повідомив, що: «У рамках Стратегії-2020 було
визначено 8 першочергових реформ та дві програми. Реформи - це оновлення
влади та антикорупція, судова реформа, реформа правоохоронних органів,
реформа системи національної безпеки та оборони, реформа державної служби та
децентралізація, дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа охорони
здоров’я та податкова реформа. Дві програми – енергонезалежність та просування
України у світі».
Окремим питанням, що має увагу при реалізації пріоритетних напрямів
провадження реформ в Україні в сфері транспорту, в розвитку національних,
галузевих, регіональних, міжрегіональних, локальних проектів, заснованих на
принципах «єдиного вікна», законодавства про електронний документообіг та
захист інформації, є електронного урядування, та пов’язані з його розвитком
заходи щодо забезпечення ресурсною спроможністю, взаємодії органів виконавчої
влади в єдиному інформаційному просторі, організації комунікаційного
спілкування з учасниками бізнес процесів в різних видах їх діяльності.
Згідно «Положення про Державне агентство з питань електронного
урядування України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 №492 (набула чинності 07.10.2014 року), основними завданнями
Агентства є:
реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного
урядування,
формування
і
використання
національних
електронних
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;
внесення на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.
На Агентство відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого
покладено: виконання функцій генерального державного замовника Національної
програми інформатизації; розробки вимог до форматів даних електронного
документообігу в державних органах; здійснення у межах повноважень,
передбачених законом, заходів щодо
розвитку електронного урядування,
створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів; участь у визначенні
пріоритетних напрямів інформатизації та забезпеченні інформаційної безпеки
держави, створенні, впровадженні та забезпеченні функціонування інформаційних
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систем, необхідних для функціонування загальнодержавної інформаційної
системи; сприяння залученню інвестицій, впровадженню новітніх технологій та
використанню управлінського досвіду у сфері інформатизації, електронного
урядування, користування національними інформаційними ресурсами.
Відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента від 23.11.2011
№ 1067/2011, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, бере участь в розробленні норм, стандартів і технічних
регламентів у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу,
структури інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну
даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
За ст.3 Закону України від 23.02.2006 № 3475-IV «Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України» ( у редакції від 05.06.2014 N
1313-VII), формування та реалізація державної політики у сферах
криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, є одним із
основних завдань цієї Служби.
За приписами п.30 ст.14 цього Закону, «встановлення порядку організації та
проведення державної експертизи у сфері криптографічного та технічного захисту
інформації, проведення державної експертизи та експертних досліджень у сфері
криптографічного захисту інформації, визначення криптографічних алгоритмів як
рекомендованих, допуску до експлуатації засобів криптографічного захисту
інформації, засобів, комплексів та систем спеціального зв'язку, надання та/або
реєстрація експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері
криптографічного та технічного захисту інформації, свідоцтв про допуск до
експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, засобів, комплексів та
систем спеціального зв'язку, декларацій та атестатів відповідності комплексних
систем захисту інформації», як і раніше, здійснює Державна службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України.
Вкотре звертаємо увагу Користувачів, що функціонування ІСПС (Одеський,
Іллічівський морські порти, порт «Южний») забезпечено відповідним рівнем
захисту інформації, передбаченого законодавством, що підтверджено Атестатом
відповідності комплексної системи захисту інформації єдиної інформаційної
системи портового співтовариства (АС(3)-ПС) №9065 від 15.10.2013 виданого
Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
На окремих змінах типу структури економіки регіонів протягом 1997 - 2012
років, сталому розвитку національного ринку інформаційно-комунікаційних
технологій у регіонах, що відбувається при впровадженні елементів електронного
бізнесу, електронного урядування, забезпеченні розвитку інформаційнокомунікаційної інфраструктури, зокрема телекомунікацій, комп'ютерних мереж,
центрів обробки даних, зауважено в «Державній стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 № 385.
Зокрема за змістом цього документу передбачено, що джерелом фінансового
забезпечення реалізації Стратегії регіонального розвитку, також можуть бути
кошти приватних інвесторів у рамках реалізації інвестиційних проектів на
регіональному рівні, із застосуванням механізму державно-приватного
партнерства, ефективність якого повинна бути забезпечена шляхом удосконалення
відповідної нормативно-правової бази й інших інструментів його розвитку.
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Слід зазначити, що із урахуванням бюджетних призначень головних
розпорядників бюджетних коштів за програмами, визначеними в Держбюджеті
України на відповідний рік, що щороку уточняються відповідно до закону про
Державний бюджет України на відповідний рік та прогнозу Держбюджету
України на середньострокову перспективу, що формується з наявних бюджетних
можливостей, питання участі приватних господарських організацій в державноприватному партнерстві, співробітництві, допомога відповідних міжнародних
інститутів та організацій при впровадженні, супроводженні, ресурсному
забезпеченні функціонування інформаційно - телекомунікаційних систем,
поширенні використання сучасних засобів комунікаційного електронного зв’язку,
реалізації Угоди між Україною та ЄС, збільшенні спрощень та зменшення
навантажень на бізнес процеси в міжнародній торгівлі і транспорту, є нагальною
потребою реалій сьогодення.
Низка ускладнень та питань, що виникають в міжнародній торгівлі, під час
технологічного супроводження обробки транспорту, вантажів в пунктах пропуску
на кордоні, використання міжнародних стандартів, залежать від стану ресурсної
забезпеченості, спроможності органів виконавчої влади до комунікаційного
обміну інформацією та документами в електронному вигляді з учасниками
транспортного процесу, декларантами, суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності при здійснені установлених законодавством форм та методів контролю.
Звичайно, виключно нормативно - правовими приписами не забезпечити
реальне виконання всього обсягу завдань, що практично виникають у учасників
транскордонних перевезень і потребують невідкладного вирішення при
застосуванні інформаційно-телекомунікаційних систем щодо обміну даними та
документами в електронному вигляді, удосконаленні технологій транспортних
процесів, проходження пропускних контрольних процедур, обробки вантажів та
транспорту при перетині кордону.
Однак й в цьому напрямі, враховуючи стислі терміни адаптації національного
законодавства та імплементації для можливості використання відповідних
Директив ЄС, пропонуємо Користувачам ІСПС, представникам державних
органів, іншим учасникам зовнішньекономічної діяльності, декларантам, митним
брокерам, фахівцям у сфері міжнародної торгівлі, логістики, державної митної та
податкової політики долучитись до ресурсного забезпечення нормотворчої роботи,
ґрунтовні в правовому сенсі пропозиції надсилати на адресу: info@ppl33-35.com;
customers@ppl33-35.com,
або
сторінка
на
Фейсбуці:
https://www.
facebook.com/ppl3335?fref=ts.
Із урахуванням потенціалу та перспектив використання ІСПС в морських
портах з дотриманням законодавства про електронний документообіг, стану
національного законодавства відповідно до правової системи ЄС (аcquis
communautaire), Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17.09.2014 №847-р; Закону України від 18.03.2004 №1629IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу»; змісту Directive 2010/65/EU, Directive
2009/16/EC, Directive 2002/59/EC, Regulation (EC) No 725/2004), Regulation (EC)
No562/2006)2 , пропонуємо до аналізу, обговорення, формування можливих
пропозицій адаптації до аcquis:
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Порядок переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон,
що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних
перевезень у прямому змішаному сполученні, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 02.04.2009 № 320;
«Типову технологічну схему здійснення митного контролю водних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах
пропуску через державний кордон»; «Типову технологічну схему здійснення
митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон»; «Типову
технологічну схему здійснення митного контролю повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через
державний кордон», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21.05.2012 №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних,
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними»;
Постанову Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 №1031 «Деякі питання
здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон
України», та законодавчі акти, відповідно до яких її видано;
Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на
вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту»,
затвердженого наказом Мінінфраструктури від 27.06.2013 № 430
Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення
морським транспортом, затверджених наказом Мінінфраструктури від 13.12.2004
№ 1098.
Звертаємо увагу, що щонайменше англомовний формат письмового
спілкування з офіційними інститутами ЄС для розгляду ініціатив та пропозицій, є
обов’язковим. Всі пропозиції, зауваження будуть опрацьовані й направлені
відповідно до компетенції фаховим експертам для врахування під час актуалізації
юридичних приписів, що напрацьовуються з метою досягнення: реальної
узгодженості, ефективності в розширенні спрощень та зменшенні навантажень при
проходженні контрольних процедур на кордоні, удосконаленні механізмів
державно-приватного співробітництва, партнерства, практичних процесів на
засадах електронного документообігу, децентралізації управління в умовах
реалізації пакету антикорупційних Законів України, законодавчого розподілу
відповідальності при прийнятті рішень тощо.
1
Більш детально зацікавлені державні органи, суб’єкти господарювання можуть ознайомлюватись з реалізацією
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області
по матеріалам оприлюднених в розділах офіційного веб-сайту www.singlewindow.org .
2

Довідково: Директива 2010/65/EC, встановлює, що держави-члени приймають звітування формальностей в
електронному вигляді та їх передання через єдине вікно якомога швидше і в жодному разі не пізніше, ніж 1 червня 2015
року. Таке єдине вікно повинно бути місцем, де вся інформація повідомляється тільки один раз і для різних компетентних
органів та інших країн-членів. (Directive 2010/65/EU establishes that Member States shall accept the fulfilment of reporting
formalities in electronic format and their transmission via a single window as soon as possible and in any case no later than 1 June
2015. This single window shall be the place where all information is reported once and made available to various competent
authorities and other Member States. Further information on the Directive can found on the Commission’s website.).
За змістом: Директива 2009/16/EC - And the notifications required by Directive 2009/16/EC: Pre-arrival notification for
ships eligible to expanded inspection, Notifications of actual arrival and departure.); Директива 2002/59/ЕС - Notification for ships
arriving in and departing from ports of the Member States (Directive 2002/59/EC); Положення (ЕС) №725/2004 - Notification of
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security information (Regulation (EC) No 725/2004); Положення (ЕС) № 562/2006 - Border checks on persons (Regulation (EC)
No 562/2006). Додаткову інформацію щодо Директив ЄС можна знайти на веб-сайті Комісії.

ІІ.
Спрощення процедур торгівлі в контексті інтеграції до європейських та
світових ринків, поліпшення в Україні інформаційного забезпечення міжнародної
торгівлі, одним з основних елементів якої є транспортування товарів через
кордони, було та є однією із складових заходів в реалізації проекту «Єдине вікнолокальне рішення», направленого на гармонізацію та уніфікацію торгових
процедур.
Маємо надію, що саме на таку діяльність, за напрямами своїх цілей, способів
та засобів їх досягнення зорієнтовані й Користувачі ІСПС.
За досвідом впровадження проекту (2011-2014 роки), є підстави
стверджувати, що конструктивна, стала, послідовна робота Українського
національного комітету Міжнародної торгової палати, учасників Міжвідомчої
робочої та експертної групи з питань впровадження системи «Єдине вікнолокальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області
(у тому числі ДП «АМПУ», ТОВ «ППЛ 33-35», інших суб’єктів підприємництва)
побудована на засадах відкритості, прозорості, законності, що всебічно забезпечує
практичну складову заходів в реалізації концепції спрощення, гармонізації,
стандартизації та комп’ютеризації процедур міжнародної торгівлі на основі
напрацювань ЄЕК ООН та Всесвітньої митної організації.
Під час реалізації технології за принципом «єдиного вікна», та зокрема
локального проекту в портах України, відбулись позитивні зрушення в правовій,
економічній, організаційній, технологічній сферах забезпечення діяльності
підприємництва - учасників транспортних процесів, міжнародної торгівлі, а також
координації та взаємодії в державному сегменті, у тому числі органів влади і
управління.
На сучасному етапі, результати провадження інформаційної системи
портового співтовариства (ІСПС) в Одеському, Іллічівському морських портах,
морського порту «Южний» обговорені та підтримані в рамках семінарів, самітів,
інших заходів авторитетних міжнародних організацій, в цілому схвалені, визнані
такими, що заслуговують на увагу, подальше вивчення і розповсюдження
отриманого Україною досвіду.
Окремі питання нещодавніх ініціатив учасників міжнародного семінару та
Робочих групи ОЧЕС (м.Стамбул, вересень, 2014 рік) щодо можливої реалізації
подібних систем портових співтовариств в регіоні ОЧЕС, та інших заходів,
висвітлено ТОВ «ППЛ 33-35» в Інформаційному бюлетені №11 (2014 рік).
Реальний досвід спрощення окремих транспортних процедур, отриманий в
ході роботи над впровадженням ІСПС (2012-2014 роки), дозволив визначити
підходи до розгляду та вирішення завдань в сфері спрощення процедур
міжнародної торгівлі та логістики, як складної, проте досяжної спільними
зусиллями відповідального партнерства державних інститутів та ділової
спільноти, задачі, фактично національного масштабу, що за обсягом та форматом
робіт передбачає функціонування на національному рівні Міжвідомчої робочої
групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики, на постійній,
нормативно визначеній основі.
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Спрямованість державних інституцій в транспортній галузі на поширення
застосування подібних до ІСПС систем, фактично антикорупційного інструменту,
в пунктах пропуску різних видів транспортного сполучення, транспортних вузлів
на кордоні при не прямих міжнародних перевезеннях сприяє досягненню
спрощень, прискорень, уніфікації та зменшення навантажень при проходженні
обробки вантажів в порту та пропускних державних контрольних процедур. При
цьому присутній елемент скорочення власних витрат учасників транспортноекспедиторської діяльності та державних ресурсів.
Дотримання законодавства про електронний документообіг, створення рівних
умов для зростання спроможності учасників транспортного процесу при обміні
даними в національному та міжнародному інформаційному просторі, є однією із
властивостей ІСПС, що забезпечує:
*досягнення реальних спрощень, зменшення навантажень на суб’єктів ЗЕД,
експедиторів, перевізників, інших суб’єктів господарювання, що здійснюють
свою діяльність на території портів (портового співтовариства);
*практичну взаємодію та функціонування державних органів і учасників
транспортно-експедиторської діяльності, портового співтовариства, декларантів,
суб’єктів ЗЕД на засадах відкритості, прозорості, доступності, уніфікації,
стабільності, економічної привабливості;
*мінімізації ризиків бізнес-процесів, виключення передумов для корупційних
проявів, покращення якості надання/отримання транспортно-експедиторських,
митно-брокерських, адміністративних послуг;
*підвищення рівня відповідальності учасників бізнес процесів, представників
державних органів при проведенні митних та інших державних формальностей,
розширення можливостей способів, засобів та методів їх комунікаційного
спілкування в правовому полі, заснованого на законодавстві про електронний
документообіг, публічність, захист обміну інформацією;
*створення простих, прозорих, прогнозованих, правових, безпечних умов для
інвестиційної діяльності ділової спільноти (вітчизняних, іноземних інвесторів);
*практичну реалізацію інтеграційних процесів щодо спільного використання
державою та бізнес-колами уніфікованих, заснованих на міжнародних стандартах
та світовій практиці інструментів для усунення різноманітних бар’єрів в розвитку
взаємопов’язаних економічних, виробничих, соціальних процесів країни,
покращення яких зміцнює політичну стабільність держави.
Практична експлуатація ІСПС в трьох, найбільших морських портах України,
на даний час:
*має стабільний, безперервний, інтенсивний характер розвитку при
впровадженні нових модулів системи, супроводжуючих технологічні процеси
обробки вантажів, суден, контейнерів в пунктах пропуску, що зумовлюється
ініціативами та пропозиціями в нинішніх, нагальних потребах широкого кола
учасників транспортно-експедиторської діяльності, інших користувачів ІСПС;
*зумовлює реальне покрокове усунення передумов для виникнення
корупційних явищ і тіньового обігу коштів (зокрема в сфері ресурсного
забезпечення, при фізичному спілкуванні, оплаті певних «контактних» рішень для
індивідуального застосування чи то спрощення, чи прискорення контрольних
процедур, їх зменшення або звільнення від окремих форм контролю, швидкого
отримання потрібної суб’єктам ЗЕД інформації тощо).
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Однією із складових заходів, спрямованих на спрощення процедур
міжнародної торгівлі, скорочення часу обробки зовнішньоекономічних вантажів,
зменшення ризиків незаконного ввезення товарів на територію України та
підвищення рівня захисту інформації, у тому числі в процесі імплементації Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, є діяльність Міжвідомчої робочої групи з
впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення».
21.10.2014, у м. Києві, відбулась цільова нарада Міжвідомчої робочої групи з
впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» в зоні діяльності
Південної митниці та портів Одеської області на тему: «Про інформаційну безпеку
впровадження Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) та
координацію дій учасників Міжвідомчої робочої групи». В нараді взяли участь
повноважні представники ICC Ukraine, ДП «Адміністрація морських портів
України», Асоціації «Укрзовніштранс», ТОВ «ППЛ 33-35», Міністерств України:
інфраструктури; економічного розвитку і торгівлі; внутрішніх справ, Генеральної
прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби
України.
Учасниками наради обговорено актуальні питання роботи Міжвідомчої
робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення», стан
впровадження Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) в
морських портах, факти протидії, супротиву впровадженню та функціонуванню
ІСПС деякими особами та суб’єктами господарювання не зацікавлених в
прозорості оформлення вантажів у портах, відкритості й транспарентності при
здійсненні комерційної діяльності, що забезпечує використання ІСПС.
Акцентовано увагу, що поширення такими особами у ЗМІ та серед
правоохоронних структур недостовірної інформації про діяльність ІСПС створює
певні загрози для подальшого поширення принципів «єдиного вікна» в країні
заснованих на Рекомендаціях ЄЕК ООН №№ 33, 34, 35, та стратегічних напрямів
розвитку транспортного сегменту економіки держави й міжнародного
співробітництва.
Під час обговорень учасниками наради порушено важливі питання за
ключовими напрямами діяльності МРГ, відмічені досягнення та властивості ІСПС,
яка дозволяє всім учасникам транспортного процесу обмінюватися інформацією в
електронному вигляді, застосовуючи прозорий, відкритий, безконтактний
комунікаційний механізм обміну захищеними від підробки даними, що
обробляється системою, та без корупційних проявів, що цілком відповідає
світовим тенденціям. Зауважено, що іноземний та національний досвід доводить,
що без таких систем не буде ефективного розвитку галузей і країни в цілому.
Доповідачами також відмічено, що основними завданнями впровадження
ІСПС, крім спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики, зміцнення
інформаційної безпеки, є зниження корупційної складової, підвищення безпеки
держави шляхом протидії контрабанді, торгівлі наркотиками, людьми та
незаконному обігу зброї, й вочевидь активний супротив такій роботі створює
загрози інтересам держави та повинен мати швидке реагування відповідних
компетентних державних та правоохоронних органів для його припинення.
За підсумками наради вирішено направити Прем’єр-міністру України через
Секретаріат МРГ детальний аналіз виконання урядових доручень та рішень
Міжвідомчої робочої групи, які стосуються впровадження технології «єдиного
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вікна» та ІСПС, зокрема у розрізі їх виконання органами, які здійснюють боротьбу
з корупцією та контрабандою на кордоні. Більш детально зацікавлені державні
органи, суб’єкти господарювання зможуть ознайомитись з матеріалами цієї наради
в щоденнику протокольних рішень засідань МРГ на офіційному веб-сайті
www.singlewindow.org.
23.11.2014 відбулась робоча поїздка Президента до Одеської області, під час
якої він провів нараду з керівниками правоохоронних органів щодо боротьби з
контрабандою та корупцією на митниці. Глава держави заявив, що покладе край
корупційним схемам на митниці та зробить все для полегшення ввезення товарів в
Україну. (http://www.president.gov.ua/news/?cat=1).
Під час цього візиту, Президент провів робочу нараду в Одеському
морському порту, де підняв питання боротьби з контрабандою та протидії корупції
на кордоні.
У нараді взяли участь Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, Перший
заступник Голови Адміністрації Президента Геннадій Зубко, Заступник Глави
Адміністрації Президента Дмитро Шимків, Голова Державної фіскальної служби
України Ігор Білоус, його заступник Анатолій Макаренко, перший заступник
голови СБУ Юрій Артюхов та перший заступник Голови Державної прикордонної
служби України Віктор Назаренко, голова Одеської облдержадміністрації Ігор
Палиця, голова Одеської облради Олексій Гончаренко, мер Одеси Геннадій
Труханов, керівництво одеських правоохоронних органів, СБУ, митної та
прикордонної служб.
На думку глави держави, проблема контрабанди і корупції на українських
кордонах сьогодні паралізує економіку країни. І з цим необхідно жорстко і
принципово боротися.
Одеський порт протягом багатьох років є ініціатором реформ, спрямованих
на впровадження електронного документообігу, створення максимально прозорої
системи оформлення вантажів в портах для повного виключення застосування
корупційних схем. Впровадження режиму «вільної практики» для судів,
електронний пропуск для економічно чистих вантажів, а також створення
Інформаційної системи портового співтовариства-проекти, які починалися в
Одеській гавані в якості пілотних, сьогодні знаходять застосування в інших портах
країни.
«Одеський порт вже багато років до ряду пропонує і впроваджує на ділі
конкретні механізми та оптимізаційні процедури для того, щоб зробити всі
процедури оформлення вантажів у порту якомога прозорішими, доступними і
найменш залежними від людського фактора»,— підкреслив начальник
адміністрації Одеського морського порту Михайло Соколов.
Після наради Глава держави ознайомився з проектом будівництва третьої
черги зернового терміналу в Одеському морському порту і відповів на питання
журналістів. (По матеріалам прес-служби ДП «АМПУ», http://uspa.gov.ua/ua/prestsentr/novini/novini-ampu/2548-odesskij-morskoj-port-posetil-prezident-ukrainy-2).
13-18.10.2014, м.Стамбул, Турецька Республіка, відбувся Всесвітній Конгрес
ФІАТА 2014 під гаслом «Стале зростання в сфері логістики»3.
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Конгрес відвідали майже 1 000 учасників з більш ніж 125 країн світу. Від
України участь взяла делегація Міністерства інфраструктури на чолі із
заступником Міністра з питань Євроінтеграції – Рейтер О.К.
Українська делегація була представлена представниками провідних
підприємств у сфері транспорту, зокрема: ДП «Адміністрація морських портів
України», Державною адміністрацією залізничного транспорту, профільною
асоціацією «Укрзовніштранс», ДП «Український транспортно - логістичний
центр», ДП «Український державний транспортно-логістичний центр «Ліски»».
На виставці, що проходила в рамках Конгресу у складі загальної експозиції
галузі на єдиному стенді під патронатом Міністерства інфраструктури України,
портова галузь України була представлена ДП «АМПУ». На стенді було проведено
ряд зустрічей з представниками транспортного та логістичного бізнесу з Болгарії,
В'єтнаму, Грузії, Італії, Казахстану, КНР, Литви, Туреччини та інших країн. За
підсумками зустрічей було висловлено зацікавленість логістичними проектами, які
представили українські організації, та надію на подальше поглиблення співпраці у
сфері транспорту, логістики та оптимізації ланцюгів поставок.
Паралельно з програмою Конгресу, Міністерством інфраструктури України
спільно з Асоціацією транспортно-експедиторських та логістичних організацій
України «Укрзовніштранс» за активної участі та підтримки ДП «АМПУ», ДП
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ДП «УТЛЦ», ДП «УДЦТС Ліски», АТ «ПЛАСКЕ» була
організована презентація логістичного та транзитного потенціалу України. У
презентації взяли участь понад 60 учасників, зацікавлених у встановленні та
поглибленні співробітництва з Україною в сфері транспорту, логістики та
оптимізації ланцюгів поставок.
В рамках відкриття заходу виступили заступник міністра інфраструктури
України з питань євроінтеграції Рейтер О.К., Президент ФІАТА Франческо Парізі,
Президент Турецької асоціації міжнародних провайдерів експедиторських і
логістичних послуг UTIKAD Тургут Еркескін та Президент Асоціації
транспортно-експедиторських
та
логістичних
організацій
України
«Укрзовніштранс» Платонов О.І. В ході заходу з презентаціями та доповідями
виступили українські організації: ДП «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ДП «АМПУ», ДП
«УТЛЦ», ДП «УДЦТС» «Ліски», а також в рамках розвитку співробітництва та
спільних проектів організації з сусідніх країн: Литовські залізні дороги,
транспортно-логістичний центр "БЕЛІНТЕРТРАНС (Республіка Білорусь), ПКП
ЛХС (Польща).
В рамках роботи Конгресу пройшли засідання інститутів з питань митних
справ та мультимодального транспорту та консультативних органів з правових
питань, міжнародних відносин та інформаційних технологій.
В ході засідання консультативного органу з інформаційних технологій, яке
відбулося 16.10.2014, були розглянуті питання щодо застосування інформаційних
технологій в процесі оформлення транспортних документів, зокрема використання
електронного коносаменту, як інструменту ФІАТА для спрощення процедур
міжнародної торгівлі при здійсненні перевезень морським транспортом.
Під час цього заходу, доповідачами відмічено, що використання
електронного коносаменту є світовим стандартом. Такий коносамент
використовується в 63 країнах більш ніж 1800 компаніями для всіх типів суден,
тобто для танкерів, балкерів, барж та контейнеровозів. З юридичної точки зору та
11

за своїм функціоналом, електронний коносамент є еквівалентом паперового.
Захищений обмін електронними документами здійснюється або за допомогою веббраузера з будь-якого комп'ютера або через пристрій, який має доступ до
інтернету за допомогою бізнес-повідомлення (B2B) або для суден, що не мають
доступу в Інтернет через безпечну електронну пошту.
Зауважено, що застосування коносаменту в електронному вигляді надасть
можливість учасникам міжнародного транспортного ланцюга суттєво знизити час
та спростити процедуру оформлення документів. У зв'язку з відсутністю єдиного
міжнародного законодавства, що регламентує використання електронного
коносаменту, компанією essDOCS було запропоновано створити «клуб
користувачів», які через підписання публічного договору визнаватимуть
легітимність електронного коносаменту.
Представником Центру Організації Об'єднаних Націй по спрощенню
процедур торгівлі та електронним діловим операціям (СЕФАКТ / ООН) була
надана інформація щодо діяльності Робочих груп з технічних стандартів та
спрощення процедур міжнародної торгівлі, а також щодо проектів СЕФАКТ /
ООН, які знаходяться в стадії реалізації.
Одним з таких проектів є розробка нової Рекомендації ЄЕК ООН №36 щодо
оперативної сумісності Єдиного вікна. Ці Рекомендації спрямовані на розробку
механізму, необхідного для взаємопов'язаності двох або більше систем (єдиних
вікон). Рекомендації мають на меті задовольнити потребу в обміні даними /
інформацією за межі національного єдиного вікна, при здійсненні транскордонної
торгівлі. Проект нової Рекомендації, за словами представника СЕФАКТ / ООН,
побачить світ восени 2015 року.
В ході засідання, учасникам було запропоновано приєднатися до роботи
консультативного органу з інформаційних технологій ФІАТА та робочих груп з
технічних стандартів та спрощення процедур міжнародної торгівлі СЕФАКТ/
ООН. (По матеріалам повідомлень ДП «АМПУ»).
3
Вперше організований в 1926 році, Всесвітній Конгрес Федерації міжнародних експедиторських асоціацій (ФІАТА)
проводився 51 раз і проводиться до сих пір, об'єднуючи під одним дахом представників логістичного сектора. Щорічно,
даний захід дає можливість вивчити всесвітній логістичний сектор відносно питань міжнародного співробітництва,
обмінятися інформацією та галузевими розробками в сфері міжнародної логістики. Будучи одним з ключових заходів
транспортної галузі, Конгрес став міжнародною платформою для збору всіх діячів світової логістики.

З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»
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О.В.Орлов

