ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 2
Шановні панове!
Перш за все, дозвольте привітати Вас з наступаючим 2014 роком!
Нехай у наступному році у вас буде стільки радісних подій, добрих і
прекрасних справ, скільки вогників горить на вашій новорічній гірлянді!
Наступний рік за східним календарем - рік Коня. А цей знак дуже
розсудливий. Тому, ми бажаємо вам не поспішати і не метушитися. Діяти
обдумано і поступово. І тоді справи Ваші підуть рівно, і капітал буде
примножено! Успіхів в бізнесі і сімейного щастя!
Рік, що минає, можна назвати успішним з точки зору впровадження
інформаційних технологій в роботу портів та контролюючих органів.
З початку тестової експлуатації Інформаційної системи портового
співтовариства, починаючи з 08.10.2012 р. до неї було внесено інформацію
щодо 109 206 контейнерів з товарами, за якими митницею приймалися
рішення щодо застосування відповідних форм митного контролю, та випуску
товарів за межі пункту пропуску і порту.
В тестовому режимі в системі працювали більш, ніж
експедиторських організацій, портових операторів та морських агентів.
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Станом на 30.12.2013, Угоду про інформаційне співробітництво з
Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» (далі –
ДП «АМПУ») підписало 303 суб’єкта господарювання та 3 державних
контролюючих органа, з Центром обробки даних ТОВ «ППЛ 33-35» (далі –
ЦОД) укладено 220 договорів про надання послуг з технічної підтримки та
обслуговування Інформаційної системи портового співтовариства (далі –
ІСПС).
І.
Починаючи з 01.01.2014 р., робота ІСПС планується у наступному
порядку.
З цього часу, особи, які уклали Угоду про інформаційне
співробітництво з ДП «АМПУ» та договір з ЦОД, і таким чином є
Замовниками (відповідно до термінів, встановлених зазначеною Угодою),
мають можливість цілодобово направляти до ІСПС електронні документи
(наряди), та документи в електронному вигляді (коносаменти, інвойси, тощо)
безпосередньо з свого офісу (будь-якого робочого місця, яке має доступ до
ІСПС на підставі виданого під час підписання договору з ЦОД логіну та
паролю для використання захищеного каналу зв’язку).
Вантажовласники, вповноважені ними представники експедиторських
організацій, які уклали Угоду про інформаційне співробітництво з ДП
«АМПУ», але з будь-яких причин не уклали договір з ЦОД, мають
можливість здійснювати оформлення документів для вивезення товарів у
контейнерах за межі порту, шляхом надання до підрозділів філій ДП

«АМПУ» нарядів, та інших передбачених технологічною схемою роботи
порту документів на паперовому носії.
Працівники вказаних підрозділів філій ДП «АМПУ» вноситимуть
відомості з наданих паперових примірників документів до ІСПС, створюючи
таким чином електронні документи (наряди), та документи в електронному
вигляді (коносаменти, накладні, тощо).
Така ж можливість надається вантажовласникам, експедиторським
організаціям, які з будь-яких технічних причин не можуть внести інформацію
до ІСПС зі свого робочого місця.
Таким чином, забезпечується можливість будь-якого вантажовласника,
або вповноваженої ним особи, безперервно здійснювати оформлення
документів.
Більш детальна інформація з цього питання розміщена на сайті ДП
«АМПУ» www.uspa.gov.ua.
Також повідомляємо, що 03.01.2014 з 10.00 до 15.00 у приміщенні
адміністрації Транзитно-вантажного терміналу Одеського морського порту
(м. Одеса, вул. Андрієвського, 2), з метою підключення до ІСПС Замовників,
які уклали Угоду про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ», та не
встигли до 01.01.2014 укласти договір з ЦОД, відповідальною посадовою
особою буде здійснюватися оформлення зазначених договорів, та надаватися
відповідні права доступу до системи.
Починаючи з 08.01.2014 укладання договорів з ЦОД, підключення
Замовників до ІСПС, буде здійснюватися у звичайному режимі: в робочі дні з
09.00 до 17.30 за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, офіс АТ
«ПЛАСКЕ», вікна в операційному залі №№ 3, 4, 5.
Довідкова інформація щодо укладення угод з ДП «АМПУ» та договорів
з ЦОД розміщена на сайті: www.ppl33-35.com.
Додатково інформуємо, що 31.12.2013, в 9.00 та в 14.00 за адресою:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 (аудиторія АТ «ПЛАСКЕ», каб. № 169)
проводяться консультації з питань організації роботи в ІСПС.
У разі виникнення питань, пов’язаних з роботою ІСПС, або
бажання участі в консультаціях, Ви можете звернутися до ЦОД за
телефонами: (048) 7-376-376 (з 09:00 до 17:30), (048) 737-70-80, (050) 39590-90 (цілодобово), або за адресою електронної пошти: support@ppl3335.com.
ІІ.
10 грудня поточного року відбулося чергове засідання Міжвідомчої
робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно-локальне рішення»
(Протокол № 11 С від 10.12.2013 розміщено на сайті проекту
www.singlewindow.org.

Були розглянуті важливі питання ходу реалізації цього пілотного
проекту, а також перспективи розвитку механізмів спрощення процедур
міжнародної торгівлі.
1.
Начальник Управління центру сертифікації ключів Міністерства
доходів і зборів України інформував присутніх щодо новацій для
користувачів електронних цифрових підписів, які плануються з 01.01.2014
року, а саме, про зміни у сфері криптографії, спрямовані на підвищення
рівню захисту конфіденційної інформації.
Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового
департаменту Міндоходів (АЦСК ІДД Міндоходів) переводить програмнотехнічний комплекс на роботу з новими форматами криптографічних
повідомлень.
Зазначені зміни регламентуються наказом Адміністрації державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012
№ 739 «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних
повідомлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2013 за
№ 108/22640.
Користувачам замість одного будуть видаватися два сертифікати: один,
що посвідчує отримання ключа на електронний підпис, другий – що
посвідчує отримання ключа на шифрування. Зміни не будуть нести
ускладнень для користувачів електронних цифрових підписів, з урахуванням
того, що електронні ключі, видані до 01.01.2014, будуть обслуговуватися в
звичайному порядку до закінчення строку їх чинності.
2.
Було розглянуто питання щодо черговості прийняття рішень за
поданими до ІСПС заявами на відвантаження товарів (нарядами) та прийняте
рішення рекомендувати Південній митниці Міндоходів сформувати
вичерпний перелік посадових осіб, які мають право в окремих, передбачених
законодавством випадках, вносити зміни у черговість розгляду прийнятих до
ІСПС нарядів виключно у тих випадках, коли це передбачено нормами
чинного законодавства.
Кожне таке рішення має бути відображено в ІСПС окремим записом, із
посиланням на конкретний нормативно-правовий акт.
3.
Було розглянуто питання створення національного органу зі
спрощення процедур торгівлі, у зв’язку з необхідністю підготовки проекту
національної стратегії спрощення процедур міжнародної торгівлі і
транспорту України до наступного семінару ЄЕК ООН з питань спрощення
процедур міжнародної торгівлі, що відбудеться 27 травня 2014 р. в Одесі, на
якому планується розглянути наступний етап реалізації спрощення процедур
торгівлі – перехід від технічних засобів в одному порту до рішення на
національному рівні та визначення учасників процесу.
Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати
запропонував свої можливості для реалізації функцій тимчасового
Секретаріату до створення національного органу.

Було запропоновано продовжити роботу на базі Міжвідомчої робочої
групи, але змінити її функції, у зв’язку з тим, що окрім прикладних проектів,
таких як «Єдине вікно – локальне рішення», доведеться працювати і з
додатками до інших міжнародних конвенцій, які регулюють процедури при
перетині кордонів.
З повагою,
Виконавчий директор ТОВ «ППЛ 33-35»

О.В.Орлов

