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Шановні панове!
Попри всі труднощі, що тривалий час супроводжують діяльність бізнес
спільноти, економічні та політичні кризові бар’єри, нестабільність, що стримують
планування, активність та ініціативність ділових кіл національного простору,
вересень 2014 року видався насиченим важливими подіями, присвяченими
розвитку транспортної галузі в Україні та заходами по спрощенню процедур
міжнародної торгівлі.
Більшість подій, зорієнтованих на перспективу розвитку автомобільних,
залізничних, морських міжнародних контейнерних перевезень, діяльності
морських портів, портових операторів, висвітлено в інформаційних мас-медіа,
прес-новинах офіційних сайтів, опубліковано в чисельних транспортних виданнях,
доступних зацікавленим в ознайомлені та врахуванні в своїй роботі.
Пропонуючи до уваги, інформацію по суті деяких із них, маємо надію на
збільшення обґрунтованих пропозицій Користувачів щодо впровадження
спрощень, формування нових модулів ІСПС, задовольняючих потреби учасників
транспортних процесів в портах та суб’єктів міжнародної торгівлі.
І.
10-12 вересня 2014 року, в Одесі відбувся VIII Міжнародний «Чорноморський
контейнерний саміт», проведений в рамках програми заходів Чорноморського
економічного співробітництва (ОЧЕС) і за підтримки Мінінфраструктури
України. Організатори саміту - видавництво «Порти України» та інформаційно аналітичний центр «BlackSeaTrans». Спонсори саміту - компанія «ГПК Україна»,
Одеський морський порт, компанії: «ТІС», «Бруклін-Київ порт», інші.
В саміті взяли участь понад 120 представників найбільших у світі морських
контейнерних ліній, потужних операторів контейнерних терміналів, керівників та
представників морських портів, стивідорних компаній, виробників контейнерного
обладнання, транспортних і експедиторських компаній з 10 країн світу (Великої
Британії, Німеччини, Грузії, Казахстану, Литви, Росії, Румунії, Туреччини,
України, Естонії). Серед різноманітних тем під час саміту обговорено перспективи
для розвитку Чорноморського контейнерного ринку, транзитних, інтермодальних,
каботажних перевезень, впливу на них глобальних чинників.
Відкриття саміту відзначилось презентацією контейнерного терміналу
«Бруклін-Київ порт» в Хлібній гавані. Виконавчий директор терміналу
продемонстрував учасникам саміту новий третій контейнерний перевантажувач
ZPMC, введений в експлуатацію в серпні 2014 року, що вперше успішно пройшов
випробовування під час обробки контейнеровозу 9-ти тисячника «CMA CGM
DANUBE», повідомив також про розширення терміналу на нових територіях.
В день відкриття, президент компанії «ГПК України» Клаус Шмекер
повідомив учасників, що саме на початку саміту в Одеському порту відбулось
перше прибуття судна - контейнеровозу «MSC ELOISE» на новий контейнерний
термінал «Карантинний мол», подія, що вже відзначена мас – медіа, як історична в
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промисловій діяльності портової галузі України. Саме ця компанія виступила
спільно з Адміністрацією морських портів України інвестором будівництва нового
терміналу.
Традиційно, що під час саміту демонструються «контейнерні сили»
Чорноморського регіону, де після значного зниження контейнерних перевезень (у
2009 році - 41,8%) внаслідок світової економічної кризи, в 2013 році - в цілому, все
ж таки відбулося відновлення всього ринку. Учасниками саміту зауважено, що у
першій половині 2014 року зростання перевалки контейнерів також
продовжувалось, збільшившись на 5,1%. Загальний обіг контейнерів в портах
країн Чорного моря (за винятком трансшипмента) склав в 1-му півріччі 2014 року
1.363 мільйонів TEU, зростання спостерігалось в усіх країнах за виключенням
України, де відбувся спад на 6,5%, що викликано гострою воєнно-політичною
ситуацією, яка склалась в країні (матеріали саміту - BlackSeaTrans,
www.containersummit.com, http://summit.portsukraine.com).
За програмними матеріалами International Black Sea Container Summit - 2014,
учасниками проведено презентації на теми:
«Політика АМПУ по створенню комфортних умов для розвитку
контейнерних перевезень в Україні», Юрій Васьков, перший заступник голови ДП
«АМПУ»;
«Інтермодальні перевезення залізницею як інтеграційний ланцюг
транспортно-логістичних системи», Михаїл Власов, заступник начальника відділу
логістики та маркетингу державного підприємства «Український державний центр
транспортного сервісу (УДЦТС) «Ліски»;
«Обов'язкове зважування контейнерів відповідно до вимог ІМО: можливі
наслідки для терміналу на Карантинному молі, Клаус Шмекер, генеральний
директор «HPC Hamburg port Consulting»;
«Вплив міжнародної торгівлі на контейнерні потоки в Чорноморському
регіоні», Бен Хакетт, голова компанії «Hackett Associates»;
«З питань створення стратегій розвитку контейнерних перевезень в
Україні», Стефан Кленчу, президент Асоціації контейнерних судноплавних ліній
України;
«Контейнерні судноплавні лінії: реалії і перспективи», Йеспер Педерсен,
генеральний директор компанії «Маєрск Україна»;
«Перспективи та можливості контейнерної логістики», Дмитро Москаленко,
в.о. генерального директора ВАТ «Укррічфлот»;
«Перспективи розвитку сухопутного сполучення між регіонами Чорного та
Балтійського морів», Сімас Гаруоліс, радник директора дирекції вантажних
перевезень ВАТ «Литовські залізниці»;
«Перспективи контейнерних перевезень через порти Туреччини», Хакан
Акташ, менеджер маркетингу компанії «China Shipping (Turkey) Agency As»;
«Оптимізація митних процедур під час роботи з контейнерними вантажами в
Україні», Володимир Передерій, в.о. першого заступника Південної митниці
Міндоходів України;
«Тарифікація портових послуг в умовах вільних цін», Олександр Кіфак,
голова правління юридичної фірми «АНК»;
«Контейнерний ринок Грузії: позитивний досвід реалізації реформ», Эдуард
Мачаваріані, директор компанії «ASSA Trans Caucasus»;
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«Баланс контейнерного імпорту і експорту в Україні та інших країнах
Чорноморського регіону в 2014 році», Андрій Соколов, старший консультант
компанії «Інформалл»;
«Небезпечні/рідкі вантажі та збитки третім особам». Case Study,
експерти Міжнародної юридичної служби «Interlegal», ряд рекомендацій,
заснованих на реальних випадках з практики юридичної компанії.
Учасниками саміту приділено увагу портовим реформам в Україні,
нововведенням в сфері митного оформлення контейнерних вантажів, сучасним
технологіям обробки контейнерів та вантажів. Обговорено вплив глобальних
чинників та тенденцій на контейнерні вантажоперевезення в Чорноморському
регіоні і перспективи розвитку контейнерних ринків в умовах сучасних реалій,
акцентовано увагу на необхідності створення сприятливих умов для залучення
іноземних інвестицій в контейнерні перевезення. Відзначено, що одним із
пріоритетних, на їх думку, вагомих напрямів для сприяння та розвитку
контейнерних перевезень, є впровадження інформаційних технологій та
мінімізація контрольних процедур.
Висвітлюючи на саміті діяльність ДП «АМПУ» в створенні умов для
контейнерних перевезень за трьома основними напрямами: технічним розвитком,
формуванням сприятливих економічних умов, оптимізації логістики і в цілому
конкурентоспроможності українських портів, перший заступник Голови
Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Васьков відмітив
активність реалізації інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС).
Звернув увагу, що нині система працює в трьох портах: Одеса, Іллічівськ і
Южний. На теперішньому етапі, в електронну систему включені профільні модулі
за форматом «вільна практика», «електронний наряд» і «електронний дозвіл на
виїзд з порту».
В Одеському порту та в порту Южному доволі успішно використовується
модуль «вільної практики». Зауважив, що в порту Южний, системою
користуються не тільки державний стивідор, а також компанія «ТІС»,
припортовий завод, в Іллічівському порту - таку роботу тільки розпочато, проте є
надія, що вже в поточному році використання «вільної практики» відбудеться за
допомогою ІСПС.
Відмітив, що в Одесі та Іллічівську вже працює електронний наряд. Фактичне
впровадження електронного документообігу дозволило, по-перше, повністю
зробити прозорим процедури митного оформлення, призначення форм контролю.
З відсутністю черг, пропала потреба безпосередніх контактів експедиторів з
посадовцями контролюючих органів, безумовно зменшуючи передумови для
корупційних явищ. Вочевидь, що такі дії, не всім подобаються, але позиція
профільного міністерства і контролюючих органів полягає в тому щоб повністю
відійти від паперового документообігу, впровадити електронний формат в
максимальній кількості процесів, що застосовуються в морських портах.
В результаті таких кроків, отримано значне зменшення часу для оформления
автоконтейнеровозів в Одеському порту. Другий місяць поспіль, оформлення
автотранспорту після навантаження не перевищує двох годин.
Повідомив, що в найближчий час планується регулярно публікувати на
офіційному сайті ДП «АМПУ» статистику обробки автотранспорту, кількості
оглядів, зважувань тощо, за минулу добу, для перегляду бажаючими.
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Проінформував, що в Іллічівському порту ще місяць тому середній час
оформлення автотранспорту був на рівні 15-18 годин, нині - біля 7 годин,
подальша робота спрямована щоб скоротити цей час до показників Одеського
порту, тобто 1,5–2 години. За дорученням голови ДП «АМПУ» працює робоча
група для вирішення цієї задачі. За реальної підтримки керівництва митниці в
Іллічівському порту проведено тестові процедури в режимі попереднього
оформлення, час витрачений на оформлення одного контейнера склав 30 хвилин.
Висловив подяку Асоціації контейнерних ліній, Європейської бізнесасоціації, інших громадських організацій, які професійно готують пропозиції по
оптимізації процедур оформлення контейнерів в портах. Всі розуміють, що
процедури потрібно спрощувати, проте для одних це загальні слова, для інших –
конкретні пропозиції, проекти нормативно-правових актів, наближених до
європейської практики, що для сьогодення є дуже важливим.
Підсумовуючи впровадження ІСПС, зазначив, на сьогоднішній день, це
конкретні результати, зокрема: відсутність черги на заїзд в порти; посилення
контролю з недопущення несанкціонованого вивозу контейнерів з портів;
мінімізація контактів суб'єктів підприємницької діяльності з чиновниками;
організація публічного спостереження електронної черги обробки заявок;
документальне обґрунтування співробітниками митниці призначення форм
контролю; скорочення часу оформлення контейнерів.
В ході саміту, в.о. першого заступника Південної митниці Міндоходів
України Володимир Передерій, в свої доповіді рішуче підтвердив спрямованість
митних органів на оптимізацію митних процедур під час роботи з контейнерними
вантажами в Україні.
Повідомив, що з 02 вересня 2013 року, в Одеському порту при митному
оформленні контейнерів з товарами використовується електронний наряд,
акцентуючи, що це тільки один із перших кроків в організації єдиного
електронного вікна, кінцевою метою якого є створення для суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності умов для вивезення контейнеру з порту, не
залишаючи ними свого офісу. Митна частина такого процесу, за переконанням
митних органів, вже дозволяє виконувати оформлення товарів без контакту з
працівниками митниці, для чого в роботі використовується попередній
документальний контроль (ПДК), прийняття декларацій в електронному вигляді,
застосування декларації типу ЕА тощо.
Відмітив, що нажаль, не всі підприємства користуються такими
можливостями. Подання митних декларацій в електронному вигляді в Одеському
регіоні складає всього 60%, порівняно з іншими регіонами, де електронне
декларування сягає вже понад 95%, цей показник дуже малий. Зазвичай,
електронним декларуванням зручно користуватись тільки тоді, коли
зовнішньоекономічна операція абсолютно прозора і законна.
Наголошуючи на фіскальній функції митниці, звернув увагу учасників саміту,
що в реалізації проекту «Єдине вікно-локальне рішення», митні органи вбачають
вирішення трьох основних завдань: підвищення якості митного контролю та
митного оформлення; прискорення проходження вантажів через порт; виключення
корупційних явищ на митниці.
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З огляду на результати проекту, зокрема, що в середньому перебування
транспортного засобу в порту складає вже менше 2-х годин (в минулому
аналогічний показних складав 13 годин), що дозволяє перевізнику за один робочий
день організувати не один рейс в порт за контейнером, запропонував подальші
кроки забезпечення інформаційного обміну в частині: отримання за допомогою
ІСПС попередньої інформації про контейнери від морських агентів; внесення до
ІСПС стивідорними компаніями даних по факту прибуття контейнерів в порт;
внесення до ІСПС інформації про дозвіл на видачу контейнера; оформлення
видаткового ордеру в електронному вигляді.
Виконання таких дій, що будуть повністю автоматизувати процес
транспортування контейнера з території порту, в сукупності з автоматизацією
процедур митного оформлення, за словами В.Передерія, дозволить вирішити
завдання, що полягають в створенні сприятливих умов суб’єктам ЗЕД для
організації вивезення контейнерів з порту, не виходячи із власного офісу. При
цьому, доповідач пояснив, що активне впровадження електронного декларування
показало переваги безконтактного методу митного оформлення. Бажання митниці
до прискорення процесу митного оформлення можна спостерігати по часовим
показникам митного оформлення товарів. Завдання на найближче майбутнє, це
оформлення митної декларації в режимі імпорту за 60-90 хвилин, в режимі
експорту-за 30 хвилин, і процес контролю повинен бути прозорим.
На разі, запропонував запровадити практику проведення спільного часового
хронометражу на всіх етапах оформлення товарів, від борту судна до виїзду через
прохідну порту у вільне використання, що дозволить оперативно знайти недоліки і
шляхи їх усунення та забезпечити злагоджену роботу всіх учасників процесу.
Зауважив, що у здійсненні такого хронометражу повинні брати участь й інші
контролюючі органи, адміністрація портів і контейнерних терміналів,
забезпечуючи таким чином відкритість результатів його проведення. Зосередив
увагу на спільному з учасниками саміту розумінні, що автоматизація процесів, у
тому числі щодо вивезення контейнерів з порту, це єдиний шлях виконання
завдань, визначених керівництвом країни по наповненню Державного бюджету і
боротьби з соціально небезпечними видами контрабанди в умовах скорочення
штатної чисельності митних органів.
Окремою тезою, акцентував увагу, що новий Митний кодекс України є
чинним понад два роки. За цей час нові правові норми, передбачені цим Кодексом,
в окремих випадках досить «революційні», отримали позитивну практичну
реалізацію, що багатьма сприймається зазвичай вже буденно. Проте досі не в
повній мірі реалізовані приписи, передбачені Кодексом в сфері роботи
уповноваженого економічного оператора; функціонування вантажних митних
комплексів і вільних економічних зон тощо. Висловивши впевненість, що з часом
новий Митний кодекс в повному обсязі отримає реалізацію перспективних
правових приписів, наголосив, що оптимізація митних процедур під час роботи з
контейнерами вантажами вже виходить за межі площини митного нормо
застосування, перебуваючи у сфері практичної організації взаємодії всіх служб
при переміщенні контейнеру через пункт пропуску.
Учасники саміту обмінялись
досвідом,
обговорили
різноманітні
організаційні, економічні, технічні питання розвитку логістики, підтримали
спрямованість ділової спільноти на розвиток міжнародної торгівлі із
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застосуванням інструментів удосконалення роботи та спрощень, відмічаючи що
інформаційно-телекомунікаційне забезпечення транспортних процесів, рівень
організації електронного документообігу, поширення використання в морських
портах ІСПС, суттєво впливають на кінцеві результати її здійснення.
Шановні Користувачі ІСПС, більш детально з коментарями та відгуками за
матеріалами саміту, бажаючі мають можливість ознайомитись в публікаціях
щотижневого видання журналу «ТРАНСПОРТ» № 38 (829), 24 вересня 2014,
www.transport-journal.com., на сайтах: www.containersummit.com, http://summit.
portsukraine.com), в новинах прес-центру ДП «АМПУ», стосовно впровадження
спрощень та удосконалення логістики, що регулярно висвітлюються на сайтах
цього підприємства, та офіційному сайті Мінінфраструктури України.
На разі зазначаємо, що ТОВ «ППЛ 33-35», як Центр обробки даних,
відповідно до потреб замовника ІСПС безпосередньо бере участь в впровадженні
та реалізації спрощень в транспортній галузі, заснованих на рекомендаціях
міжнародних організацій, національних та міжнародних стандартах розвитку
міжнародної торгівлі, та подіях, що відбуваються для розвитку транспортної галузі
України.
Підтримуючи перспективні напрями розвитку для збільшення потужності
підприємств транспорту, ТОВ «ППЛ 33-35» зосереджує свою діяльність на
задоволенні їх повсякденних потреб: організаційної мобільності, розширення
технологічних
можливостей
інформаційного
обміну,
електронного
документообігу, використання в робочих процесах безпечних інформаційнотелекомунікаційних систем, багаторівневого захисту від ризиків корупційних
явищ, забезпечення зростання економічної міцності в сучасних, непростих умовах
взаємодії державних інститутів та бізнесу.
Співробітництво з ДП «АМПУ», адміністраціями морських портів,
державними
органами
та
підприємствами,
учасниками
транспортноекспедиторської діяльності спрямоване на безумовне виконання технічних завдань
в сфері забезпечення електронного обміну інформацією та документами для
оптимізації транспортних процесів в міжнародній торгівлі.
Практика впровадження (2013-2014 роки) ІСПС в морських портах Одещини
підтвердила, що реалії національного простору для реалізації Рекомендацій ЄЕК
ООН № №33, 34, 35 повинні забезпечуватись за допомогою капіталовкладень та
участі в процесах не тільки державних інститутів. Належне функціонування
національної системи обробки документів і повідомлень на засадах законодавства
про електронний документообіг, використання інформаційно-телекомунікаційних
систем тощо, як ключової ланки автоматизації процесів, реалізованої на
принципах «Єдиного вікна», є можливим завдяки безпосередньої участі та
активності ділових кіл приватного сектору задля економічного розвитку країни.
Сучасні реалії змушують визнати, що без ефективного впровадження
електронного декларування, електронного документообігу, використання сучасних
засобів комунікаційного зв’язку, розвитку інформаційно-телекомунікаційних
систем для обміну даними в електронній формі в режимі реального часу при
здійсненні визначених законодавством видів державного контролю в пунктах
пропуску, що мають певні особливості при прямих, непрямих перевезеннях
вантажів, змішаних перевезень товарів, подальші кроки для оптимізації і спрощень
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митного контролю та оформлення, процедур міжнародної торгівлі, зменшення
навантажень у транспортних процесах, формування компонентів, необхідних для
зміцнення державної податкової та митної політики, не уявляється можливим.
Якомога
ширше
використання
електронного
документообігу й
інтелектуальних транспортних систем, із застосуванням при обміні інформацією
міжнародних та національних стандартів, створення інформаційних співтовариств
портів, аеропортів, інших великих міжнародних транспортних вузлів України
відповідно до рекомендацій міжнародних організацій розширює можливості та
відтак і спроможність вітчизняних суб’єктів господарювання, на власну діяльність
яких впливає стан розвитку транспортної галузі.
Збільшення спрощень в міжнародній торгівлі та логістики при проходженні
державного контролю, зменшення різноманітних навантажень на учасників
процесу обслуговування транскордонного переміщення товарів в пунктах
пропуску на державному кордоні України, зростання привабливості та попиту
міжнародних транзитних перевезень товарів через пункти пропуску на
державному кордоні України різними видами транспорту, це далеко не повний
перелік перспектив, що вбачається можливим реалізувати в транспортній та інших
галузях економіки країни завдяки законної, злагодженої взаємодії державних
органів, участі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, учасників транспортноекспедиторського процесу, вітчизняних інвесторів в державних процесах
удосконалення адміністрування, оптимізації процесів проходження процедур
державного контролю.
8-11 вересня 2014 року, в Одесі відбулась XV Міжнародна конференція
«Міжнародні автомобільні перевезення – проблеми, шляхи їх вирішення і
перспективи розвитку».
Захід проведено за участі Президента АсМАП України, Міністра
інфраструктури України, Президента IRU (Міжнародного союзу автомобільного
транспорту), Кабінету Міністрів України, заступника голови Державної фіскальної
служби України, Голови Федерації роботодавців транспорту України, провідних
міжнародних ділових асоціацій та об’єднань, інших міністерств та відомств,
представники галузевої науки, профспілок, народні депутати України та
перевізники з різних куточків нашої держави.
Учасники Конференції вкотре підкреслили основну і ключову роль
міжнародного автотранспорту в здійсненні міжнародної торгівлі, акцентували
особливу увагу на необхідність виконання положень міжнародних конвенцій,
зокрема таких, як Митна конвенція МДП 1975 року усіма договірними сторонами.
Обговорено широке коло питань подальшого розвитку євро-азійських
автотранспортних зв'язків, перспективи та розвиток ЄКМТ і МДП, регулювання та
контроль міжнародних перевезень компетентними органами країн-учасниць
Конвенції МДП, поліпшення процедур перетину кордонів та забезпечення безпеки
на автомобільному транспорті.
У своїх виступах учасники Конференції акцентували увагу на тому, що
збільшення обсягів міжнародних транспортних операцій і зростаюча роль світової
торгівлі та розвитку національних економік, змушують компетентні органи
розробляти більш ефективні митні процедури і механізми контролю на кордонах.
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Одним з доповідачів був Голова робочої групи WP30 Європейської
економічної комісії ООН (з митних питань, пов’язаних з транспортом) –
генеральний директор ТОВ «ППЛ 33-35» О.О.Федоров. Доповідь була присвячена
тематиці «Єдине вікно як інструмент спрощення процедур торгівлі та прискорення
переміщення товарів через кордон (презентація доповіді додається).
ІІІ.
25 вересня поточного року, у Стамбулі, Економічна комісія Організації
Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН) і Організація Чорноморського економічного
співробітництва (ОЧЕС) організували спільний семінар щодо спрощення процедур
торгівлі та «Єдиного вікна» в штаб-квартирі ОЧЕС.
Учасники обговорили проблеми та заходи з реалізації процесів спрощення
процедур торгівлі, зокрема можливості прийняття Регіональної стратегії сприяння
торгівлі; наслідки нової Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі, а також
можливості для реалізації портових систем і обміну даними між організаціями в
регіоні ЧЕС.
Презентації представників ЄЕК ООН, Туреччини, Греції, України та
Міжнародної асоціації систем портових співтовариств (IPCSA) висвітлили
передумови для спрощення процедур торгівлі, представили інструменти ЄЕК ООН
в цій галузі. В презентаціях було представлено досвід Туреччини щодо
переговорів у СОТ щодо спрощення процедур торгівлі, розпочату програму
реформ Греції зі спрощення торгівлі, що реалізується за сприяння ЄЕК ООН, а
також напрацювання та досвід України у цієї галузі у співпраці з ЄЕК ООН.
Була проведена презентація та надані рекомендації щодо можливих
практичних кроків в створенні Систем портового співтовариства на прикладі
найкращої практики та досвіду ІСПС в портах Одеського регіону.
Заступник Голови Міжвідомчої робочої групи з питань спрощення торгівлі
та логістики в Україні О.І.Платонов, Генеральний директор ТОВ «ППЛ 33-35»
(Центр обробки даних, розробник та оператор ІСПС) О.О.Федоров надали
вичерпну інформацію щодо проекту «Єдине вікно – локальне рішення», створення
Системи портового співтовариства в Україні на базі Одеського морського порту.
Зупиняючись на питаннях щодо завдань, поставлених перед системою,
проблемах, виявлених під час розвитку та функціонування ІСПС, її досягненнях та
етапів оптимізації процесів в морських портах України, доповідачі висвітлили
також перспективи її подальшого розвитку.
Зокрема, було наголошено на тому, що раніше на оформлення вантажів, до
введення в дію ІСПС, експедитори витрачали набагато багато часу, людських та
фінансових ресурсів, а час оформлення контейнерів та очікування автомобілями
перевізників в порту сягав кількох тижнів. Окремі зусилля державних органів,
пошук ефективних інструментів для реальних зрушень, без участі в процесах
широкого кола учасників громадських організацій, ділової спільноти, приватного
інвестування в сфері організаційного удосконалення процесів взаємодії держави та
бізнесу, заснованої на законних, прозорих технологіях не знаходили ефективних
рішень та бажаних суспільством, позитивних результатів. З початку роботи ІСПС,
час оформлення контейнерів та їх вивезення автотранспортними засобами
скоротився (до 1,5 – 2 годин в Одеському порту, 5 – 7 годин в Іллічівському).
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Також було надано інформацію щодо впровадження «вільної практики» та
«трансшипменту», розпочатих за допомогою ІСПС. Доповідачі підкреслили, що це
тільки початок роботи, в перспективі система має включати авіаційні (початок в
ДМА «Бориспіль», м. Київ), а також припортові (прикордонні) залізничні станції,
залізничні та автомобільні пункти пропуску в Україні.
Наприкінці, з метою спрощення процедур торгівлі, прискорення перевезення
вантажів в регіоні ОЧЕС та підвищення ефективності економік країн, учасникам
семінару було запропоновано розпочати співпрацю в напрямку створення та
застосування подібних систем в регіоні ОЧЕС, розповсюдження досвіду України в
цьому напрямку, як інструменту сприяння торгівлі.
Досягнення та доповіді були обговорені та визнані такими, що заслуговують
на увагу та подальше вивчення їх впровадження. Генеральний секретар
Міжнародної асоціації систем портових співтовариств Ричард Мортон дав високу
оцінку роботи ІСПС в Україні, запропонував більш тісну взаємодію з Асоціацією,
системами портових співтовариств, європейськими портовими системами, зокрема
в галузі розвитку модулів “TRACK and TRACE”, формат яких передбачає
можливість отримання попередньої інформації щодо суден та контейнерів до
прибуття в порти, що надасть можливість не тільки прискорити прийняття рішень
відповідними контрольними службами, а також надасть можливість бізнесу
ретельніше планувати логістичні аспекти діяльності, що призведе до значного
скорочення часу та витрат.
31 учасник семінару з Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Греції, Росії,
Туреччини, України домовилися про підготовку регіональної стратегії сприяння
торгівлі, з урахуванням потреб торгового співтовариства та взяли за основу
пропозиції ЄЕК ООН, Туреччини, Греції та України. За обговоренням учасників,
така стратегія має розроблюватись на основі аналізу існуючої ситуації, з огляду на
показники по спрощенню процедур торгівлі, реалізацію конкретних інструментів
щодо спрощення процедур торгівлі, створення мети бажаної ситуації, з
поліпшенням результатів і цілеспрямованого здійснення спрощення процедур
торгівлі.
Учасники семінару та Робочі групи ОЧЕС також обговорили питання
можливої реалізації систем портових співтовариств. 26 вересня країни - члени
ОЧЕС на спільному засіданні Робочих груп з митних питань та торгівлі
розглянули пропозицію відносно розробки регіональної стратегії спрощення
процедур торгівлі, на основі пропозицій, зроблених на семінарі ЄЕК ООН та
ОЧЕС. Концептуальний документ щодо спрощення процедур торгівлі,
запропонований в 2012 році, при координації з боку Туреччини, буде
переглянутий експертами ЄЕК ООН, України, Греції та інших країн ОЧЕС до 1
грудня 2014 року.
В цілому, країни ОЧЕС висловили велику готовність розвивати проекти
співробітництва по спрощенню процедур торгівлі в своєму регіоні. (По матеріалам
щотижневого видання журналу Транспорт» № 39 (830) 01 жовтня 2014 р.,
www.transport-journal.com.).
IV
Зупиняючись на поточних питаннях роботи з ІСПС, маємо зазначити, що
наявний досвід практичних напрацювань щодо функціонування та експлуатації
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ІСПС, апробовані Користувачами переваг застосування в своїй роботі
електронного обміну інформацією та документами в електронній формі, стабільне
організаційне, інноваційне, апаратно-технічне, програмне супроводження
розвитку профільних модулів системи, викликає увагу не тільки широкого загалу
державних органів.
Вже на сьогодні спостерігається, що розширення за допомогою ІСПС
можливостей для реального прискорення та зростання якості послуг при
перетинанні морських пунктів пропуску в процесах транспортного
обслуговування вантажних перевезень в міжнародній торгівлі, фактично
мобілізувало активність та ініціативність суб’єктів господарювання, зосередило
зусилля ділової спільноти для подальшого розвитку власної діяльності, заснованої
на
законних
шляхах
зміцнення
економічної
потужності
та
конкурентоспроможності.
05.09.2014, в Одеському порту, вже як зазвичай на засадах забезпечення
зворотного зв’язку та конструктивного діалогу представників державних структур
і ділової спільноти, відбулась нарада з питань спрощення процедур при
оформленні контейнерів та транспортних засобів у вітчизняних портах.
В цій нараді взяли участь представники ДП «АМПУ», Департаменту
економічного розвитку і торгівлі Одеської облдержадміністрації, митниці,
підрозділів органів Держприкордонслужби, інших контролюючих служб,
правоохоронних органів, Асоціації контейнерних ліній України, Асоціації
міжнародних експедиторів, Асоціації «Укрзовніштранс», Асоціації міжнародних
автоперевізників, Європейської Бізнес-Асоціації, профспілкових організацій,
Одеського, Іллічівського та Южного морських портів, операторів контейнерних
терміналів,
найбільших
експедиторських
організацій,
інші
учасники
транспортного процесу.
Як і на інших нарадах, що вже мають властивість регулярного скликання,
основними до порядку денного оголошено два питання: висвітлення заходів
проведених ДП «АМПУ» для розвитку контейнерних перевезень, спрощення
процедур оформлення вантажів та транспортних засобів в морських портах;
обговорення питань та пропозицій учасників зібрання.
По першому питанню, виступив перший заступник Голови Адміністрації
морських портів України (ДП «АМПУ») Юрій Васьков, висвітлюючи заходи
технічного та економічного розвитку контейнерних перевезень. Інформація щодо
заходів реалізованих ДП «АМПУ» в сфері портової логістики, доведена до
присутніх начальником служби стратегічного розвитку ДП «АМПУ» В’ячеславом
Вороним. По другому питанню, учасники нарада висловили свої зауваження та
пропозиції для вирішення широкого кола різних питань шляхом оптимізації
портової логістики.
Під час наради, доповідачами була відмічена активність реалізації завдань в
роботі ІСПС, з учасниками зібрання обговорено результати роботи елементів
профільних модулів системи, запроваджених для задоволення попиту за
пропозиціями суб’єктів підприємницької діяльності, про функціонування яких
нами повідомлялось в попередніх інформаційних бюлетенях, з’ясовано обсяг та
сутність запропонованих присутніми подальших кроків для оптимізації процесів
портової логістики.
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Учасників поінформовано про вирішення чергового важливого питання, яке
неодноразово піднімали на нарадах експедитори, що стосується участі
представників СБУ в контрольних процедурах. ДП «АМПУ» та СБУ укладено
угоду про Інформаційне співробітництво, на умовах, що це відомство
користується системою тільки для оперативного аналізу та письмових
орієнтувань, не роблячи ніяких позначок про заборону оформлення вантажу або
його блокування.
За словами начальника служби стратегічного розвитку ДП «АМПУ», з ряду
проектів нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення портової
логістики, частина нормативних документів вже прийнята. Це зміни до Правил
надання послуг у морських портах, відпрацювання нової редакції Правил 4-М,
пропозиції по включенню до меж пунктів пропуску так званих «сухих портів»,
спрощеної процедури роботи комісії на суднах, які здійснюють перехід між двома
українськими портами, скорочення переліку документів, що надаються капітаном
судна для оформлення прибуття в порт, скасування вимоги щодо надання
оригіналу ветеринарного сертифіката до вивантаження товарів із судна та багато
іншого.
В ході обговорень, конкретні кроки, зроблені для спрощення процедури
оформлення транспортних засобів і контейнерних вантажів, позитивно оцінені
багатьма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Голова Асоціації
контейнерних ліній Стефан Кленчу подякував керівництву ДП «АМПУ» за уважне
ставлення до позиції учасників транспортного процесу, що виявилось врахуванням
висловлених ним зауважень та пропозицій. Водночас, С. Кленчу звернувся з
проханням до представників СЕС вирішити питання щодо поширення можливості
застосування «вільної практики» не тільки у відношенні суден-контейнеровозів,
що працюють в Середземно-Чорноморському басейні, але й тих, що заходять з
інших регіонів. Крім того, він звернув увагу на специфіку оформлення документів
на прибуття судна в порт. На ці питання відповіли присутні фахівці
контролюючих служб та пообіцяли їх вирішити.
Співголова Митного комітету Європейської бізнес-асоціації Олександр
Лазарєв підняв кілька запитань, у тому числі про скасування вимоги митниці щодо
зміни відомостей у товарно-транспортних документах (коригування коносаменту,
інвойсу, тощо), скасування необхідності оформлення екологічної декларації,
виключення обов'язкової наявності депозитних коштів компанії на рахунку в
морському порту Одеса для заїзду автоконтейнеровозів, адмініструванні та
консолідації платежів за послуги, надані портом.
З перших двох питань, порушених О.Лазарєвим, відбулася жвава дискусія з
представниками контролюючих органів. На інші відповів Ю.Васьков, звернувши
увагу, що ДП «АМПУ» готове розглянути питання скасування обов'язкової
наявності депозитних коштів, якщо не виникатиме дебіторська заборгованість
клієнта порту. Навів приклад, що однією із гарантій може бути членство
експедиторської організації в авторитетній профільній асоціації. Відносно
консолідації платежів за послуги, що надаються в портах, повідомив, що
вирішення такого питання є за межами повноважень ДП «АМПУ» в силу
законодавчих обмежень. Пообіцяв, що питання делегування функцій справляння
платежів за послуги, що надаються у морському порту спеціалізованій,
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погодженій усіма учасниками портового співтовариства, організації, буде
розглянуто.
Під час обговорення планових кроків поетапного розвитку ІСПС, учасників
зібрання проінформовано про підготовчу роботу для оформлення процесів
експорту вантажів у контейнерах. Повідомлено про створення спільно з митними
органами робочої групи з питань об'єднання двох систем - ІСПС і локальної
інформаційної системи Південної митниці - електронного журналу обліку
контейнерів. Зауважено, що такі заходи здійснюються з метою запобігання
дублювання при виконанні посадовою особою митниці дій у двох, паралельно
працюючих інформаційних системах, що має призвести до скорочення часу,
необхідного для митних формальностей при здійснені митного оформлення
товарів.
Дуже важливим, на думку начальника служби стратегічного розвитку ДП
«АМПУ», є факт, що з лінійними агентами і стивідорними компаніями знайдено
компроміс для укладення угод про інформаційне співробітництво. За його
переконанням, це дозволить митній службі отримувати від лінійних агентів
попередню інформацію про вантаж, яка надходитиме в систему, проводити
повноцінний аналіз ризиків контролюючими органами. Крім того, замкнутий цикл
зворотного інформаційного обміну створить умови для подальшого перетворення
в електронний вигляд видаткового ордера, що є вкрай важливим для автоматизації
процесу обліку товарів на складах портових операторів, і стане ще одним кроком у
запобіганні можливого безконтрольного переміщення вантажів по території порту
та за його межі.
В.о. першого заступника начальника Південній митниці В. Передерій
приділив особливу увагу питанням суттєвого зменшення сканування контейнерів
та проведення митних оглядів. Відміти, що принаймні протягом 3-4 років ведуться
дискусії як скоротити відсоток огляду контейнерів. Особливо, за словами
експедиторів, є досить обтяжливим процедура зважування та сканування. В
європейських портах відсоток контейнерів, які піддаються інструментальному
контролю мізерно малий, у нас, ще зовсім нещодавно він сягав 70-80% і більше.
Однак, як показує практика, останнім часом ситуація суттєво змінилася на краще.
Підкреслив, що за підсумками серпня 2014 року, в Одеському порту сканування
контейнерів взагалі не проводилося, зважування склало 42%, огляди 8%, крім
цього, відпрацьовуються рішення, щоб виключити практику призначення оглядів
після навантаження товарів на транспортний засіб. Наголосив, що все це свідчить
про те, що контролюючі органи позитивно реагують на зауваження та пропозиції
учасників транспортного процесу, роблять реальні кроки на шляху впровадження
європейських стандартів.
Згідно підсумкового протоколу наради, зокрема, Європейській бізнес
асоціації запропоновано підготувати проект нормативно - правового акту, що
відміняє обов’язкове подання екологічної декларації, та надати до ДП «АМПУ».
Одеській митниці ДФС України доручено за наявності підстав для
прийняття рішення про застосування такої форми контролю, як митний огляд, на
етапі після оформлення наряду (так званого «візування»), призначати такий огляд
виключно за погодженням з начальником митного поста. При цьому, прийнято
рішення, що Адміністрації Одеського та Іллічівського морських портів, при
виявленні у таких випадках проведення митного огляду без відмітки в ІСПС,
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перевіряти наявність узгодження з керівництвом митного поста. Одеській митниці
розглянути питання зменшення зважувань контейнерних вантажів, призначати
ваговий контроль виключно у відповідності з роз’ясненнями, викладених у листі
Міндоходів від 28.05.2014 №10130/5/99-99-24-01-09-16.
В підсумкових рішеннях знайшли відображення різні питання, що хвилюють
суб'єктів підприємницької діяльності, всіх учасників транспортного процесу.
Багато з них знайшли рішення під час наради, інші питання узгоджено до
вирішення найближчим часом. Інформаційний матеріал про нараду розміщено в
щотижневому виданні журналу «ТРАНСПОРТ» № 37 (828), 17 вересня 2014 року,
www.transport-journal.com.
29.09.2014 року, в рамках заходів вивчення та реалізації зауважень та
пропозицій суб’єктів ЗЕД, учасників транспортно-експедиторської діяльності, за
підсумками наради, проведеної в Одеському порту (протокольні рішення від
05.09.2014), відбулась спільна робоча нарада з питань спрощення процедур
оформлення вантажів та транспортних засобів в морських портах, за участю в.о.
начальника Південної митниці Міндоходів, іншого керівного складу митниці,
керівних фахівців ДП «АМПУ».
За підсумками обговорення можливості реалізації запропонованих бізнесспільнотою пропозицій, зокрема, серед інших, за узгодженням учасників цієї
наради було прийнято рішення:
про розробку окремого модулю ІСПС згідно підготовленого Південною
митницею технічного завдання, передбачивши у ньому: можливість проставлення
відміток про проведення відповідних форм контролю співробітниками ВБК та
ВБКН Південної митниці; автоматизованого контролю вагових параметрів;
доступу співробітників відділів митного оформлення до електронних систем,
здійснюючих зважування контейнерів на території Одеського та Іллічівського
морських портів;
про забезпечення митницею обробки узгодження щодо форм контролю, які
призначаються після дозволу на завантаження контейнера на транспортний засіб з
начальником відділу митного оформлення (старшим зміни) з метою виключення
затримок у часі при отриманні погодження виключно начальника митного поста;
щодо здійснення митницею заходів задля зменшення за рахунок аналітичної
роботи проценту контейнерів, що підлягають зважуванню, та відміни практики
«візування» наряду співробітниками оперативного управління боротьби з
контрабандою та митними правопорушеннями.
18.09.2014, Державною фіскальною службою України (Голова ДФС України
Ігор Білоус) та ДП «Адміністрація морських портів України» (Голова Андрій
Амелін) укладено публічну Інформаційну угоду з ДП «АМПУ» від 29.11.2013,
розміщену на офіційному веб-сайті http://uspa.gov.ua.
Приєднавшись до ІСПС, в якій учасників транспортного та вантажного
процесів інтегровано в спільний інформаційний простір, ДФС України вкотре
підтвердило спрямованість очільників цього державного органу до значного
спрощення процедур митного оформлення в морських портах, впровадження
сучасних інструментів спрощення процедур контролю, яким є система «єдиного
вікна», в практику контролю вантажів на кордоні.
13

За повідомленням прес-служби ДФС України від 19.092014
(http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/165231.html), втілена в ІСПС модель «єдиного
вікна» стала результатом співпраці українських урядових, ділових кіл з ЄЕК ООН
з реалізації принципів, викладених в Рекомендаціях № № 33, 34, 35 ЄЕК ООН.
Завдяки впровадженню принципу «єдиного вікна» для ефективного обміну
інформацією, електронного документообігу між суб’єктами міжнародної торгівлі
та державними органами будуть прискорені процедури контролю вантажів на
кордоні та спрощено їх оформлення.
До того ж, за рахунок мінімізації документообігу при здійсненні
технологічних операцій у портах, оптимізації технологічних процесів, скорочення
часу по кожній операції, впровадження інформаційної системи зменшить вплив
людського фактору, а разом з тим, мінімізує корупційні ризики та можливості для
застосування злочинних схем.
На разі, повідомляємо, що бажаючі мають можливість ознайомитись з
останніми змінами в структурі Державної фіскальної служби України, введеної в
дію наказом ДФС України від 02.09.14 № 101 «Про введення в дію Структури
ДФС та внесення змін до наказу ДФС від 09.07.2014 №1», (розміщено 26.09.2014
на офіційному сайті ДФС: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/).
24 вересня 2014 року, в рамках першого прес-туру, організованого Пресслужбами ДП «АМПУ» та Південної митниці для журналістів профільних видань,
в Адміністрації морського порту «Южний» пройшла презентація першого
впровадженого модуля ІСПС, що дозволяє застосовувати «вільну практику». У
заході взяли участь представники адміністрації порту, агентських компаній,
контролюючих служб, інших учасників транспортного процесу. Як відомо,
основна мета «вільної практики» - скорочення непродуктивного простою флоту і
спрощення процедури оформлення суден.
За повідомленням прес-служби Адміністрації морського порту «Южний»,
З моменту початку роботи першого модуля ІСПС в порту «Южний» в режимі
«вільної практики» оформлено 26 одиниць флоту. Час непродуктивного простою
кожного з цих суден скоротився в середньому більш, ніж на 2 години.
В даний час «вільна практика» може бути застосована до суден, що
швартуються біля причалів №№ 1–4 (оператор ВАТ «ОПЗ»), №№ 16 і 17 (оператор
група компаній «ТІС») і №№ 5–9 (оператор ДП «МТП «Южний»). Першими
агентами, які скористалися спрощеною схемою оформлення суден стали компанії:
«СМТ Южний ЛТД», «Вібо-транс», «АТІС», «Метінвест Шиппінг», «Портінвест
Лоджистік».
«Повноцінне впровадження всіх модулів ІСПС в порту «Южний» є однією з
пріоритетних задач. Її реалізація здійснюється завдяки злагодженій роботі
контролюючих органів, агентуючих компаній і портових операторів»,- зазначив
під час спілкування з пресою начальник адміністрації морського порту «Южний»
Максим
Широков.
(http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/2387-vadministratsii-morskogo-porta-yuzhnyj-prezentovali-pervyj-modul-isps-svobodnayapraktika).
Журналісти профільних ЗМІ познайомилися також з роботою ІСПС
в Одеському морському порту.
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В.о. першого заступника Голови Адміністрації морських портів України
В'ячеслав Вороной познайомивши журналістів з основними принципами роботи
ІСПС, підкреслив, що: «На сьогоднішній день в Одеському порту функціонують
модулі ІСПС першого етапу, що дозволяють виробляти оформлення імпортних
навантажених контейнерів повністю в електронному вигляді, без використання
паперового носія. Використання ІСПС дозволило забезпечити прозорий механізм
моніторингу процесу обробки документів, скоротити час оформлення вантажів за
рахунок попереднього отримання всієї необхідної інформації». Відмітив, що
завдяки впровадженню ІСПС вже усунуто багато зайвих етапів при оформленні
«електронного наряду», які не несли функціонального навантаження і створювали
додаткові перешкоди для клієнтів.
В ході прес-туру, журналісти відвідали транзитно-вантажний термінал
морського порту, де ознайомилися з процедурою створення «електронного
наряду» і принципами його заповнення.
«Починаючи з 2 вересня минулого року здійснюється експлуатація ІСПС,
яка повністю виключила візування митницею паперового наряду. Тепер митниця
візує наряд в електронному вигляді, завіряючи його електронним цифровим
підписом. Таким чином зникли багатогодинні черги експедиторів. Тепер
експедитор просто оформляє наряд не виходячи зі свого офісу, і так само може
відслідковувати в системі його просування»,- зазначив головний державний
інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-Порт»
Південної митниці Міндоходов Максим Боліщук.
На завершення візиту в Одеський морський порт, журналістам
продемонстрували спеціальні автотранспортні прохідні на КП № 4
«Євротермінал», які обладнані сучасною системою контролю доступу, що
дозволяє в електронному вигляді здійснювати контроль наявності дозвільних
відміток.
За повідомленням прес-служби ДП «АМПУ» від 24.09.2014, з презентацією
роботи ІСПС можна ознайомитись, завантаживши на: http://uspa.gov.ua/ua/prestsentr/novini/novini-ampu/2385-zhurnalisty-profilnykh-smi-poznakomilis-s-rabotojinformatsionnoj-sistemy-portovogo-soobshchestva-v-odesskom-morskom-portu.
За подіями вересня, слід відзначити, що фахівцями ДП «АМПУ» проведено
аналіз використання систем портового співтовариства в різних державах. Аналіз
проводився на підставі звіту ООН. В даному звіті було зібрано інформацію про
підсумки впровадження систем електронного документообігу в десяти країнах, які
знаходяться в різних регіонах світу, в тому числі в портах Гамбургу, Гонконгу,
Сінгапуру. В результаті проведеного аналізу отримані наступні результати:
1.У більшості країн оператором системи є приватна компанія (або державноприватне партнерство). Наприклад, виключно приватна компанія управляє
системою в одному з найбільших портів світу Сінгапур. Проведені фахівцями
ООН дослідження показали, що адміністрування таких систем більш ефективно
здійснюють представники приватного сектора.
2.У більшості країн використання системи є платним.
3. У більшості країн, також як і в Україні, підключення користувача до
системи є добровільним. Обов'язкове використання системи передбачено тільки у
Фінляндії, Маврикії і Гватемалі.
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4. Перешкоди, що виникають на шляху реалізації проекту та уроки, які
здобуваються в результаті даного досвіду, також більшою мірою ідентичні.
Як видно з наведеної вище інформації, при реалізації в Україні проекту
«Єдине вікно - локальне рішення», в більшості випадків використовуються моделі,
які вже довели свою ефективність при впровадженні в інших країнах. (по
матеріалам прес-служби ДП «АМПУ» від 16.09.2014).
Узагальнений попередній аналіз оформлень е-заявок (нарядів) щодо
застосування митницею у вересні 2014 року визначених законодавством форм
контролю до товарів у контейнерах, на підставі рішень, внесених до відповідного
модулю ІСПС (без урахування комбінації застосування кількох ТЗК та митного
огляду) показав, що:
в Іллічівському морському порту, при опрацюванні даних щодо 3866 ТЕU (у
серпні 2602 ТЕU), в переважній більшості - 63, 89% (у серпні 54,8%) відсутні
призначення на технічні засоби контролю (сканування, зважування) та огляд, на
сканування припадає 5,79 % (5,11%), зважування - 29,9% (40,24%), проведення
митного огляду - 8,48% (9,07%);
в Одеському морському порту, при опрацюванні даних щодо 10351 ТЕU (у
серпні 9719 ТЕU), в переважній більшості - 53,81% (у серпні 55,79%) відсутні
призначення на технічні засоби контролю (сканування, зважування) та огляд, на
сканування припало 0,02%, (у серпні 0,00%), зважування - 45,19% (у серпні
42,32%), проведення митного огляду - 10,6% (у серпні 8,05%).
За цими даними спостереження, впродовж двох місяців (серпень, вересень
2014 року) в Одеському та Іллічівському морських портах зберігається динаміка
зменшення прийняття рішень про призначення митними органами технічних
засобів контролю (сканування, зважування).
Що стосується питань, пов’язаних з проведенням митних оглядів, маємо
зазначити, що в ході VIII Чорноморського контейнерного саміту (10-12.09.2014),
в.о. першого заступника Південної митниці Міндоходів України Володимир
Передерій, підтвердив спрямованість митних органів на оптимізацію митних
процедур та зменшення їх кількості під час роботи з контейнерними вантажами в
Україні, завдяки впровадженню інших, заснованих на міжнародній практиці,
прогресивних та перспективних форм митного контролю, правові основні засади
яких вже містяться в Митному кодексі України.
«Враховуючи, що митні органи виконують не тільки фіскальні функції, але
й ведуть боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил, питання
проведення митних оглядів завжди постає вкрай кутка, як проблема, що заважає
роботі портів», підкреслив В.Передерій, в своїй доповіді. При цьому,
поінформував учасників саміту, що Фіскальною службою України перед митними
органами поставлено завдання зменшення оглядів до рівня 5% від кількості
оформлених по митним деклараціям товарів при одночасному досягненні їх
результативності до 30% (європейський рівень).
Звернув увагу, що форми та обсяги огляду жорстко регламентуються
Митним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України на основі
системи управління ризиками. Таким чином, огляд, як одна із основних форм
митного контролю застосовується тільки до товарів групи «ризиків», як,
наприклад таких, що прибули з нарко - небезпечних країн.
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Разом з цим, як представник керівного складу митного органу, повідомив,
що на теперішній час, митні органи відходять від проведення оглядів по
орієнтуванням правоохоронних органів «загального» характеру, що також
зменшить час для митного оформлення товарів.
Підкреслив, що огляд товарів «білих» імпортерів, практично зводиться до
нульового. Впровадження прогресивних форм безконтактного контролю, таких як
відеоспостереження, виведення для спостереження в режимі реального часу
інформації про результати зважування товарів безпосередньо у відділи митного
оформлення також позитивно вплине, як на час, так і на якість проведення
контролю.
Враховуючи публічно оголошену конструктивну, відкриту позицію митних
органів в готовності до подальшої оптимізації митних процедур, заснованої на
законі, маємо бути впевненими, що ІСПС, як один із допоміжних інструментів,
впроваджених для застосування спрощень в пунктах пропуску та зменшення
навантажень на учасників транспортних процесів в міжнародній торгівлі,
розвиваючись на засадах національних та міжнародних стандартів, рекомендацій
міжнародних організацій, задовольнить потреби її Користувачів.
На завершення інформуємо, що завдяки спільним зусиллям державних
органів та підприємств, прогресивних кроків ділових кіл портової спільноти,
підтримки Уряду, міжнародних організацій, динаміка підписантів публічної Угоди
про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ» невпинно зростає. На
теперішній час, понад 480 експедиторів приєднались до цієї Угоди. Всього,
відповідні Угоди про інформаційне співробітництво підписано з ДП «АМПУ»
понад 500 суб’єктами правових відносин.
Із них, 482 суб’єктів правових відносин, уклали відповідні договори (про
надання доступу до ІСПС або про надання послуг з технічної підтримки та
обслуговування) з Центром обробки даних. Таким чином, підписанти таких
договорів отримали в установленому законодавством порядку доступ до ІСПС та
мають можливість в Одеському, Іллічівському морських портах, морському порту
«Южний» використовувати функціонуючі алгоритми модулів системи,
користуючись в своїй діяльності перевагами електронного обміну даними з
прикордонними, митними, іншими державними органами.
Додаток: Презентація

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