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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 18
04.05.2015
Шановні панове!
Професійний, відповідальний підхід в організації стабільної експлуатації і
постійне супроводження розвитку й зростання ефективності функціонування
Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС)1, впровадженої в Україні
на засадах законодавства про електронний документообіг, забезпечили можливість
виявляти в міжнародних морських пунктах пропуску та реагувати в режимі
реального часу на різноманітні позитивні і негативні чинники, що впливають на
процеси транспортної логістики під час мультимодальних перевезень товарів.
Привертає увагу, що з набуттям досвіду постійного використання ІСПС,
подолання чисельних факторів, стримуючих розвиток прозорих відносин
учасників міжнародної торгівлі і транспорту, що зазвичай виникають під час
усунення умов сприятливих корупційним проявам в державному і приватному
секторах економіки, очевидні переваги автоматизації процесів та впровадження
обміну інформацією в електронному вигляді вже не викликають сумнівів у
суб’єктів національної торгової спільноти, підтримуються державними
інституціями, суб’єктами міжнародної торгівлі і міжнародними організаціями.
_________________________
1

ІСПС – інформаційна система портового співтовариства, створена відповідно до законодавства України про електронний документообіг
та захист інформації. Використовується в Україні в логістиці міжнародних пунктів пропуску для морського (поромного) сполучення, на
договірних засадах, за формулою фінансової самоокупності, забезпечуючи практичну реалізацію публічних і локальних заходів щодо
спрощення та прискорення процесів транспортування, обробки вантажів, проходження процедур державного контролю передбачених
приписами постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 та іншими нормативно – правовими актами, що стосуються
процесів міжнародної торгівлі і транспорту.

І.
В результаті комплексу заходів щодо практичної реалізації пілотного
проекту, заснованого на технології «Єдине вікно-локальне рішення», географія
покриття ланцюгів логістичних процесів безпаперовим обміном інформації за
допомогою ІСПС за період з 2014 року по теперішній час розширилась від одного
морського порту до чотирьох портів, від одного до п’яти пунктів пропуску/пунктів
контролю.
№
п/
п

Назва пункту пропуску/пункту контролю через
державний кордон України, де присутнє
поширення застосування окремих профільних
модулів ІСПС на різних логістичних ланцюгах
поставки товарів в контейнерах
(період з 01.01.2014 – 01.05.2015 р.р.)
Пункт пропуску
«Одеський морський торговельний порт»

для міжнародного морського
сполучення

2.

Пункт пропуску
«Іллічівський морський торговельний порт»

для міжнародного морського та
поромного сполучення

3.

Пункт пропуску
«Морський торговельний порт "Южний"»

для міжнародного морського
вантажного сполучення

Пункт контролю "Визирка"

для міжнародного морського
вантажного сполучення

1.

4.

5.

Пункт пропуску «Іллічівський рибний порт»

Характер транспортних
перевезень

для міжнародного морського
вантажно-пасажирського
сполучення

Особливості відкриття

--------акваторія порту відкрита для
заходження іноземних
невійськових суден
---------для впорядкування діяльності
пункту пропуску в морському
торговельному порту "Южний"
без обмеження
вантажопідйомності
транспортних засобів

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України
від 29.02.1996 №143-р (у
редакції від 15.04.2015
№358-р)
від 27.05.1999 №482-р
від 29.02.1996 №143-р (у
редакції від 15.04.2015
№358-р)
від 22.06.2011 №591-р
від 15.04.2015 №358-р

В кожному із цих пунктів пропуску присутні як загальні, так і відмінні,
специфічні, властиві тільки їх інфраструктурі та акваторії особливості
Інформаційний бюллетень №18, ТОВ «ППЛ 33-35», 02.05.2015 р., http://ppl33-35.com.

2

спеціалізації морських портів, що впливають на характер транспортних перевезень
товарів та логістику обробки транспортних засобів і вантажів в порту. Напрями
розвитку морських портів визначаються із урахуванням їх основного
вантажопотоку та поточної кон’юнктури ринку.
Відповідно до Стратегії розвитку морських портів України до 2038 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548-р,
планів розвитку морських портів на коротко- (до 2018р.), середньо- (до 2023р.) та
довгострокову- (до 2038р.) перспективу, затверджених наказом ДП АМПУ від
28.01.2014 № 16, географія поетапного впровадження заходів із застосуванням
ІСПС щодо оптимізації документообігу при оформлені і обробці вантажів в
морському порту, підвищення збереження вантажів та рівня захисту інформації,
оптимізації процесів, зменшення впливу людського фактору при оформленні
вантажів та часу обробки вантажів, передбачає їх здійснення:
в Іллічівському, Одеському морських портах, морському порту «Южний»: на
короткострокову (до 2018р.) перспективу;
в Білгород-Дністровському, Бердянському, Ізмаїльському, Маріупольському,
Миколаївському, Октябрьському, Ренійському, Скадовському, Усть-Дунайському,
Херсонському морських портах: на коротко- (до 2018р.) та середньострокову (до
2023р.) перспективу.
Проведення моніторингу та оцінки стану виконання Стратегії та планів
розвитку морських портів здійснюється ДП «Адміністрація морських портів
України» (ДП «АМПУ») із залученням суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у морських портах.
Кількість логістичних процесів, які на засадах прозорості, спрощень і
прискорення охоплюються за допомогою ІСПС електронним обміном інформації з
державними органами виконавчої влади і безпосередньо між суб’єктами
мультимодальних перевезень товарів в контейнерах - невпинно зростає. Як відомо,
шлях долають - йдучи. Поетапне застосування профільних модулів ІСПС з
поступовим розширенням географії портів та логістичних ланцюгів зумовлено
різноманітними, вагомими чинниками.
Впровадження та забезпечення постійної експлуатації ІСПС відбулось в
надскладних, загально відомих умовах політичних і економічних подій в країні,
реорганізаційних змін в державних органах, спротивів процесам антикорупційних
механізмів і люстрації, зростаючої економічної кризи.
Водночас, активна позиція портової спільноти, суб’єктів міжнародної
торгівлі, учасників транспортно-експедиторської діяльності, ДП «АМПУ»,
міжнародних організацій, окремих державних інституцій та ділових кіл,
зацікавлених в зміцненні економіки і розвитку логістики міжнародних перевезень,
залишається зорієнтованою на пошук оптимальних форм і методів управління,
створення і підтримку перспектив господарської, зовнішньоекономічної й інших
видів діяльності.
Практика використання ІСПС в морських портах беззаперечно підтверджує,
що одним із інструментів, загального для перспективного розвитку й усунення
корупційних проявів в різних галузях економіки та видів державного контролю є
ефективне, фахове впровадження електронного документообігу, поширення
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застосування єдиних, інтегрованих, доступних для використання згідно
визначених повноважень та компетенції інформаційно-телекомунікаційних
систем, з максимальною автоматизацією функціональних процесів і зменшенням
паперового документообігу та впливу людського чинника.
Досягнення позитивних результатів при цьому є можливим, у тому числі
завдяки застосування алгоритмів добросовісного організаційного співробітництва
державних структур і приватного сектору господарської діяльності, що
супроводжуються фінансуванням за формулами приватного інвестування
матеріально-технічного забезпечення та самоокупності надання/отримання
якісних послуг.
Багатовекторність
логістичних
ланцюгів,
інформаційного
обміну,
документального супроводження проходження формальностей різних видів
державного контролю при пропуску транспортних засобів і обробки товарів, що
переміщуються через морські пункти пропуску під час мультимодальних
перевезень із застосуванням кількох товаротранспортних документів і велика
кількість учасників цих процесів, в комплексі з необхідними для впровадження
заходів, об’єктивно зумовлює виважений, покроковий, поетапний, фаховий підхід
до регулювання правових відносин і практичної експлуатації профільних модулів
ІСПС.
Поетапне, реальне вдосконалення процесу обміну інформацією і
документами з використанням ІСПС, розпочате із урахуванням рішень
Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно-локальне
рішення» (м. Київ), відповідних урядових доручень, рекомендацій Міжнародного
семінару з питань спрощення процедур міжнародної торгівлі від 30.05.2013,
спільного листа ДФС (на той час Держмитслужби) та ДП АМПУ від 22.05.2012
№11.1/1.2-12.1/5764 та №18-4/338 (із змінами від 09.11.2012 №11.1./1.2-12.1/1257
та №18-4/832), спеціалізації морських портів, відбувається на постійній основі.
Розпочате 02.09.2013 в Одеському морському порту впровадження згідно
наказу ДП АМПУ від 12.08.2013 № 117 технологічної схеми, яка передбачала
використання ІСПС згідно до затверджених ДП АМПУ структури і форматів
даних в частині, що стосується використання адміністрацією порту електронного
наряду без паперових примірників та надання дозволу в електронному вигляді на
вивезення автотранспортними засобами за межі Одеського морського порту
товарів у контейнерах, які переміщуються внутрішнім та прохідним транзитом у
напрямку ввезення на митну територію України через пункт пропуску «Одеський
морський торговельний порт» (далі – ОМТП), забезпечило необхідні сприятливі
умови для активізації діяльності і скоординованої взаємодії прикордонних,
митних, інших контролюючих органів, морських агентів, портових операторів,
експедиторів, перевізників.
25.11.2013, в Одеському морському порту було розпочато впровадження
технологічної схеми, затвердженої наказом ДП АМПУ від 20.11.2013 № 247, яка
передбачила використання ІСПС у паралельному режимі з використанням
паперового та електронного примірників наряду, що стосується надання дозволу в
електронному вигляді на вивезення залізничним транспортом за межі цього порту
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товарів в контейнерах, які переміщуються внутрішнім та прохідним транзитом у
напрямку ввезення на митну територію України через пункт пропуску ОМТП.
01.03.2014, в рамках координації практичної реалізації заходів, необхідних
для удосконалення логістики, процедуру оформлення товарів у контейнерах, які
ввезені на територію України водним транспортом через пункт пропуску ОМТП
для подальшого вивезення залізничним транспортом за межі Одеського морського
порту удосконалено (наказ ДП АМПУ від 18.02.2014 № 23). За допомогою ІСПС
забезпечено здійснення оформлення цієї процедури виключно із використанням
електронної форми наряду, засвідченого ЕЦП без застосування паперових
примірників.
12.03.2014, в морському порту «Южний», було розпочато впровадження
паралельного режиму обміну інформацією і документами у паперовій і
електронній формі, необхідними для прийняття рішень про можливість
застосування до судна вільної практики, між адміністрацією морського порту
«Южний», державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види
контролю в пунктах пропуску через державний кордон, та суб’єктами
господарювання, що проводять свою діяльність у морському порту з
використанням ІСПС в тестовому режимі (наказ ДП АМПУ від 06.03.2014 № 31).
За повідомленням прес-служби адміністрації морського порту «Южний», у
період з 12.03.2014 по 03.05.2015 року, в морському порту «Южний» було
оформлено 100 суден із застосуванням вільної практики. Сотим судном став т/х
«Cambridge», який 03.05.2015 року під агентуванням компанії ТОВ Южний ЛТД,
прибув в порт під навантаження аміаку на причал № 3 (портовий оператор ПАТ
«ОПЗ»). В даний час вільну практику успішно використовують агентські компанії,
що працюють в акваторії морського порту «Южний». Це підтверджує статистика:
зі 199 суден, заявлених в ІСПС, 100 – державними органами надано дозвіл на
застосування вільної практики.2 (Джерело: http://uspa.gov.ua/ua/informatsijnasistema -portovogo-spivtovaristva/novini/4040-v-morskom-portu-yuzhnyj-oformleno100-sudov -v-rezhime-svobodnaya-praktika).
01.04.2014, на території Одеського морського порту та Іллічівського
морського порту встановлено єдину форму наряду (наказ ДП АМПУ від
26.03.2014 № 41), що забезпечило можливість подальшого уніфікованого підходу
до вирішення питань розвитку і удосконалення логістики, автоматизації,
спрощення і прискорення обміну необхідною інформацією, у тому числі в
електронному вигляді за допомогою ІСПС.
02.06.2014, на території Іллічівського морського порту розпочато
забезпечення здійснення в’їзду автомобільних транспортних засобів на підставі
інформації, наявної в ІСПС та інших комп’ютерних мереж, щодо електронного
наряду на завантажені контейнери, вивезення яких з території цього порту
здійснюється автомобільним транспортом та відмітки в ІСПС посадової особи
митниці про реєстрацію звернення експедитора на здійснення вантажних операцій
з контейнером у зоні митного контролю і визначення відповідних форм митного
контролю щодо товарів у контейнерах, зазначених в електронному наряді
(розпорядження ДП «АМПУ» від 20.05.2014 № 43).
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13.07.2014, із урахуванням набуття практичного досвіду щодо використання
ІСПС її Користувачами (посадовими особами прикордонних, митних, інших
державних органів, учасниками транспортно-експедиторської, які уклали публічну
угоду з ДП АМПУ та відповідні договори для доступу до ІСПС), було введено в
дію нову Технологічну схему оформлення порожніх та завантажених контейнерів,
які прибувають на суднах та вивозяться автомобільним і залізничним транспортом
з території Одеського морського порту з використанням ІСПС (наказ адміністрації
Одеського морського порту ДП АМПУ від 10.07.2014 № 341).
05.08.2014, введено в дію Технологічну схему оформлення завантажених
контейнерів, які прибувають на суднах та вивозяться автомобільним транспортом
з території Іллічівського морського порту з використанням ІСПС (крім розділу 7,
впровадження якого передбачалось окремим наказом начальника Іллічівської філії
ДП АМПУ), затвердженої наказом Іллічівської філії ДП АМПУ від 31.07.2014
№ 309.
27.02.2015, враховуючи приписи типових технологічних схем, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, позитивні
результати комплексу заходів щодо уніфікації процедур обміну електронними
даними з державними контролюючими органами й попит в поширенні
застосування профільних модулів ІСПС, а також урегулювання відповідно до
законодавства договірних відносин з ТОВ «Іллічівський рибний порт», де
здійснюється обробка контейнерів з товарами, що ввозяться на митну територію
України суднами закордонного плавання через пункт пропуску «Іллічівський
рибний порт», наказом ДП АМПУ від 26.02.2015 № 28 впровадження ІСПС
поширено на територію цього товариства й пункту пропуску відповідно.
27.02.2015, за результатами застосування профільного модулю ІСПС щодо
«вільної практики» в морському порту «Южний», із урахуванням запровадженого
в Одеському морському порту дослідження показників часу випуску товарів в
контейнерах (п.1.7 протоколу № 15 РГ засідання МРГ від 28.08.2014, м. Київ,
http://www.singlewindow.org/), що проводиться робочою групою з питань
Методології ВМО, утвореній на колегіальній основі, до складу якої входять
фахівці Одеської митниці ДФС, Одеського прикордонного загону, інших
контролюючих державних органів виконавчої влади, які виконують свої
повноваження в пункті пропуску ОМТП, адміністрації Одеського морського
порту, ДП «АМПУ», ТОВ «ППЛ 33-35», наказом ДП «АМПУ» від 21.05.2015
№ 71 впроваджено процедуру обміну інформацією і документами в електронній
формі, необхідними для прийняття рішень про можливість застосування до судна
вільної практики, між адміністрацією Одеського морського порту, державними
органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах
пропуску через державний кордон, та суб’єктами господарювання, що проводять
свою діяльність у морському порту з використанням ІСПС.
06.05.2015, в рамках заходів подальшої оптимізації процесів із використанням
ІСПС, наказом Іллічівської філії ДП АМПУ від 05.05.2015 № 202 вводиться в дію,
затверджена цим наказом Технологічна схема оформлення порожніх і
завантажених контейнерів, які вивозяться автомобільним та залізничним
транспортом з території Іллічівського морського порту з використанням
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інформаційної системи портового співтовариства (за виключенням абзацу 2 п.1.10,
розділів 2 та 7, пунктів 8.2.4., 8.2.5., 8.3., які будуть введені в дію окремими
наказами начальника адміністрації Іллічівського морського порту). У зв’язку з
чим, наказ ІФ ДП «АМПУ» від 31.07.2014 № 309, яким 05.08.2014 року була
введена в дію Технологічна схема оформлення завантажених контейнерів, які
прибувають на суднах та вивозяться автомобільним транспортом з території
Іллічівського морського порту з використанням інформаційної системи портового
співтовариства, втратить чинність.
Користувачі ІСПС й інші зацікавлені кола бізнес спільноти мають можливість
регулярно ознайомлюватись з подіями заміщення паперового документообігу на
електронний в логістиці морських портів та розвитком версій системи
безпосередньо з інструкцій Користувачів, що їх супроводжують, та публічних
повідомлень на офіційних сайтах: http://ppl33-35.com; http://uspa.gov.ua.
Організаційні та інші заходи, що супроводжують застосування профільних
модулів ІСПС та їх модифікацію, забезпечуються постійним зворотнім зв'язком з її
Користувачами.
Вже в п’яти морських пунктах пропуску, суб’єкти міжнародної торгівлі та
транспортно-експедиторської діяльності мають можливість без фізичного
контакту і паперових форм застосовувати в своїй роботі профільні модулі ІСПС
відповідно до специфіки функціонування пунктів пропуску/пунктів контролю в
різних процесах логістики поставок товарів, властивих особливостям
мультимодальних перевезень при поставках товарів (за схемою судно
закордонного плавання, автомобільний або залізничний транспорт), в напрямі
ввезення товарів при імпорті та транзитних переміщеннях.
Поетапно опрацьовуються організаційні та інші питання, які підлягають
практичному вирішенню для покриття за допомогою ІСПС електронним обміном
технологічних ланцюгів логістики і е-документообігу при експортних та
транзитних мультимодальних перевезеннях при вивезенні товарів за межі митної
території України через морські пункти пропуску на суднах закордонного
плавання.
Нині проводяться консультації, досліджуються й опрацьовуються оптимальні
алгоритми логістики, робочі технологічні карти та технологічні процеси щодо
процедур державного контролю при міжнародних перевезеннях через морські
пункти пропуску генеральних та наливних вантажів, із урахуванням при цьому
приписів Митного кодексу України, ратифікованих Україною Конвенцій, Правил
надання послуг у морських портах, затверджених наказом Мінінфраструктури
України від 05.06.2013 № 348, інших нормативно-правових актів, що стосуються
міжнародних перевезень товарів та досвіду практичного поширення:
застосування суб’єктами міжнародної торгівлі і логістики законодавства про
електронний документообіг; уніфікованого урегулювання питань щодо отримання
дозволу державних органів на використання «вільної практики»;
упорядкування обміну попередньою інформацією про судна та товари;
зменшення потреб в паперовому документообігу і попиту для заміщення витрат
фізичних на дистанційний обмін легітимними електронними даними за допомогою
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можливостей ІСПС, що суттєво оптимізує та економить ресурси в діяльності будьякого учасника процесів.
На теперішньому етапі експлуатації, серед інших спрощень в процесах
логістики з використанням можливостей єдиного інформаційного обміну
електронними даними за допомогою ІСПС, що оптимізують можливості
державних органів і учасників транспортно-експедиторської діяльності для
зменшення потреб фізичного контакту, скорочення витрат часу й економії інших
власних ресурсів під час обробки та контролю в морських пунктах пропуску
транспортних засобів і товарів в контейнерах, зокрема, забезпечується, що:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11
12

13
14

15

Вантажовласник в режимі реального часу може спостерігати прийняті рішення про застосування державними органами форм контролю відносно
товарів, що ввозяться суднами на митну територію України в контейнерах.
Реєстрація е-наряду здійснюється автоматично, з фіксацією точного часу надання документів посадовцям контролюючих органів, у разі
немотивованої відмови в оформленні, і у експедитора є можливість документального підтвердження його звернення.
Процедура оформлення е-наряду і документів або рішення про відмову передбачає індивідуальну ідентифікацію посадових осіб яка їх виконала чи
прийняла.
Внесення в систему посадовцями державних органів інформації про причини відмови в оформленні (візуванні) е-наряду є обов’язковим і доступним
для реагування експедиторами в режимі реального часу.
При обов’язковій автоматичній фіксації в електронному вигляді дозвільних рішень посадовців державних органів, охоронних служб, ризики
незаконного ввезення товарів на митну територію України та їх несанкціонованого вивезення з території морського пункту пропуску авто- чи
залізничним транспортом за допомогою злочинних дій з паперовими примірниками документів суттєво зменшились, при цьому рівень гарантування
безпеки, недоторканності та збереження вантажів, відповідно зріс.
Автоматизація процесу електронної черги надання експедиторами е-нарядів, морськими агентами попередньої інформації про прибуття в морський
порт судна і вантажів в контейнерах забезпечує прозорий механізм моніторингу процесу обробки документів в логістиці поставок товарів;
За наявності попередньої е-інформації від морських агентів, експедиторів (перевізників) в службах порту на території морського пункту пропуску
суттєво скорочується час, необхідний для обробки даних про транспортні засоби і вантаж, з усуненням зайвих етапів, які були властиві при
оформлені та обігу паперових примірників нарядів, зокрема: щодо проставлення дозвільних відміток (так званої візи) морської лінії для відому
митної адміністрації та митних для відому портових операторів; відміток підрозділів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
митних адміністрацій.
Необхідність фізичного контакту й подання додаткового паперового примірника наряду в підрозділи митниці для оформлення і видачі оформленої
квитанції МД-1 усунуто, її оформлення відбувається на підставі е-наряду (заявки) в ІСПС.
Перелік вичерпних причин, встановлених чинним законодавством для здійснення огляду товарів міститься в ІСПС, зазначення причини посадовою
особою митної адміністрації, що стала підставою для прийняття рішень про огляд товарів є обов’язковим, доступна для дистанційного
спостереження в режимі реального часу і можливого оскарження для експедиторів і відповідно вантажовласників.
Автоматизовано процес фіксації орієнтувань органів Служби безпеки України, що передбачають взаємодію з митними органами, в ІСПС обов’язково
вказуються реквізити листа-орієнтування.
Необхідність надання паперової заявки службам порту для обробки вантажів в контейнерах, пов’язаної з проведенням митного огляду - усунуто, ця
процедура відбувається на підставі електронних даних, які містяться в ІСПС;
Можливість дистанційного, автоматизованого доступу з робочих місць посадових осіб підрозділів прикордонного й митних органів, підрозділів
інших контролюючих органів, які відповідно до ст.319 Митного кодексу України здійснюють контроль на державному кордоні щодо підконтрольних
об’єктів, до е-даних, що містяться в ІСПС – забезпечено.
Можливість додатково повідомляти по електронній пошті про завершення розгляду е-наряду митницею – забезпечено.
Процес звірки даних про контейнер з товарами, вказаних в е-наряді та даними портових операторів, які підключені до ІСПС про вантажі, вивантажені
із суден на територію їх відповідальності, автоматизовано, що надає можливість достовірно відображати інформацію про призначені додаткові
форми державного контролю після опрацювання е-наряду (у тому числі електронних копії коносаменту, інвойсу, аркушу пакування) митницею,
завчасно із застосуванням автоматичної функції «пошук» визначатись з плануванням робіт і операцій щодо обробки товарів, необхідних для
проведення процедур контролю (огляду, сканування, зважування).
Відображення результатів зважування авто - контейнеровозів на вагових пристроях, якими облаштовано інфраструктуру територію морських портів і
портових операторів, автоматизовано, що надає можливість дистанційно, в режимі реального часу приймати відповідне рішення митницею, із
урахуванням е-даних про результати зважування, що при цьому накопичуються і зберігаються в інформаційних ресурсах системи.

Робота, спрямована на заміщення паперового документообігу на електронний
обмін даними в логістиці морських портів, виконання планів перспективного
розвитку, реалізації положень Стратегії розвитку морських портів України до
2038 року й рішень Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине
вікно-локальне рішення» в зоні діяльності Одеської (колишньої Південної)
митниці, триває.
Наказом ДП «АМПУ» від 06.04.2015 № 194, з метою забезпечення
ефективного розвитку та інтеграції всіх учасників транспортного процесу в ІСПС,
створено робочу групу, до основного складу якої ввійшли фахівці підрозділів
Одеської філії ДП «АМПУ», представники ДП «ГПК Україна», ТОВ «БруклінКиїв Порт», ТОВ «ППЛ 33-35» (за їх згодою).
Передбачено, що за рішенням цієї робочої групи для участі в її роботі, у разі
необхідності будуть залучатись й інші представники стивідорних компаній,
підрозділів портів та інші фахівці (за їх згодою). Щотижневий регламент засідань
робочої групи передбачає можливість регулярного опрацювання широкого кола
питань, відкритого діалогу з учасниками транспортно-експедиторської діяльності,
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суб’єктами господарювання,
державними органами.

що

здійснюють

свою

діяльність

в

портах,

За повідомленням ДП «АМПУ», Одеська митниця ДФС України своїм
листом на адресу ДП «АМПУ» проінформувала про позитивні результати тестової
експлуатації модуля, що дозволяє відображати результати зважування
автоконтейнеровозів в ІСПС та підтвердила готовність до експлуатації даного
модуля на постійній основі.
Таким чином, з 27.04.2015, паперова форма документа з результатами
зважування автоконтейнеровозів, які будуть проведені на вагах ДП «АМПУ», а
також на стивідорних комплексах ТОВ «ГПК Україна», ТОВ «Бруклін-Київ Порт»
- в Одеському морському порту і ТОВ «Міленіум 2003» - в Іллічівському
морському порту, не має вимагатись як обов’язкова.
Електронна форма даного документа у разі зважування може бути наданою за
допомогою ІСПС всім зацікавленим учасниками портового співтовариства. При
цьому, митні органи мають можливість в ІСПС приймати до розгляду інформацію
про результати зважування - виключно в електронному вигляді.
ДП «АМПУ» продовжує роботу з розширення переліку вагових комплексів,
підключених до ІСПС для автоматизованого електронного обміну інформацією.
(Джерело: прес-служба ДП «АМПУ» (http://uspa.gov.ua/ua/%20informatsijnasistema-portovogo-spivtovaristva/novini/3737-ampu).
Одеська
митниця.
Період.
2014 рік
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
2015 рік
січень
лютий
березень
квітень
2014 рік
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
2015 рік
січень
лютий
березень
квітень

оброблено
даних
(контейне
рів)
3176
3399
3854
3866
2602
2249
2354
3120
1227
10560
9649
10348
10351
9719
8123
7095
9072
6386

відсутні призначення на
технічні засоби контролю
(сканування, зважування)
та огляд, %

сканування
(%)

Іллічівський морський порт
62,25
1,64
67,26
0,50
64,01
5,81
63,89
5,79
54,80
5,11
69,28
0,18
67,08
2,63
76,89
1,51
73,43
0,08
Одеський морський порт
60,41
0,02
56,93
0,00
53,83
0,02
53,81
0,02
55,79
0,00
63,99
56,05
48,26
63,69

0,04
0,13
0,18
0,20

зважування
(%)

проведення
митного
огляду
(%)

35,74
30,51
29,76
29,90
40,24

13,60
8,88
8,38
8,48
9,07

30,10
30,50
20,45
23,31

8,49
10,11
8,59
12,31

37,81
40,24
45,18
45,19
42,32

9,21
11,22
10,03
10,60
8,05

34,26
39,72
48,57
34,20

6,18
13,76
16,94
10,24

Моніторинг оформлень
е-заявок
(е-нарядів)
про
застосування
митницею
визначених законодавством
форм контролю на товари у
контейнерах, на підставі
рішень,
внесених
до
відповідного модулю ІСПС
(без урахування комбінації
застосування кількох ТЗК та
митного огляду) містить
щомісячні показники, що
загалом
вказують
на
нестабільну
динаміку
їх
прийняття.

За цими даними е-спостереження 2014 - 2015р.р., в Одеському та
Іллічівському морських портах на переважну більшість товарів в контейнерах при
їх ввезені на суднах - відсутні призначення для технічних засобів контролю
(сканування, зважування) та огляд.
Проте, впродовж 2015 року щомісячний показник прийняття рішень про
необхідність сканування в Одеському порту стабільно зростає. В Іллічівському
порту, динаміка цього показника за аналогічний період нестабільна, але порівняно
з Одеським портом, кількість сканувань в цілому, більша. При цьому, прийняття
рішень під час розгляду митницею е-нарядів про застосування вагового контролю
в Іллічівському порту, порівняно з Одеським портом, менша. Порівняно з
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минулим місяцем поточного року, на відміну від Іллічівського морського порту, в
Одеському морському порту зменшилась кількість прийняття рішень про
необхідність проведення митного огляду.
Результати моніторингу щодо обсягів застосування форм контролю виявляє
потребу в проведенні об’єктивного, детального аналізу причин їх виникнення, як з
боку митного органу, так і всіх учасників обробки вантажів на території морських
пунктів пропуску (зокрема адміністрацією портів, декларантами та іншими
суб’єктами господарювання).
Привертає увагу, що дані про результати зважування в електронному вигляді,
доступна посадовцю відповідного підрозділу Одеської митниці для перегляду в
режимі реального часу, що дозволяє здійснювати аналіз ризиків шляхом звірки
відповідності даних фактичного зважування в порту та даних, вказаних в
електронних копіях документів: коносаменті, інвойсі, аркуші пакування та інших,
наданих до ІСПС документів, без застосування при цьому паперових примірників
документів).
Забезпечення прискорення е-інформаційного обміну між учасниками
логістики (морськими агентами, експедиторами, портовими операторами,
митними брокерами) сприятиме забезпеченню правомірного та легітимного
корегування вагових даних, у разі виявлення їх помилковості при наданні
попередньої інформації, наявності релізів тощо.
Враховуючи, що результати зважування товарів в контейнерах в
електронному вигляді доступні для опрацювання в митному органі за допомогою
ІСПС, подальші спрощення й оптимізація цього процесу має перспективи для
обговорення та подальшої реалізації конструктивних і доцільних ініціатив
Користувачів.
__________________
2

вільна практика - термін визначено, як:
1) - заходження судна закордонного плавання в порт та початок вантажних операцій без участі комісії на борту судна за рішенням уповноважених
здійснювати відповідний контроль державних органів, що приймається на підставі відомостей, отриманих до прибуття судна, відповідно до Конвенції про
полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року (п.2 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних,
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними»);
2)- для судна - право увійти в порт, почати посадку або висадку, розвантаження або завантаження вантажів, запасів; для літака після приземлення - право
почати посадку або висадку, розвантаження або завантаження вантажів, запасів; для наземного транспортного засобу після прибуття - право почати посадку
або висадку, розвантаження або завантаження вантажів, запасів (п.2 Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 22.08.2011 № 893).

ІІ.
Загальними, серед інших, чинниками для державного і приватного секторів
економіки, які стримують процес розвитку та отримання переваг від впровадження
інтегрованих автоматизованих інформаційно - телекомунікаційних систем обміну
електронною інформацією і документами в електронному вигляді в логістиці
процесів, що властиві пунктам пропуску для міжнародного морського і поромного
сполучення, окрім фінансових, фахових, кадрових ускладнень ресурсного
забезпечення, наприклад, в сфері організаційної, технологічної й практичної
взаємодії суб’єктів, є:
Ø чисельні нормотворчі, регулятивні та правозастосовні компоненти, що
включають:
для державного сектору - кволе адміністративне нормативно-правове
регулювання функціональної взаємодії прикордонних, митних органів, інших
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державних органів виконавчої влади при здійсненні контрольних процедур і
пов’язаних з цим формальностей, забезпечення зворотного зв’язку між ними і
суб’єктами приватного сектору на засадах єдиного
уніфікованого,
класифікованого обміну електронними даними, необхідними для швидкого і
якісного проходження всіх встановлених законодавством видів контролю з
максимальним зменшенням обсягів паперового документообігу і фізичного
спілкування;
для приватного сектору суб’єктів транспортно-експедиторської діяльності і
міжнародної торгівлі (у тому числі не приватних форм власності) - швидке
відтворення в договірних правових відносинах умов, які в широкому розумінні
правових взаємовідносин передбачають та забезпечують легітимність
використання між договірними сторонами електронного документообігу,
визначених структур та форматів електронного обміну інформацією, електронного
цифрового підпису, інших інструментів правових стосунків сторін гарантуючих
без паперовий і безконтактний способи і механізми реалізації їх прав та обов’язків;
Ø відсутність в національному просторі на законодавчому рівні єдиного
повноважного органу, що об’єднує зусилля і задовольняє ключові потреби та
інтереси держави і суспільства в спрощеннях міжнародної торгівлі та логістики
поставки товарів, із урахуванням характеру транспортних перевезень та видів
транспорту;
при цьому - відкритого суб’єктам міжнародної торгівлі та логістики для
регулярного діалогу з державними інституціями, органами виконавчої влади й
іншими державними органами, прозорої взаємодії та співробітництва між ними,
проведення навчань, консультацій, семінарів, інших форм швидкого обміну
фаховими національними та міжнародними надбаннями,
зокрема, - позбавленого адміністративного тиску, бюджетних обмежень в
фінансуванні його діяльності та реальному практичному впровадженні доцільних
для отримання економічних зисків проектів, обов’язковості використання наявних
системних бюрократичних механізмів регулюючих стан державно-приватного
партнерства, матеріально-технічного й фахового забезпечення державних
структур,
і в той же час - спроможного досліджувати ефективність, здійснювати
необхідний моніторинг, контролювати і впроваджувати заходи для усунення
слабких та підтримки застосування перспективних інструментів в умовах
обов’язкової практичної реалізації прийнятих ним рекомендацій і колегіальних
рішень.
Присутність прогресивних змін в логістиці поставки товарів щодо поширення
застосування електронного обміну інформації, інформаційно-телекомунікаційних
систем різних форм власності, спонукає, зокрема, до розвитку правових відносин і
зростання рівня взаємодії суб’єктів державного сектору щодо виконання
контрольних функцій. При цьому, зумовлює також потребу визначення
актуальних положень і забезпечення дотримання учасниками транспортноекспедиторської діяльності відповідних договірних умов, які для реалізації прав,
обов’язків та повноважень, враховують особливості приписів законодавства в
сфері застосування електронного документообігу, електронного цифрового
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підпису, застосування в роботі стандартизованих, класифікованих та уніфікованих
структур і форматів електронного обміну даними, забезпечення їх безпеки,
зберігання та захисту.
В попередньому Інформаційному бюлетені приверталась увага до поточних
питань загальнодержавних євроінтеграційних процесів в України, проведення
реформ відповідно до державних пріоритетів розвитку економіки, виконання
відповідно до повноважень та компетенції ухвалених Урядом планів імплементації
до законодавства ЄС та СОТ.
Результати моніторингу законодавства України для забезпечення ефективної
правозастосовної роботи й досягнення позитивних зрушень в сфері міжнародної
торгівлі і логістики поставок товарів, серед інших питань, виявляють також
нагальну необхідність більш активної участі бізнес спільноти, учасників
транспортно-експедиторської діяльності в ознайомленні та обговорені проектів
нормативно-правових актів, формування пропозицій, попередження можливих
правових колізій, подвійних тлумачень, дублювання, пробілів тощо, та відповідно
потребу уважного, фахового, всебічного опрацювання законодавчих ініціатив та
юридичних наслідків до набуття чинності правових приписів.
Так, наприклад, 28.06.2015 набирає чинності, безперечно потрібний в рамках
дерегуляції та актуалізації новий Закон України від 02.03.2015 №222-VIII «Про
ліцензування видів господарської діяльності» (надалі - ЗУ №222-VIII), яким
зокрема вносяться окремі зміни до низки законодавчих актів, у тому числі Законів
України: «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про залізничний транспорт»,
«Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», Митний кодекс України
(картка законопроекту: головний комітет з питань промислової політики та
підприємництва, реєстрація проекту Закону 0934 від 27.11.2014, акт № 222-VIII від
02.03.2015, підписано Президентом 25.03.2015, джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52683).
Проте, за приписами редакції цього Закону, позитивні наміри скоротити
загальну кількість ліцензій, що торкнулась і митно-брокерської діяльності шляхом
виведення в категорію дозвільної на підставі дозволів замість ліцензій й
відповідно без оплати до Держбюджету за їх отримання, викликає ряд інших
питань і навіть можливих ускладнень, що мали б своє вирішення у разі
попереднього якісного опрацювання проекту фахівцями відповідних профільних
державних інституцій, бізнес структур, або органом, який об’єднує національні
інтереси держави і ділової спільноти в сфері розвитку міжнародної торгівлі і
логістики.
Привертає увагу, що після набуття чинності ЗУ № 222-VIII, митноброкерська діяльність за приписами ч.1 ст. 406 Митного кодексу України,
виявилась діяльністю, яка ввійшла до дозволів повноважень не одного, а кількох
центральних органів виконавчої влади.
За контекстом нових юридичних приписів цієї статті, митно - брокерська
діяльність не відокремлена від дозволів, що видаються на діяльність магазинів
безмитної торгівлі (які можуть функціонувати виключно на кордоні в зоні
спільного прикордонного й митного контролю), і має таку редакцію:
«Дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності, відкриття та
експлуатацію магазину безмитної торгівлі надається центральним органом
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виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону.».
Підпунктом 1 ч.1 ст. 404 Митного кодексу України, встановлено, що митноброкерська діяльність віднесена до видів діяльності, контроль за провадженням
яких здійснюється органами доходів і зборів.
Проте, після набуття чинності підпункту 5 ст.7 ЗУ № 222-VIII, що вносить
зміни до Митного кодексу України, матимуть також юридичну силу ч.2 ст.405
цього Кодексу, що: «Набуття права на провадження видів діяльності, зазначених у
статті 404 цього Кодексу, без отримання відповідного дозволу не допускається, за
винятком випадків, передбачених главою 2 цього Кодексу.».
Тобто, для набуття права на митно-брокерську діяльність, крім протирічь і
колізій з пунктами 8.1 - 8.7 Стандартних правил розділу 8 «Відносини між митною
службою та третіми сторонами» Загального додатка до Міжнародної конвенції про
спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.73, до якої Україна
приєдналась згідно із Законом України «Про приєднання України до Протоколу
про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію
митних процедур» від 05.10.2006 № 227-V (далі - Кіотська конвенція), виникає
питання про оформлення дозволів на таку діяльність ДФС разом із
Держприкордонслужбою, крім випадків, передбачених главою 2 Митного кодексу
України, регламентуючих засади діяльності уповноважених економічних
операторів.
При цьому, за приписами ч.1 ст.407 Митного кодексу України: «Форми,
порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання
дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу,
а також правила провадження зазначених видів діяльності та порядок контролю за
їх провадженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, якщо
інше не передбачено цим Кодексом.».
Ліцензійні умови провадження посередницької діяльності митного брокера,
затверджено спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва, Державної митної служби України від
13.05.2009 № 89/445, зареєстрованих Мінюстом України 29.05.2009 за
№ 469/16485.
Оскільки це підзаконний акт, правова природа якого не може змінювати
законодавчі юридичні приписи, при опрацюванні необхідної нової редакції
подібних умов регулятивного акту для статусу дозволів і забезпечення реалізації
глави 59 Митного кодексу України щодо митно-брокерської діяльності, що
суттєво відрізняться від глави 60 цього Кодексу щодо відкриття та експлуатації
магазину безмитної торгівлі, який функціонує виключно для товарів, розміщених в
митний режим безмитної торгівлі, виникне ще одне не просте питання відносно
урахування Україною стандартів Кіотської конвенції, й зокрема в частині формату
терміну – ліцензії для митно-брокерської діяльності.
Результати законодавчих ініціатив, що в подальшому потребують додаткових
витрат ресурсів для усунення різноманітних недоліків на жаль не поодинокі, що не
є сприятливим для економічного зміцнення, розвитку міжнародної торгівлі,
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імплементації до законодавства ЄС та СОТ приписів податкового, митного,
транспортного законодавства, а також правозастосовної роботи.
Подібна практика встановлення регуляторних механізмів яскраво свідчить
про необхідність об’єднання зусиль спільноти ділових кіл і державних структур
для ефективного, цільового супроводження упровадження Національної стратегії
спрощення процедур міжнародної торгівлі і логістики.
Створення і супроводження виконання міжвідомчого плану практичних дій
для реалізації комплексних заходів на загально - державному рівні при проведенні
досліджень і задоволення нагальних потреб суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності та учасників транспортно - експедиторської діяльності в спрощеннях
при здійсненні мультимодальних перевезень (одним і більше видами транспорту,
за кількома і більше товарно - транспортних накладних на перевезення вантажів),
потребують суттєвого організаційного, методологічного, матеріально-технічного,
кадрового, фахового та інших видів ресурсного забезпечення, що в умовах
сучасних викликів вимагає міжнародної допомоги, нових алгоритмів державноприватного співробітництва, модернізації господарської діяльності на засадах
самоокупності для надання/отримання якісних послуг.
Втілена за допомогою ІСПС в практику при пропуску через державний
кордон транспортних засобів комерційного призначення і вантажів модель
технології «єдиного вікна» (сучасного інструменту спрощення процесів логістики
і процедур контролю з використанням електронного обміну інформацією) у
секторі морського транспорту транспортної галузі України - стала результатом
тривалої співпраці українських урядових, ділових кіл, представників державних
органів з експертами міжнародних організацій, ЄЕК ООН з реалізації принципів,
викладених в Рекомендаціях № № 33, 34, 35 ЄЕК ООН.
Сучасні виклики політичних, соціальних, економічних перетворень
вимагають систематичного пошуку суб’єктами будь-яких організаційних форм
власності найбільш оптимальних, фахових, економічних, реально спроможних
інструментів організації та забезпечення швидкого зростання економічного рівня
господарювання й ефективного задоволення потреб суб’єктів комерційної
діяльності з максимальним збереженням інтересів держави.
Пілотний проект, заснований на технології «Єдине вікно-локальне рішення»
спроможний продемонструвати практичний інструмент реалізації перспективних
можливостей - ІСПС в морських портах, що нині підтримується міжнародними
організаціями, використовується державними структурами господарської
діяльності, державними органами, приватним сектором підприємницької
діяльності, і має потенціал розвитку відповідно до потреб транспортної галузі
економіки України, з інтеграцією для задоволення потреб зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання, міжнародної торгівлі і логістики поставки
товарів.
Позитивні результати реалізації цього проекту підтверджують, що в умовах
суттєвого скорочення фінансування бюджетних структур, створення необхідних
дієвих інструментів без залучення державних коштів при забезпеченні постійної
підтримки об’єктів комерційної експлуатації на умовах самоокупності, виявилось
Інформаційний бюллетень №18, ТОВ «ППЛ 33-35», 02.05.2015 р., http://ppl33-35.com.

14

єдино потенційно життєздатним засобом співробітництва з державним сектором у
законний спосіб, без корупційних ознак.
З початку постійної експлуатації, потенційними Користувачами ІСПС стали
понад 570 підписантів відповідних угод та договорів, до спільноти яких входять
державні органи, морські агенти, портові оператори, експедитори, перевізники.
На теперішній час, в рамках реалізації заходів відповідно до Рекомендацій
№4 ЄЕК ООН, діяльність Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур
міжнародної торгівлі та логістики в Україні, яка з грудня 2014 року працює в
оновленому форматі, властивості, показники, результати локального проекту,
заснованого на технології «Єдине вікно-локальне рішення» в морських портах
України для реалізації принципів, викладених в Рекомендаціях №№ 33, 34, 35 ЄЕК
ООН, в цілому розглядаються у якості базового для модернізації і розвитку
міжнародної торгівлі, логістики, прискорення якісної імплементації до
законодавства ЄС і СОТ.
Принагідно повідомляємо, що 28.04.2015, у м. Києві, відбулось вісімнадцяте
засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі
та логістики в Україні.
В рамках цього засідання, спільно з Європейською економічною комісією
ООН проведено важливий для України семінар за програмою: «Оцінка готовності
України до здійснення Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі».
Організатори: Європейська економічна комісія Організації об'єднаних націй
(ЄЕК ООН), Кабінет Міністрів України, Український національний комітет
Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), Асоціація транспортноекспедиторських і логістичних організацій України «УКРЗОВНІШТРАНС», АТ
«ПЛАСКЕ».
Модератори за програмою семінару: Володимир Щелкунов, заступник голови
Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та
логістики в Україні, Радник Прем’єр-міністра України; Маріо Апостолов,
Регіональний радник ЄЕК ООН з торгівлі.
Презентація дослідження: Олександр Федоров, генеральний директор ТОВ
«ППЛ 33-35», Лев Баязітов, консультант ТОВ «ППЛ 33-35».
В семінари брали участь: виконавчий секретар ЄЕК ООН заступник
Генерального секретаря ЄЕК ООН Крістіан Фріїс Бак; директор Департаменту
Економічного співробітництва та торгівлі Вірджинія Крем-Мартос; регіональний
радник з питань торгівлі Маріо Апостолов; економіст ЮНКТАД Поул Хансен;
секретар Робочої групи СОТ з переговорів зі спрощення процедур торгівлі Нора
Нейфельд; Менеджер Проекту Торговельної логістики в Західних Балаканах
Міжнародний Банк/Міжнародна фінансова корпорація Віолан Кунар-Лісі;
консультант з торговельник питань Ради з торгівлі, Швеція, Аннелі Венгелін;
керівник Департаменту торговельної політики та бізнесу Міжнародного
торгівельного центру Раджеш Агарвал; керівник офісу Східної Європи та Азії
Олена Бутрімова; аташе, менеджер сектору з питань розвитку приватного сектору
Представництва ЄС в Україні Борис Філіпов; спеціаліст з питань належного
управління та протидії корупції EUBAM Ентоні Морт; керівник проекту USAID
Фархат Фархат; інші повноважні представники запрошених, а також державних
органів виконавчої влади України - члени МРГ. Більш детально із списком
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учасників бажаючі зможуть ознайомитись по матеріалам семінару після їх
висвітлення на офіційному сайті http://www.singlewindow. org/.
Міжвідомча робоча група зі спрощення процедур торгівлі та логістики в
Україні (МРГ, м. Київ), продовжуючи свою діяльність зі створення Національного
органу зі спрощення торгівлі відповідно до Рекомендації ЄЕК ООН № 4 та заходи
в рамках опрацювання Національного стратегічного плану і програм зі спрощення
процедур торгівлі та логістики в Україні, звернулася до ЄЕК ООН з проханням
надати сприяння в проведені дослідження щодо готовності України до
імплементації Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі (Балі, 2013 рік).
Нагальність дослідження зумовлена класифікованих Угодою СОТ заходами,
визначених як: група «А» (заходи, які мають бути впроваджені до набрання
чинності Угодою СОТ), «В» (заходи, які країна зможе застосувати сама, але їй
буде потрібно більше часу) і «С» (заходи, за якими буде потрібно більше часу і
додаткові зовнішні ресурси), реалізація за групою «А» - має відбутись до
01.08.2015 року.
Для забезпечення доступності й сталого використання результатів
дослідження та звіту була успішно використана платформа МРГ, як центру збору
та поширення інформації про спрощення процедур торгівлі та логістики в Україні.
Дослідження, проведене під керівництвом і за методологією ЄЕК ООН і
ЮНКТАД, зокрема виявило необхідність затвердження на державному рівні
планів і програми по суті заходів, класифікованих як «А», «В» і «С».
У тому числі, визначення часових рамок і бюджетів для переліку робіт
передбачених для упровадження кожного заходу, організації ефективного
алгоритму організаційного забезпечення для їх чіткого виконання, більш
широкого публічного висвітлення і роз’яснення громадськості відносно питань,
що стосуються приведення процедур і практики міжнародної торгівлі в Україні у
відповідність до положень Угоди СОТ, що як наслідок підвищить привабливість
України для міжнародних інвесторів.
Результатом такої роботи, серед іншого, очікується залучення нових
технологій, сприяння модернізації та економічному розвитку, вагомих для
суб’єктів торгівлі національного простору і міжнародної торгівлі та логістики при
поставках товарів будь-якими видами транспорту.
Під час семінару, учасниками в рамках програми семінару обговорено
питання:
про процес здійснення заходів Угоди СОТ, шляхи реалізації національної
програми та забезпечення функціонування національного органу зі спрощення
процедур торгівлі в Україні;
можливого використання презентованого дослідження і звіту про
готовність для здійснення заходів щодо Угоди СОТ;
діяльності Євросоюзу на підтримку спрощення процедур торгівлі;
виконання робіт щодо нарощування потенціалу державного сектору,
надання міжнародної допомоги та використання можливостей приватного сектору
у здійсненні заходів передбачених в Угоді СОТ;
формування та узгодження рекомендацій семінару для сприяння
ефективної практичної реалізації заходів (у тому числі в умовах сучасних викликів
Інформаційний бюллетень №18, ТОВ «ППЛ 33-35», 02.05.2015 р., http://ppl33-35.com.

16

євроінтеграційних перетворень і реформ), що стосуються якісної імплементації
Угоди СОТ.
Більш детально з матеріалами цього семінару та його рекомендації, бажаючі
зможуть ознайомитись після їх оприлюднення на офіційному сайті
http://www.singlewindow.org/, інших джерел публічної інформації, що доводиться
до відому зацікавлених осіб в електронному форматі щомісячним Інформаційним
бюлетенем ТОВ «ППЛ 33-35», http://ppl33-35.com.
На разі, звертаємо увагу на окремі приписи законодавства, що мають
актуальність в отриманні перспектив за наслідками позитивного, якісного їх
розвитку. Положеннями абзацу другого ч. 5 ст.280 Митного кодексу України,
передбачено: «До товарів, що походять з України або з держав - членів Світової
організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або
регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові
ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, якщо інше не
встановлено законом.».
Статтею 257 Митного кодексу України, встановлено, що митна декларація та
інші документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом,
оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають
однакову юридичну силу.
Митні
формальності,
передбачені
Порядком
виконання
митних
формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням
митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого
наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 631 застосовуються до електронних документів
або електронних копій паперових документів, які подаються митному органу
разом з електронною митною декларацією (ЕМД), без обмежень у використанні
цим державним органом електронного цифрового підпису.
Передбачені Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного
адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну від 30.05.2012
№ 651 поширюються також на застосування МД на бланках ЄАД, додаткових
аркушів, доповнення і специфікації, виготовлених за допомогою комп'ютера, та
електронних МД.
Іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи,
зокрема, Митним кодексом України, Положенням про митні декларації,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450
(надалі - Положення № 450), не встановлено будь-яких обмежень щодо подання
митному органу електронної митної декларації.
На виконання п. 4. цієї постанови, Міністерство фінансів, інші центральні
органи виконавчої влади, що використовують оформлені митними органами митні
декларації повинні забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у
відповідність із цією постановою та подати в установленому порядку пропозиції
щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із нею, й
передбачити використання ЕМД (електронних копій МД на паперовому носії,
засвідчених ЕЦП посадової особи митного органу) одночасно з митними
деклараціями на паперовому носії. Крім цього, Положенням № 450 урегульовано
питання щодо механізму застосування письмової заяви встановленої форми як
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електронний документу із урахуванням вимог пунктів 12 і 13 цього Положення,
для декларування товарів, на які не заповнюється митна декларація на бланку
єдиного адміністративного документа та які не можуть декларуватись за іншим
документом.
За приписами ст.319 Митного кодексу України, органи доходів і зборів, крім
виконання процедур митного контролю, взаємодіють з державними органами,
уповноваженими на здійснення санітарно-епідеміологічному, ветеринарносанітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю,
координують роботу з їх здійснення у пунктах пропуску через державний кордон і
в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому
цим Кодексом та іншими законами України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 463 «Про
затвердження Порядку інформаційного обміну між митними та іншими
державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації»
набула чинності та діє з 01.06.2012, містить юридичні приписи, якими
встановлено, що:
«3. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації
підготувати у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою
технічні завдання на розроблення типової складової системи "е-Документ" та
типового організаційно-технічного рішення для створення комплексної системи
захисту інформації, що в ній міститься.
4. Органам державної влади, які відповідно до законодавства видають
документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення товарів,
транспортних засобів, укласти з Державною митною службою угоду про
інформаційне співробітництво і забезпечити починаючи з 1 січня 2014 р. видачу
таких документів в електронній формі та їх передачу зазначеній Службі в режимі
реального часу.
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести
власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.».
Слід зазначити, що пілотному проекту, який на постійній основі
реалізовується в зоні діяльності Одеської (колишньої Південної) митниці та портів
Одеської області засадах технології «Єдине вікно - локальне рішення», із
урахуванням принципів, викладених в Рекомендаціях № № 33, 34, 35 ЄЕК ООН,
властиво професійне, фахове супроводження етапів апробації та впровадження
експлуатації ІСПС в морських портах, забезпеченої для її функціонування:
зворотним зв’язком відкритого діалогу з торговою спільнотою, інвестиційної
допомоги приватним сектором господарювання, модернізації і розвитку в умовах
самоокупності, без залучення державних коштів, що вкотре підтверджує вагомість
і доцільність врахування існуючої практики та досвіду реалізації локальних
проектів з імплементацією найбільш прийнятних їх надбань на національний
рівень.
Зосереджуючи увагу на необхідності гармонізованого поєднання
національної стратегії спрощення процедур міжнародної торгівлі і логістики із
загальною стратегією розвитку нашої країни, пропонуємо суб’єктам міжнародної
торгівлі, зацікавленим в зростанні економічного добробуту, приєднуватись і брати
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участь у якісному опрацюванні й вирішенні питань, ініційованих діловими
колами, у тому числі, які є предметом розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої
групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні.
Шановні експедитори та інші Користувачі ІСПС! За підсумками моніторингу
вагомих подій, запланованих для проведення в рамках Міжнародного
транспортного тижня в м. Одесі (02.-05.06.2015), інформуємо, що Користувачі
ІСПС мають можливість виявити ініціативу і безпосередньо взяти участь, зокрема
у наступних заходах:
02.06.2015 - V Міжнародний семінар ЄЕК ООН по спрощенню
процедур торгівлі і логістики.
02.06.2015 - Форум «Реалізація глобальних логістичних стратегій в
системі міжнародних перевезень».
03.06.2015 - XIII День міжнародного експедитора.
03 - 05.06.2015 - XIV міжнародна виставка і конференція «Інтер - Транспорт».
Контакти для реєстрації: Тел.: +380 48 7 385 385; факс: +380 48 7 385 375; Email: transportweek@plaske.ua.
Джерело: щотижневий журнал «Транспорт», № 4 (859), квітень 2015р.,
www.transport-journal.com.
З іншою інформацією про різноманітні заходи Міжнародного транспортного
тижня - важливого інструменту у вирішенні практичних завдань транспортної
політики та розвитку транспортної інфраструктури, є можливість ознайомитись
більш детально в повідомленнях та анонсах, що містяться на сайтах різних
інформаційних видань, а також організаторів кожного із номінованих до
проведення заходів.
Принагідно повідомляємо, що 13-15 травня 2015 р. (Стамбул, Туреччина,
готель «Elite World Istanbul»*****) організовано проведення Міжнародної
конференції «Мультимодальні перевезення 2015: міст між Європою і Азією».
Організатор: компанія Viva Consult. Конференція проводиться за підтримки: РЖДПартнер,
GEFCO, Федерації
Ассоціацій
Перевізників
і
Єкспедиторів
ЦАРЭС, KAZLOGISTI CS, UTIKAD, Interlegal, Турецької морехідної палати ABADA, Асоціації міжнародних експедиторів України, Асоціації експедиторів
Грузії - LINEKA.
На конференції планується зібрати воєдино головних гравців на ринку
мультимодальних перевезень з Європи і Азії, перевізників та вантажовласників,
для обговорення нагальних галузевих питань і промисловості та можливості для
глобальної співпраці в спеціалізованих областях транспортної логістики.
Серед доповідачів: UTIKAD, InterRail, LogEasy, Global Container Service,
TMBC Logistics, Південно-Кавказька Залізниця, Литовські Залізниці, All Pakistan
Shipping Association, Українсько - Дунайська судноплавна компанія, Interlegal, ДП
«Адміністрація портів України», Baltic Sea Ports Organization, TRACECA Romania,
Lam/Stena Sea Line, Marvel International, МТП Усть-Луги.
Ключові питання, зокрема:
Мультимодальні перевезення - як міст між Європою і Азією. Розвиток
транспортних коридорів та потенціал основних транзитних країн.
Ринок мультимодальних перевезень в Європі. А також: транспортування
вантажів по Дунаю, Рейну
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Туреччина - як важливий вузол мультимодальних перевезень.
Перспективи розвитку мультимодального сполучення в Каспійському
регіоні. Контейнеризація вантажів.
Більш детальну інформацію про умови для участі в конференції можна
отримати на сайті www.viva-consult.com.ua або у консультантів по
тел. +38(067)523-95-22, чи листом на info@viva-consult.com.ua. Джерело:
інформаційний листок Асоціації «Укрзовніштранс», вих. 079/15 від 12.03.2015.
На завершення, шановні панове, колектив «ТОВ ППЛ 33-35» від щирого
серця бажає натхнення, оптимізму, терпіння, мудрості і наснаги здолати будь-які
негаразди сучасних викликів й досягти найкращих, бажаних надбань.
З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»

О.В.Орлов
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