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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 25
24.12.2015
Шановні панове!

Насичений важливими подіями в транспортній
сфері 2015 рік завершується, окреслюючи подальше
зосередження зусиль портової спільноти на основних
напрямах прогресивної діяльності в міжнародному й
національному просторі.
09.12.2015, виступаючи в Кабінеті Міністрів
України з доповіддю про результати роботи
Міністерства інфраструктури у 2015 році та плани на 2016 рік, міністр
інфраструктури А.Пивоварський зосередив свою увагу на незворотних змінах у
підзвітних галузях та відомстві в цілому.

Спрощення процедури оформлення суден в морських портах, запровадження
системи електронного документообігу, завершення корпоратизації Укрзалізниці,
відкриття даних щодо закупівель, переведення допорогової закупівлі на електронний
майданчик, підключення підприємств до ProZorro при проведенні торгів, - далеко не
повний перелік позитивних підсумкових результатів роботи міністерства в
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поточному році. (Більш детально про роботу відомства та планів на 2016 рік:
http://new.mtu.gov.ua/news/24594.html).
Практика свідчить, що одним із базових інструментів поширення спрощень в
процесах логістики, поетапного проведення заходів дерегуляції, запроваджених в
2015 році в морських портах для пропуску транспортних засобів і вантажів через
державний кордон, заснованих на законодавстві про електронний документообіг,
рекомендацій та напрацювань ЄЕК ООН, Всесвітньої митної організації,
Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) з
реалізації в Україні пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення»
(http://www.singlewindow.org/protocols/?type=7), є постійна експлуатація портовим
співтовариством ІСПС.
Слід зазначити, що практична імплементація постанови Кабінету Міністрів
України від 07.07.2015 № 491 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міні
стрів України» (далі - Постанова №491) та «Порядку виконання митних
формальностей на морському та річковому транспорті», затвердженому наказом
Мінфіну від 10.03.2015 №308 (далі - Порядок №308) відбуваються в складних
умовах, серед яких триваюча інституційна реформа ДФС й чисельні законодавчі
зміни, реалізація яких передбачена Планом законодавчого забезпечення реформ в
Україні, схваленого постановою Верховної Ради України від 04.06.2015 №509-VIII.
Більшість новацій Постанови № 491 впроваджено з 08.09.2015, крім абзаців
третього і четвертого пункту 1 змін, які згідно цієї постанови повинні були набирати
чинності з 01.01.2016, та абзацу тридцятого підпункту 1 пункту 4 змін, затверджених
цією постановою, який визначено до набрання чинності з 01.06.2016 року (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248355 764).
Нагадаємо, що Постановою № 491 зміни внесені до 6-ти нормативно-правових актів,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України, а саме:
1.

2.

3.

Підзаконні нормативно-правові акти, до яких вносяться
зміни
Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через
державний кордон, що розташовані на території морських
портів України, під час контейнерних перевезень у
прямому змішаному сполученні (від 02.04.2009 N320 зі
змінами), далі – Порядок №320.
Положення про пункти пропуску через державний кордон
та пункти контролю (від 18.08.2010 №751 зі змінами), далі
– Положення №751.
додатка до постанови Кабінету Міністрів України від
05.10.2011 №1031 "Деякі питання здійснення державного
контролю товарів, що переміщуються через митний
кордон України" (зі змінами), далі – Постанова №1031.

Сфера застосування
Порядок визначає загальну технологію і послідовність
здійснення у пунктах пропуску через державний кордон, що
розташовані на території морських портів України,
прикордонного, митного та інших видів контролю товарів,
що переміщуються через державний кордон у контейнерах
у прямому змішаному сполученні (далі - товари)
Положення визначає порядок відкриття, закриття
(тимчасового закриття) пунктів пропуску через державний
кордон та пунктів контролю і їх функціонування.
Постановою затверджено перелік товарів згідно УКТЗЕД, що
крім радіологічного, підлягають 5-ти видам державного
контролю (у т.ч. у формі попереднього документального
контролю (ПДК), у разі переміщення їх через митний кордон
України, згідно з додатком, а також встановлено окремі
умови
до
здійснення:
санітарно-епідеміологічного,
екологічного, радіологічного та інших видів державного
контролю, відповідно до ст.319 Митного кодексу України,
Законів України: "Про охорону навколишнього природного
середовища" (ст.20); "Про безпечність та якість харчових
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Типової технологічної схеми пропуску через державний
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними (від 21.05.2012 № 451 зі змінами),
далі - Типова ТС пропуску №451.

5.

Типової технологічної схеми здійснення митного контролю
водних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний
кордон (від 21.05.2012 № 451 зі змінами), далі – Типова ТС
ВТЗ №451.

6.

Пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від
21.05.2012 №461 "Про затвердження переліку товарів,
ввезення яких на митну територію України та/або
переміщення територією України прохідним та внутрішнім
транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання
митним органам забезпечення сплати митних платежів" зі
змінами.

продуктів" (ст.ст.44, 45); "Про карантин рослин" (ст.38), "Про
ветеринарну медицину" (ст.18).
За цією Типовою ТС пропуску здійснюється пропуск через
державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних
та повітряних транспортних засобів перевізників (далі транспортні засоби) і товарів, у тому числі вантажів, що
переміщуються ними через державний кордон (далі товари),
визначається
послідовність
здійснення
прикордонного і митного контролю, а також інших видів
контролю під час пропуску через державний кордон, що
повинно відповідати нормам Митного кодексу України,
Законів України "Про прикордонний контроль", "Про
державний кордон України" та "Про Державну прикордонну
службу України".
Типова ТС ВТЗ визначає відповідно до Митного кодексу
України послідовність дій посадових осіб митних органів під
час здійснення митного контролю водних транспортних
засобів (ВТЗ) перевізників і товарів, що переміщуються ними
через митний кордон України, у пунктах пропуску для
морського, річкового та поромного сполучення через
державний кордон (крім митного оформлення та контролю
за переміщенням суднового спорядження, суднових
запасних частин і припасів, що здійснюється відповідно до
глави 34 Митного кодексу України, Порядку митного
оформлення та контролю за переміщенням припасів - наказ
Мінфіну від 30.05.2012 №626, Порядку №308.
Яким визначено випадки та умови у разі яких, не надається
забезпечення сплати митних платежів під час переміщення
територією України прохідним та внутрішнім транзитом
товарів, зазначених у переліку товарів, встановленому
пунктом 1 цієї постанови, щодо яких надання митним
органам забезпечення сплати митних платежів є
обов'язковим.

Згідно п.2 Постанови № 491, МВС, Мінфін, МОЗ, Мінприроди, Мінагрополітики
повинні привести власні акти у відповідність з цією постановою.
Пунктом 20 «Плану діяльності ДФС з підготовки проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності на 2016 рік», затвердженого Головою ДФС 07.12.2015
року, проект наказу Мінфіну «Про затвердження Граничних часових нормативів
проведення контролю посадовими особами органів доходів і зборів, які здійснюють
свої функції у пунктах пропуску через державний кордон України», заплановано для
приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 21.05.2015 № 451 «Питання пропуску через державний кордон
осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними» (зі змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 №491), на друге півріччя 2016 року.
Порядком № 308, який є чинним з 26.06.2015 року, встановлено, що у разі
впровадження в морських (річкових) портах ІСПС, контролюючі органи,
експедитори, морські агенти, інші учасники процесу оформлення товарів і
транспортних засобів використовують її відповідно до вимог пунктів 7 та 10 Типової
ТС пропуску, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 21.05.2012
№ 451.
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Проте, нормативно-правової імплементації Порядку № 308 із урахуванням вимог
Постанови № 491 на теперішній час не здійснено, що є одним із чинників, який
стримує в морських портах України оптимізацію логістики на засадах інтеграційних
процесів обміну даними між різними інформаційно-телекомунікаційними системами
та програмними продуктами відповідно до законодавства про електронний
документообіг й міжнародних стандартів, у тому числі з ефективним використанням
ІСПС, географія впровадження якої на виконання заходів Мінінфраструктури, ДП
«АМПУ», за допомогою ЦОД поширюється, забезпечуючи попит портового
співтовариства в морських портах України.
У зв’язку з виданням Порядку № 308 та втратою чинності Інструкції № 678,
наказом ДФС від 22.06.2015 № 446 «Про внесення змін до наказу ДФС від 12.02.2015
№ 82», пункт 43 з «Плану-графіка здійснення заходів із відстеження
результативності регуляторних актів структурними підрозділами ДФС у 2015 році»,
затвердженого цим наказом, вилучено (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika/zviti-pro-vidstejennya-rezu/plan-grafik-zdiysnennya-zah/63545.html).
Примітка. Звіт про базове відстеження результативності наказу Мінфіну від 10.03.2015 №308 «Про
затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті», на даний час
технічно недосяжний на загал для публічного моніторингу за допомогою офіційного сайту Мінфіну
(http://www.minfin.gov.ua/news/view/zviti-pro-vidstezhennja-rezultativnosti-reguljatorn ih- aktiv?category=asp ektiroboti&subc ategory=zakonodavstvo).

В Інформаційному бюлетені № 20, 2015 (http://ppl33-35.com/bulleten.php)
висвітлені окремі питання щодо організаційних та інших ускладнень практичної
імплементації Порядку № 308. Нагадаємо, що саме цим порядком визначається й
порядок надання попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у
контейнерах у порт призначення на митній території України.
Розділ V Порядку № 308 у нині діючій редакції, забезпечує можливість реалізації
правозастосовних механізмів для широкого кола суб’єктів електронного
документообігу, основними із яких є агентські організації, ДП «АМПУ», ДФС
України. Процедурний механізм надання митниці агентською організаціє (морським
агентом) попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах
у порт призначення на митній території України (далі - Інформація), має кілька
альтернативних можливостей, покрокова реалізація яких по аналогії, на вибір, може
бути застосована кожним контролюючим органом, який здійснює види контролю в
пункті пропуску відповідно до ст.319 Митного кодексу України та Типової ТС
пропуску №451.
В мережі Інтернет
за структурою та у
форматі,
узгодженими ДФС
України з кожною із
агентських
організацій
(з кожним з морських
агентів)

На
поштову
скриньку
ДФС

Шляхом укладення
угоди з ДФС про
інформаційний
обмін і відповідного
протоколу
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Знімається з
визначеної
поштової
скриньки
ДФС в мережі
Інтернет

Автоматично
перевіряється
на
відповідність
установленим
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Інформація
направляєтьс
я агентською
організацією
(морським
агентом)

В мережі Інтернет
за структурою та у
форматі визначеним
ДП «АМПУ»,
узгодженими з ДФС

До ІСПС
захищени
ми
каналами
зв’язку
ЦОД (ТОВ
«ППЛ 3335») на
підставі
договору,
ст.5 ЗУ №
80/94-ВР

На підставі Угоди
про інформаційне
співробітництво,
укладеної
агентською
організацією
(морським агентом)
з ДП «АМПУ» та
угоди ДП «АМПУ»
укладеної з ТОВ
«ППЛ 33-35».

Завантажуєть
ся з ІСПС за
профільними
модулями,
створених
ЦОД згідно
технічних
завдань ДП
«АМПУ», ДФС

структурі й
формату та

розміщується в
ЄАІС ДФС

не пізніше ніж за
одну добу до
прибуття судна в
порт
За наявності зауважень ДФС України невідкладно інформує агентську організацію (морського агента) про зміст цих
зауважень шляхом направлення агентській організації (морському агенту) відповідного повідомлення, а у разі
функціонування в порту ІСПС - до ІСПС. Заходи з уточнення інформації та усунення зауважень уживаються агентською
організацією (морським агентом) у найкоротший строк.
Виправлена інформація подається агентською організацією (морським агентом) відразу після усунення зауважень.
Згідно Класифікатора митних формальностей, затвердженого *Особливості
Визначаються форми
наказом Мінфіну від 20.09.2012 №1011 (зі змінами). Визначаються передбачені у
й обсяг митних
такі митні формальності*:
пунктах 5,6,8,9
формальностей щодо
розділу
V.
застосування технічних засобів
застосування
товарів за
митного контролю (сканування за
ваговимірювальних митний огляд Порядку №308
результатами
допомогою випромінюючих
пристроїв
системи управління
установок)
ризиками
Інші форми контролю визначаються та застосовуються у пункті пропуску тільки у разі, якщо це необхідно для
додержання законодавства з питань державної митної справи.
Про визначені форми і обсяг митних формальностей не пізніше ніж через
Інформація
дванадцять годин після надходження інформації агентської організації
використовуєть
(морського агента) на визначену поштову скриньку ДФС в мережі Інтернет
ся агентською
На визначену протоколом поштову
організацією
скриньку в мережі Інтернет
(морським
Якщо в порту функціонує ІСПС - за
агентом) при
Агентській організації (морському допомогою ІСПС, з визначеної вивантаженні
поштової скриньки ДФС в мережі
агенту)
ДФС направляє
судна
Інтернет до ІСПС на поштову
інформацію
скриньку, визначену Угодою про
інформаційне
співробітництво,
укладеною ДП «АМПУ» та ДФС
До митниці, в зоні діяльності якої
знаходиться порт

Пунктом 7 розділу V Порядку № 308 також обумовлено, що митницями
Інформація приймається у цілодобовому режимі.
Положеннями пункту 2 Типової ТС ВТЗ №451 встановлено: «Митний контроль
водних транспортних засобів і товарів (вантажів) здійснюється виключно митним
органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на
підставі результатів системи управління ризиками.».
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Пункт 12 Порядку № 320, відповідно до якого: «Проведення процедур контролю
щодо товарів (огляд, зважування тощо) здійснюється одноразово за ініціативою
контролюючого органу на підставі інформації, що міститься в автоматизованій
системі аналізу та управління ризиками, під час митного контролю та митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації.», діє з 22.04.2012
року.
Розділом VIII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і
реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного
контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31.07.2015 № 684 (далі - Порядок
№ 684), з 11.09.2015 набрали чинності правові норми застосування СУР у пунктах
пропуску через митний кордон України та у митницях призначення, а саме:
«З метою прискорення митних формальностей у пунктах пропуску через
державний кордон України при здійсненні аналізу та оцінки ризиків перевага
надається такому підходу:
üу пунктах пропуску через митний кордон України переважно здійснюються
аналіз та оцінка ризиків на предмет наявності нефіскальних ризиків, а також ризиків
недоставки товарів до митниці призначення або їх підміни;
üу митницях призначення при здійсненні митного контролю та оформлення
товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюються аналіз та
оцінка ризиків на предмет наявності фіскальних та нефіскальних ризиків.».
Згідно термінів, визначених у пункті 2 Порядку № 684:
«нефіскальні ризики (ризики безпеки) - ризики, виявлення яких направлене на
забезпечення в межах компетенції органів ДФС захисту національної безпеки, життя
і здоров'я людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів споживачів;
фіскальні ризики - ризики, виявлення яких спрямоване на недопущення
мінімізації сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час здійснення
зовнішньоекономічних операцій.».
17.09.2015, набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015
№ 679 (далі - Постанова №679), згідно якої абзац перший п.13 Типової ТС пропуску
№451, вже після набуття чинності Постанови №491, викладено в новій редакції, а
саме: «13. Тривалість здійснення видів контролю у пунктах пропуску або пунктах
контролю, як правило, не повинна перевищувати визначені контролюючими
органами граничні часові нормативи здійснення контролю посадовими особами
таких органів, які виконують свої функції у пунктах пропуску або пунктах контролю,
та має бути такою, щоб забезпечити проведення мінімуму формальностей,
необхідних для здійснення відповідного виду контролю.».
В силу цієї постанови, в рамках заходів дерегуляції та децентралізації, граничні
часові нормативи тривалості проведення контролю посадовими особами
контролюючих органів, які здійснюють свої функції у пунктах пропуску або пунктах
контролю, визначаються цими органами, а не центральним органом виконавчої
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влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, за
погодженням з центральним органом виконавчої влади у справах охорони
державного кордону та іншими уповноваженими на здійснення інших видів
контролю центральними органами виконавчої влади.
За вимогами пункту 2 Постанови № 679, Мінфін, ДФС, Адміністрація
Держприкордонслужби, Мінінфраструктури, МОЗ, Мінагрополітики, Мінприроди,
Мінкультури, протягом місяця повинні привести власні нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.
Окрім цього, з 26.12.2015 набуває чинності постанова Кабінету Міністрів
України від 13.10.2015 № 953 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України щодо здійснення екологічного та радіологічного контролю» (далі Постанова №953), яка змінює редакцію окремих пунктів 4-х підзаконних актів
(постанов Кабінету Міністрів України: від 20.03.1995 №198 «Про здійснення
екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон»; від 05.10.2011
№1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються
через митний кордон України»), поряд з іншими й пункту 7 Типової ТС пропуску
№451.
Згідно п.7 Типової ТС пропуску № 451 із змінами, внесеним Постановою № 953,
у пунктах пропуску, в яких не функціонують комплекси автоматизованого контролю
за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, товари підлягають
радіологічному та/або попередньому документальному контролю, який здійснюється
після здійснення радіологічного контролю.
Поряд з цим визначено, що посадова особа відповідного контролюючого органу,
проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних)
документах, які повертаються посадовій особі митного органу, тобто як і раніше при
взаємодії контролюючих органів є процес передачі між ними цих документів, без
конкретизації яким чином це відбувається. Привертає увагу, що у цих приписах
нормативно-правового акту відсутня заборона на проставлення відповідних відміток
на товаросупровідних (товаротранспортних) документах в електронному вигляді або
обміну такими документами в електронному форматі.
Натомість передбачено, що у пунктах пропуску, в яких функціонують комплекси
автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних
матеріалів, радіологічний контроль товарів здійснюється виключно у разі
перевищення природного радіаційного фону, встановленого такими комплексами.
При цьому, інформація про перевищення природного радіаційного фону,
встановленого цими комплексами передається Держекоінспекції в порядку,
встановленому Держекоінспекцією та власником такого обладнання.
Поряд з цим, обумовлено й інші новації, наприклад: «Якщо на момент
встановлення необхідності здійснення радіологічного контролю митний контроль
здійснено, відмітки про здійснення митного контролю скасовуються.
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Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного
контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних
(товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу.
У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового
співтовариства відмітки про здійснення радіологічного контролю проставляються в
такій системі.».
Таким чином, для задоволення сучасних викликів і потреб користувачів
міжнародного й національного простору в обміні електронними документами та
інформацією при здійсненні митних формальностей на морському та річковому
транспорті, Порядок № 308 підлягає правовій актуалізації за участю фахівців ДФС, з
визначенням правозастосовних процедур, у тому числі із урахуванням інтеграційних
процесів забезпечення електронного обміну даними і е-документами між
інформаційно - телекомунікаційними системами і програмними забезпеченнями
різних власників і їх користувачами, однією з яких є ІСПС.
Принагідно додатково повідомляємо, що питання функціонування та розвиток
ІСПС, як інструменту спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в
Україні, обговорено учасниками 20-го засідання Міжвідомчої робочої групи зі
спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні (МРГ), яке
відбулось 30.10.2015, м. Київ, зокрема за наступними напрямами:
Про модель функціонування ІСПС.
Про результати впровадження ІСПС.
Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
морські порти України» щодо функціонування інформаційної системи портового
співтовариства».
Про розширення кола користувачів та платників послуг, що надаються ЦОД
ІСПС відповідно до договорів про надання послуг з технічної підтримки та
обслуговування ІСПС.
Заступник Голови ДП «АМПУ» В. Вороной розповів про результати роботи
щодо впровадження ІСПС в морських портах України. Повідомив, що ІСПС, яку
спільно з МРГ впроваджує у морських портах України ДП «АМПУ», є єдиною
функціонуючою системою «єдиного вікна» в Україні в розрізі вимог Угоди СОТ про
спрощення процедур торгівлі.
Нагадав, що статтею 369 «Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх
державами-членами, з іншого боку, на 2014-2017 роки» передбачено розвиток
стратегій фінансування, спрямованих на стримування, усунення перешкод в
пропускній здатності та розвиток транспортної інфраструктури, а також спрощення
процедур міжнародної торгівлі при здійсненні транспортних перевезень, у тому
числі впровадження на національному рівні технології «Єдине вікно - локальне
рішення».
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Поінформував, що Планом імплементації цієї Угоди, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 №847-р, передбачено
інтеграцію національної транспортної системи в європейську та міжнародну
транспортні системи, проведення консультацій з міжнародною групою експертів
проекту «АnNa» (Advanced National Networks for Administrations), метою якого є
забезпечення ефективної імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 20.10.2010 про облікові формальності для суден, що
прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства, а також
реалізація концепції морського єдиного вікна в морських портах Європи.
Повідомив, що за ДП «АМПУ» закріплена відповідальність за: реалізацію даної
директиви згідно пункту 276 плану Євроінтеграції України й забезпечення
функціонування ІСПС відповідно до пункту 2 Типової ТС пропуску №451 (зі
змінами згідно Постанови №491).
Поінформував, що згідно пункту 5 Плану подальшого впровадження ІСПС у
морських портах України на 2016-2020р.р., затвердженого Міністром
інфраструктури України, передбачено вивчення досвіду ЄС щодо впровадження
концепції «єдиного вікна» в морських портах Європи та консультації з
представниками проекту AnNa. На виконання цього Плану, ДП «АМПУ» 16-17
червня 2015 р. в м. Одеса та 14-18 вересня в Латвії, були організовані консультації з
питань впровадження морського єдиного вікна за участю представників проекту
AnNa Європейського Союзу, співробітників митної, прикордонної служб та
берегової охорони Латвії.
У ході обговорення питань практичної реалізації Директиви 2002/59/ЄС та
2010/65/ЄС, впровадження елементів національної системи Єдиного вікна і
національного сегменту системи SafeSeaNet учасники цього семінару дійшли
висновку, що в рамках реалізації пілотного проекту з впровадження технології
«Єдине вікно - локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці і портів
Одеської області щодо впровадження ІСПС ДП «АМПУ» проведено великий обсяг
роботи, спрямованої на реалізацію Директиви 2002/59/ЄС і 2010/65/ЄС, що
відповідає європейським стандартам.
Відмітив, що за результатами цих консультацій, європейськими експертами
проекту AnNa, які брали участь у семінарі підготовлені наступні рекомендації.
Ключові висновки європейських фахівців:
1.Система повинна бути одна. Неможливо побудувати модель, за якою можна
буде одночасно на вибір суб'єктів працювати в різних системах. Тоді у ДП «АМПУ»,
морських терміналів, контролюючих органів та інших учасників портового
співтовариства, які забезпечують обробку інформації, повинне буде стояти 3,4,5-10
комп'ютерів з ІСПС різних власників. Об'єднати їх буде неможливо, тому що сервера
у всіх будуть окремі. Це не відповідатиме принципам єдиного вікна.
2. В ІСПС, яка впроваджується ДП «АМПУ» у морських портах України, вже
реалізовано багато чого, що відповідає європейському єдиному вікну та повинно
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бути обов'язковим до 2017 р. згідно плану імплементації Угоди з ЄС. Європейські
колеги здивовані, як нам вдалося стільки зробити при тому, що нас ніхто не
змушував, на відміну від ЄС, де над усіма тяжіли вимоги Євроінституцій.
3.Необхідно впровадити діючі елементи ІСПС у всіх морських портах України.
4. Враховуючи недосконалість процедур державних закупівель та не
конкурентоспроможність державних установ на ринку інформаційних технологій,
доцільно продовжити реалізацію проекту за існуючою моделлю співпраці з Центром
обробки даних на принципах самоокупності.
5. Необхідно розглянути можливість гарантування на державному та
європейському рівнях стабільності фінансування національних інформаційних
проектів.
Також ознайомив присутніх із аналізом недоліків та переваг від передачі
системи на баланс ДП «АМПУ» за різними моделями, які були підготовлені ДП
«АМПУ» на виконання доручення Мінінфраструктури. В контексті обговорення,
зауважив, що прослідковується одна перевага – усунення пересудів у частині
знаходження інформації на сервері у приватної організації. При цьому звернув увагу
на те, що Центр обробки даних знаходиться під постійним контролем Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та несе відповідальність
за схоронність інформації в системі, її незмінність та повну відповідність
нормативно-правовим актам, регламентуючим електронний документообіг.
Головний спеціаліст відділу моніторингу виконання угод Департаменту доступу
до ринків та взаємодії з СОТ Мінекономрозвитку М.Проскуров зауважив, що,
виходячи з політики дерегуляції, що проводить Мінекономрозвитку, а також
необхідності економії та заощадження державних коштів, не є доцільною закупівля
державою цієї системи на сьогодні, зважаючи на дотримання організацією, що надає
ці послуги, законодавства, тим більш, що система працює за принципом
самоокупності, та враховуючи також те, що Мінекономрозвитку зараз проводить
політику активного пошуку технічної допомоги для імплементації проектів зі
спрощення процедур торгівлі, до яких відноситься зокрема і впровадження ІСПС.
Заступник Міністра інфраструктури України Ю.Васьков наголосив, що позиція
Мінінфраструктури така, що будь-яка робота, спрямована на дерегуляцію,
покращення і розвиток єдиних інформаційних систем, буде здійснюватися
максимально прозоро, щоб усі були впевнені, що основна мета міністерства - це
спростити та мати такі процедури як в найбільших портах ЄС.
Більш детально, з матеріалами 20-го засідання МРГ від 30.10.2015 й
відповідними протокольними рішеннями, бажаючі мають можливість ознайомитись
на офіційному сайті проекту «Єдине вікно - локальне рішення», за адресою:
http://www.singlewindow.org/dnevnik/71; http://singlewindow.org/protocols/196?lang=ukr
По інформації прес-служби ДФС від 03.08.2015, Голова ДФС Р.Насіров підписав
Угоду зі Всесвітньою митною організацією про використання Програми ВМО
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стосовно збору, зберігання та обміну інформацією про вантажі (WCO CTS), більш
детально: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248380562.
02.10.2015, підписано Угоду про співробітництво ДФС
та Інституту законодавства Верховної Ради України.
26.11.2015 проведено перше засідання Центру
податкового та митного права, створеного у рамках
цієї Угоди. У засіданні взяли участь представники
ДФС, Держфінмоніторингу, співробітники Інституту
законодавства
ВРУ,
науковці
та
експерти,
представники провідних аудиторських та юридичних компаній.
Основними напрями роботи визначено обговорення питань судово-практичної
експертизи, аналізу міжнародної практики, взаємодії з міжнародними урядовими та
міжурядовими, науково-дослідними, приватними інституціями.
Також учасники засідання домовилися про формат своєї подальшої роботи, під
час якої розглядатиметься проблематика нормативно-правового регулювання
податкових та митних відносини в енергетиці, аграрному секторі, а також галузі
інформаційних технологій, рітейлу тощо. (Джерело: прес-служба ДФС, 26.11.2015,
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/225738.html).
15.12.2015, Голова ДФС Р.Насіров
підписав контракт на запровадження
проекту
TWINNING
«Підтримка
Державної фіскальної служби України
у розвитку елементів інтегрованого
управління кордонами у митній
сфері».
Участь у підписанні взяв керівник
групи радників проекту TWINNING –
представник
Федерального
Міністерства фінансів Німеччини Детлеф Щесни, який буде постійним куратором
проекту.
Контракт започатковує програму TWINNING за участі України з однієї сторони та
консорціуму європейських партнерів у складі Німеччини, Польщі та Литви.
Головним виконавцем визначено ДФС. Twinning-партнерами є Федеральне
Міністерство фінансів Німеччини, Митні служби при Міністерстві фінансів
Республіки Польща та Литовської Республіки.
«Учасниками консорціуму є три європейські країни, з якими наша служба має
найбільш динамічну та ефективну співпрацю в митній сфері. Зокрема, з Польщею ми
маємо протяжний спільний кордон, литовські митники є нашими багаторічними
партнерами у запровадженні новітніх технологій у процесі митного контролю та
оформлення, а німецькі фахівці останнім часом стали нашими активними радниками
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у найбільш актуальних питаннях на сьогодні – таких як боротьба з корупцією та
визначення митної вартості», - відзначив Голова ДФС.
Проектом TWINNING передбачено проведення консультацій між представниками
ДФС та обраними експертами з країни-партнера на чолі з постійним радником
проекту, ознайомлення на практиці з аспектами впровадження елементів
інтегрованого управління кордонами та проведення нормотворчої роботи у сфері
боротьби з корупцією.
За словами Р.Насірова, проект складається з трьох основних компонентів, а саме зміни українських процедур і законодавства, необхідних для повного наближення до
стандартів ЄС у митній сфері, глибокого перегляду і приведення у відповідність до
стандартів ЄС інформаційних технологій та побудови комплексної системи протидії
корупції.
Також проект TWINNING спрямований на виконання Україною зобов’язань у
митній сфері відповідно до Угоди про асоціацію Україна - ЄС, зокрема, щодо
встановлення інституту уповноваженого економічного оператора, приєднання до
Конвенції про спільну транзитну процедуру, повноцінного функціонування
комплексу «Електронна митниця» та розробки ефективної антикорупційної
стратегії.
На реалізацію проекту TWINNING, який розпочнеться з січня 2016 року та
триватиме 2 роки, Європейський Союз виділяє 1,85 млн. євро.
«Я дякую всім нашим європейським партнерам за підтримку. Ми чекаємо на
приїзд фахівців з усіх трьох країн ЄС на чолі з паном Щесни одразу після новорічних
свят і початок спільної напруженої роботи над приведенням державної митної
справи до рівня європейських стандартів», - підсумував Р.Насіров. (Джерело: пресслужба ДФС, 15.12.2015, http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/228395.html).
09.11.2015, в рамках робочого візиту
в Україну експертів з Литовської та
Латвійської республік в Одеському
порту відбулася робоча нарада з питань
безпеки судноплавства, функціонування
портів
і
морських
терміналів,
інформаційного забезпечення логістики
морських перевезень.
Делегацію експертів ЄС в кількості
шести фахівців очолював Денісс Біковс (Латвія). З української сторони в дискусії
взяли участь начальник служби інформаційних технологій ДП «АМПУ»
Д.Якименков, заст. начальника адміністрації Одеського порту Р.Сахаутдінов, а також
представники Асоціації контейнерних ліній України, ряду агентських компаній.
У числі головних на нараді обговорювалося питання створення «Українського
національного морського єдиного вікна» (УНМЕВ) – національного сегменту
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міжнародної інформаційної системи SafeSeaNet (електронна система моніторингу
суден та обміну інформацією), яке покликане забезпечити обмін інформацією в
електронній формі між країнами ЄС і нашою країною. Відповідальним за створення
УНМЕВ обрана АМПУ.
Д. Якіменков нагадав присутнім, що в
рамках підписаної угоди про Асоціацію з
Євросоюзом Україна зобов'язалася протягом
2 років підключитися до європейських
інформаційних
систем
безпеки
судноплавства та контролю вивезення
вантажів з території морських пунктів
пропуску. До теперішнього часу українські
розробники вийшли на заключний етап
реалізації цього проекту.
- Українське національне морське єдине вікно, - відмітив під час презентації
Д.Якіменков, - це апаратно-програмний комплекс, який створюється з метою
спрощення та узгодження адміністративних процедур шляхом раціоналізації
формальностей з надання відомостей та електронної передачі інформації при
перевезеннях з використанням об'єктів морського транспорту.
Цей комплекс створюється на виконання зобов'язань держави Україна щодо
спрощення процедур торгівлі в рамках імплементації директив ЄС 2010-65 і 2002-59,
а також угоди з Всесвітньою організацією торгівлі щодо спрощення процедур
торгівлі від 7 грудня 2013р. Наша система створюється на базі технічних рішень,
сумісних з SafeSeaNet. Це європейська система, створена для обміну інформацією
між державами - членами, причому обміну підлягає вся важлива інформація, що
стосується руху морських суден і точного характеру вантажів (директива 2002-59) ...
(Джерело: прес-служба адміністрації Одеського порту, більш детально: http://www.
port.odessa.ua/index.php/ua/pres-tsentr/novini/port/15251-ampu-prezentuvala-ekspertames-kontseptsiyu-aparat no-programnogo-kompleksu-ukrajinske-natsionalne-morske-edinevikno).
Слід зазначити, що ІСПС є базовим, практично застосованим в роботі портового
співтовариства інструментом електронного обміну даними, постійна експлуатація
якої надає можливість реально використовувати переваги, оцінювати, аналізувати
перспективи та удосконалювати механізм електронного документообігу в логістиці
морських портів (пунктів пропуску або пунктів контролю), спрощувати й
прискорювати здійснення митних та інших формальностей різних видів державного
контролю на державному кордоні України.
Одним із таких заходів, реалізованих в поточному році, є проведення
«Дослідження виміру часу випуску товарів в морському порту Одеса за
методологією Всесвітньої митної організації (WCO)», з результатами яких бажаючі
мають можливість ознайомитись в презентаціях матеріалів за додатками до
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протоколу 20 засідання МРГ від 30.10.2015 за адресою: http://singlewindow.org/up
load/documenty/protokoly/UKR/20%20RG/Dodatok_2_Prezentatsiya.pdf; http://singlewin
dow.org/upload/documenty/protokoly/UKR/20%20RG/Dodatok_3_Doslіdjennya.pdf.
Серед іншого, інформуємо, що за повідомленням прес-служби ДП «АМПУ» від
07.12.2015, ДП «АМПУ», ТОВ «ТІС-Контейнер», і Одеською митницею ДФС
спланований і виконаний ряд заходів, спрямованих на подальший розвиток ІСПС,
пов'язаних з підвищенням якості внутрішньопортової логістики при обробці
морських контейнерів на контейнерному терміналі ТОВ «ТІС -Контейнер».
Сторонами були проаналізовані та здійснені заходи, пов'язані з необхідністю
мінімізації паперового документообігу, а також удосконаленням процедури
оформлення контейнерів на ТОВ «ТІС-Контейнер», в результаті яких,
експедиторські компанії, отримали можливість внесення інформації про
транспортний засіб, в'їжджати на територію контейнерного терміналу віддалено,
використовуючи інтерфейс інформаційної системи.
Результати зважування контейнерів передаються в ІСПС, дозволи митниці на
навантаження транспортного засобу і виїзд транспортних засобів, завантажених
контейнерами, здійснюється на підставі інформації в ІСПС.
Крім того, в адміністрації морського порту «Южний», успішно відпрацьована
можливість
безоплатного
здійснення
оформлення
електронного
наряду
експедиторами, які не використовують ІСПС.
Надалі планується продовжувати роботу, спрямовану на повну інтеграцію всіх
учасників портового співтовариства для використання виключно електронного
документообігу при здійсненні процедур оформлення морських контейнерів.
(Джерело: http://uspa.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10817:nateritoriji-kontejnernogo-terminalu-tov-tis-kontejner-vdoskonalyuyut-vnutrishnoportovogologistiku&catid=21&Itemid=179&lang=ua).
Принагідно повідомляємо, що на даний час, постановою Кабінету Міністрів
України від 14.12.2015 № 1065 із пункту 14 «Порядку переміщення товарів у пунктах
пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів
України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.09.2009 №320 (із
змінами, внесеними Постановою №491), абзац третій буде виключено, а саме
стосовно: «Переміщення товарів до місць проведення митного огляду, сканування,
зважування здійснюється виключно з використанням технологічного транспорту
портового оператора.», який мав набути чинності з 01.01.2016 року згідно Постанови
№491. (Джерело: ЛЗ Підприємство. 9.5.1. ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр
Ліга», ТОВ «Ліга-закон», 2015).
З результатами обговорення учасниками портової спільноти новацій з цих
питань, що відбулись 23.12.2015 в рамках чергового засідання «ДІАЛОГ-КЛУБУ»
тему: «Оформлення товарів і транспортних засобів в морських пунктах пропуску
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України з 01.01.2016», зацікавлені можуть ознайомитись по матеріалам прямої
трансляції за адресою: http://singlewindow.org/publications.
Враховуючи обсяг питань, що підлягають обговоренню в рамках цього заходу
активними
учасниками
портового
співтовариства,
інформуємо,
що
Мінінфраструктури та ДФС, опрацьовують відповідну Угоду, реалізація якої має
оптимізувати процедури митного оформлення вантажів в морських портах.
За повідомленням Мінінфраструктури від 09.12.2015, спільне рішення дозволить
значно скоротити час оформлення вантажів в морських портах та дозволить
оформлювати вантажі митними органами до прибуття судна в морський порт на
основі системи аналізу ризиків за стандартами Всесвітньої митної організації.
«Раніше оформлення контейнеру після його прибуття до порту в середньому
складало три години. Сьогодні завдяки тісній співпраці з органами ДФС цей
показник може змінитися майже до нуля», - підкреслив Міністр інфраструктури
України А.Пивоварський.
Передумовами цього стали проведення за ініціативою Мінінфраструктури
першого та другого етапу дерегуляції контрольних процедур в морських портах, в
рамках яких були прийняті постанови Кабінету міністрів України щодо:
а) запровадження проведення автоматизованого радіологічного контролю;
б) передачі права здійснювати всі види контролю (екологічного, фітосанітарного,
ветеринарного, інш.) митній службі;
в) скасування додаткових погоджень виїзду товарів з прикордонною службою
г) перенесення всіх процедур митного контролю (догляд, зважування, сканування) на
територію портового оператора.
Значну автоматизацію процесів з метою виключення суб’єктивних факторів та
зайвих процедур забезпечить ІСПС, яка впроваджена за підтримки Міжнародної
торгівельної палати, Асоціації експедиторів «Укрзовніштранс», Європейської
економічної комісії ООН та проекту Європейського Союзу Advanced National
Networks for Administrations (ANNA), та автоматизована система аналізу ризиків
Cargo Targeting System (далі -CTS), яка впроваджується Всесвітньою митною
організацією. (Джерело: http://uspa.gov.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=10914:ministerstvoinfrastruktury-ukrainy-i-gosudarstvennaya-fiskalnaya-sluzhba-ukrainy-soglasovali-sleduyushchie-vazhnye-shagi-deregulyatsii-2&catid
=21&Itemid= 179&lang=ua).

На завершення, шановні панове, колектив ТОВ «ППЛ 33-35»
вітає Вас з новорічними святами! Бажаємо здоров’я, процвітання,
наснаги, здійснення бажань, натхнення й удачі, мирного неба й
родючої землі! Злагоди, щастя та радості в родинах!
З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35» О.Орлов
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