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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 22
01.09.2015
Шановні панове!
І.
Події третього кварталу 2015 року з питань оголошеної дерегуляції в морських
портах, оприлюднення й набуття чинності змін до підзаконних нормативно-правових
актів, заснованих на низці новацій, ініційованих Мінінфраструктури, серед іншого,
викликали нагальну потребу:
активних нормотворчих процесів, суб’єктами яких є чисельні державні інституції й
інші особи різноманітних організаційних форм і видів господарської діяльності, а також
форм власності;
комплексних заходів зазначених суб’єктів в забезпеченні законних правомірних
договірних взаємовідносин, з дотриманням при цьому власних і загальнодержавних
інтересів на тлі широкого спектру процесів імплементації до законодавства ЄС та СОТ в
сфері державного управління та контролю, підприємницької діяльності.
Розповідаючи, під час обговорення в Одеському порту ефективність ІСПС («Єдине
вікно») у боротьбі з корупцією за участю представників міністерства фінансів США,
передісторію реалізації в 2012–2015 рр. проекту ІСПС, заст. глави ДП «АМПУ»
В.Вороной зазначив, що поштовхом до переведення в електронний формат
взаємовідносин всіх учасників транспортного процесу при оформленні вантажів
послужили, з одного боку, критичний стан справ у сфері митного очищення контейнерів
(складна і тривала процедура, корупція, спроби незаконного вивезення за підробленими
документами) і, з іншого боку, бурхливий розвиток у світовій практиці систем без
паперового оформлення вантажів на основі принципу «Єдине вікно», рекомендованого
ЄЕК ООН.
Зміст рекомендацій ООН, відмітив В.Вороной, зводиться до того, що документи
при оформленні вантажів у портах повинні подаватися один раз і за однією адресою,
при цьому контакти бізнесу і чиновників повинні бути зведені до мінімуму за рахунок
застосування високих технологій.
За два роки експлуатації ІСПС у портах «Великої Одеси», зазначив В. Вороной,
Україна піднялася на 61-е місце в рейтингу Світового банку «Індекс ефективності
логістики». До початку реалізації зазначеного проекту наша країна займала в цьому
рейтингу місце у другій сотні.
На сьогодні до системи ІСПС підключені близько 600 компаній транспортноекспедиторського та агентського бізнесу, всі контролюючі органи (прикордонна і митна
служби, СЕС, Держветслужба і інш.), правоохоронні органи, а також ДП «АМПУ»,
термінали і портові оператори трьох найбільших портів країни - Одеського Іллічівського
та порту «Южний».
Співпраця з авторитетними міжнародними організаціями, що працюють над
спрощенням процедур торгівлі, дозволили ДП «АМПУ» зробити якісний ривок у справі
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реформування технології оформлення вантажів у вітчизняних портах. Так за два роки
промислової експлуатації ІСПС в Одеському порту час оформлення контейнерів
зменшився з доби і більше до 1,5 годин, скоротилися простої суден і автотранспортних
засобів, досягнута економія мільярдів гривень непродуктивних витрат, значно скорочені
корупційні ризики і виключені випадки розкрадання контейнерів.
Ці та інші результати впровадження в українських
портах системи електронного документообігу були
оприлюднені 07.08.2015 на нараді в Одеському порту за
участю заст. міністра Мінінфраструктури В.Омеляна,
експертів міністерства, представників ДП «АМПУ» і
американських фахівців - радників Міністерства фінансів
США пані Лінн Хемптон і пана Адама Уайтмана (згідно з домовленостями між
Мінінфраструктури України та Мінфіном США, зазначені особи здійснюють технічне
сприяння українській стороні в реалізації інфраструктурних проектів у сфері
транспорту).
Також В. Вороной інформував експертів, що згідно з чинним законодавством
України функції з підготовки планів розвитку системи, утвердження форм електронних
документів в портах, технологічних схем роботи в ІСПС, структури і формату
інформації, а також технічних завдань, що визначаються ДП «АМПУ». При цьому
міжвідомчі питання вирішуються в рамках схваленої Урядом Міжвідомчої робочої
групи зі спрощення процедур торгівлі в Україні. Перевага даної групи полягає в тому,
що її робота координується незалежною структурою - Українським національним
комітетом Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), що відповідає кращій світовій
практиці.
Повідомив, що у поточному році Мінінфраструктури затверджено план розвитку
ІСПС до 2020 року. Останній включає в себе задачу інтеграції ІСПС з митними
системами АСАУР і NCTS, які повинні розширити список дієвих інструментів
викорінення корупції в морських пунктах пропуску. Також в рамках даного плану
АМПУ вже розроблені та узгоджені технологічні схеми оформлення експортних
контейнерних і генеральних вантажів, на підставі яких найближчим часом буде
підготовлено технічне завдання.
Окрім іншого, учасники наради обговорили типові проблеми, з якими стикаються
держави, котрі стали на шлях цивілізації процедур оформлення вантажів у портах.
Головна з них - чорний піар. Колосальний капітал, накопичений за рахунок
використання недоліків паперового документообігу протягом багатьох років, дозволяє
недобросовісним компаніям, які бачать для себе загрозу в самому існуванні ІСПС,
виділяти значні кошти на дискредитацію електронного документообігу через підставних
псевдоактівістов.
На завершення дискусії про роль інформаційних систем в боротьбі з корупцією в
портах, заст. міністра В. Омелян високо оцінив результати перших двох років роботи
ІСПС і висловив припущення, що напрацювання портовиків можуть бути покладені в
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основу розроблюваної Міністерством інфраструктури системи електронного
документообігу. Окрім Одеського порту іноземні фахівці відвідали Іллічівський,
«Южний» та морський порт «Октябрьск». (Джерело: прес-служба адміністрації
Одеського порту http://uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/5922-v-odesskom-portueffektivnost-isps-edinoe-okno-v-borbe-s-korruptsiej-obsudili-s-uchastiem-predstavitelej-minis
terstva-finansov-ssha-2).
В контексті викладеного інформуємо, що в розділі Технічна інформація
(http://uspa.gov.ua/ua/informatsijna-sistema-portovogo-spivtovaristva/tekhnichna-informatsiy
a), бажаючі мають можливість ознайомитись із структурою та форматами затверджених
ДП «АМПУ» (версії «1.10», «1.11.»), опрацьованих ТОВ «ППЛ 33-35» згідно технічних
завдань до відповідних профільних модулів ІСПС. У разі потреби, будь-який
Користувач ІСПС при обміні даними з контролюючими органами за допомогою ІСПС
може дистанційно отримати необхідну додаткову консультаційну допомогу або
роз’яснення фахівців технічної підтримки ЦОД (ТОВ «ППЛ 33-35»). Окрім цього, кожен
із модулів ІСПС, цілодобово, на безоплатній основі супроводжуються технічною
підтримкою спеціалістів ЦОД, забезпечений в автоматизованому вигляді відповідними
інструкціями Користувачів, що в цілому надає можливість отримувати необхідні
навички в експлуатації системи в режимі реального часу, безпосередньо з робочого
місця користувача.
Нагадаємо, що в період з 23 по 25 червня 2015, пройшло ряд зустрічей учасників
Глобального договору ООН: «Глобальный договор ООН+15: Дело во благо» (Global
Compact+15: Business as a Force for Good) (м. Нью-Йорк). Відмічаючи 15 річницю
Глобального договору ООН, «Глобальний договір+15» зібрав разом біля 500 учасників:
представників ділової спільноти і Локальних мереж ГД ООН, інвестори, представники
наукових кіл, громадськості і урядів держав зібрались в ООН для того, щоб
продемонструвати яким чином приватний сектор бере участь та співробітничає з метою
реалізації 10 принципів ГД ООН для сталого розвитку.
Так, 23.06.2015, відбулась 2 щорічна зустріч всесвітньої ініціативи «Бизнес для
мира» (Business for Peace - B4P), яка в 2013 році була ініційована Генеральним
секретарем ООН Пан Ги Муном. B4P допомагає діловим організаціям в реалізації
відповідальної ділової практики, яка узгоджується з принципами Глобального договору
ООН в зонах, постраждалих від конфліктів, і зонах високого ризику. Біля 300 учасників
зібрались для того, щоб зосередитись на тому, чому і як бізнес може грати говну роль в
підтримці миру і стабільності, верховенства права і доброго управління – важливих
блоків будівництва для реалізації цілей в області стійкого розвитку в світі. В рамках
заходу представники із України – організація «Пласке» приєдналась до ініціативи
шляхом підписання і передачі «Заяви про підтримку».
24.06.2015 відбулось 16 засідання Робочої групи по ГД ООН по 10-му принципу
проти корупції. Доволі часто корупцію порівнюють з вулицею з двосторонніх рухом:
сторона попиту заповнена представниками урядових органів, по стороні пропозиції
«рухається» приватний сектор. Безумовно, найвищу роль в боротьбі проти корупції і
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сприянні прозорим і етичним діловим практикам відіграють органи державного
управління і влади. Поряд з цим ключовим «гравцем» в розбудові послідовної і прозорої
глобальної економіки є ділова спільнота.
На 16-му засіданні Робочої групи представники приватного підприємництва,
урядових структур, міжнародних і громадських організацій зустрілись і обговорили
сфери взаємного співробітництва щодо руху зрозумілих і прозорих методів формування
суспільства без корупції, а також продемонструвати проекти, реалізовані для
профілактики корупції. В рамках засідання, АО «Пласке», як учасник проекту «Єдине
вікно – локальне рішення» (http://singlewindow.org) продемонструвало результати цього
проекту, направленого на протидію корупції, реалізованого в Україні (у т.ч. практичного
впровадження ІСПС в морських портах, заснованого із урахуванням Рекомендацій ЄЕК
ООН №33, 34, 35, законодавства про електронний документообіг, використання
електронно-цифрового підпису в форматі XML), отримавши при цьому багато
схвальних відгуків від учасників робочої групи.
Передача корпоративным секретарем
АО
"ПЛАСКЕ"
Д.
Глаголевым
подписанного
председателем
наблюдательного совета АО "ПЛАСКЕ"
О. Платоновым "Заявления о оддержке"
председателю Глобального договора
ООН сэру М. Муди-Стюарту

Презентация корпоративным секретарем АО "ПЛАСКЕ" Д. Глаголевым проекта "Единое
окно - локальное решение" в рамках заседания 16 Рабочей группы по 10 принципу против коррупции

25.06.2015 в залі Генеральної Асамблеї ООН пройшло ключове спеціальне
засідання програми «Глобального договору ООН+15». Учасники продемонстрували
урядам критичну роль приватного сектору в рішенні самих важливих світових проблем,
а також проінформували, яким чином робота Глобального договору є на порядку
денному ООН, яка у вересні 2015 готовить до запуску набір глобальних цілей в сфері
сталого розвитку.
Генеральний секретар ООН Пан Ги Мун у своєму виступі відмітив, що на
сьогоднішній день Глобальний договір ООН є основною ініціативою ООН по взаємодії з
діловою спільнотою, забезпечуючи зобов’язання понад 12 тис. приватних організацій й
інших зацікавлених сторін з усього світу по реалізації цілей ООН через відповідальні
ділові практики і співробітництво. (Більш детально: щотижневий журнал «Транспорт»,
№7 (871), липень 2015, розділ «Спрощення процедур торгівлі», www.transportjournal.com).
11.08.2015, в головному представництві ДП
«АМПУ» пройшла нарада, на якій обговорювалися
практична реалізація норм постанови Кабінету
Міністрів України від 07. № 491 від 07.07.2015 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України» (далі – Постанова №491), в розрізі питань
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щодо сприяння процедурам торгівлі та логістики в морських портах. У нараді взяли
участь фахівці апарату управління ДП «АМПУ», представники портів України, вів
нараду начальник відділу логістики служби стратегічного розвитку ДП «АМПУ»
Ю.Таволжанський.
Під час заходу, Ю.Таволжанский зазначив, що для оформлення приходу судна
агент повинен за 4 години надати інформацію та необхідні документи в ІСПС. Оскільки
ІСПС функціонує в трьох портах - Одеському, Іллічівському та порту «Южний», в
інших морських портах агент надає інформацію контролюючим органам на паперовому
носії, отримує результати перевірки (підтвердження оформлення приходу судна або
відмітки про необхідність проведення контролю). Згідно Закону «Про прикордонний
контроль» прикордонна служба зобов'язана здійснювати його безпосередньо на судні. У
всіх країнах світу такий контроль необов'язковий. Тому, зазначив начальник відділу
логістики, ДП «АМПУ» ініціює внесення зміни до цього Закону. А поки прикордонна
служба спільно з адміністраціями портів повинні підготувати і внести зміни в
технологічну схему пункту пропуску.
Заст. начальника відділу логістики служби стратегічного розвитку ДП «АМП»
С.Куц підкреслив необхідність розмежування документів, які потрібні для оформлення
судна (згідно Міжнародної Конвенції 1965 року їх 7) та оформлення товарів
(визначаються відомчими нормативними документами контролюючих служб, якщо є
митна декларація, це означає, що всі види контролю проведені).Зауважив, що в
найближчі 2,5 роки в усіх українських портах має запрацювати «єдине морське
національне вікно», з використанням електронної системи.
В обговоренні імплементації Постанови №491, взяли участь заст. начальника
адміністрації Одеського порту Р.Сахаутдінов, заст. начальника адміністрації
Іллічівського порту з логістики Ю.Соколов, заст. начальника адміністрації
Маріупольського порту з операційної діяльності М.Куклін та інші учасники заходу.
Під час обговорень практичної імплементації Постанови №491, учасники заходу
відмітили, що ІСПС була створена згідно з рекомендаціями ЄК ООН на основі
принципу «єдине вікно». Сенс її в тому, що документи при оформленні вантажів у
портах повинні подаватися один раз і в одне місце. При цьому контакти бізнесу і
чиновників зводяться до мінімуму за рахунок застосування високих технологій.
Серед новацій Постанови №491, обговорено питання: відміни комісійної роботи
державних контролюючих органів на суднах закордонного плавання; змін в
екологічному контролі, який буде проводитися тільки в разі виявлення факту
забруднення акваторії порту та радіологічного контролю, який на заміну процедур
переносними приладами, передбачено здійснювати автоматично стаціонарними
приладами; оформлення прибуття в Україну судна в першому та вибуття з України в
останньому портах; автоматизованого способу внесення до ІСПС рішень контролюючих
органів щодо підконтрольних об’єктів; змін до порядку отримання дозволу на вивезення
товарів з території морського порту.
Розглянуто також норми, що регламентують проведення огляду, зважування,
сканування товарів у спеціально обладнаному місці виключно на території морського
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терміналу. Відповідні умови повинні бути забезпечені портовими операторами до 1
січня 2016 року. (Більш детально: http://uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/5975-vampu-obsudili-implementatsiyu-postanovleniya-kabmina-491-ot-7-iyulya; http://uspa.gov.ua/
ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/5973-komissiya-na-prik hod-sudna-otmenyaetsya-ukrainavnedryaet-standarty-peredovykh-stran-mira).
Низку ініціатив Мінінфраструктури, втілених в урядових постановах, публічно
висвітлено в новинах міністерства. На прес-брифінгу в Українському кризовому медіацентрі Міністр інфраструктури А.Пивоварський повідомив про Постанову №451 та
постанови Кабінету Міністрів України:
від 07.07.2015 №492 про зміни, що вносяться до «Правил охорони внутрішніх
морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення»,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 №269;
від 07.07.2015 № 483 щодо змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 03.06.2013 №405 «Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що
надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають
державному регулюванню».
Інформуючи про цей захід, Мінінфраструктурою акцентовано увагу, що
Постановою № 491 скасовується, зокрема, комісійний контроль на борту суден,
вводиться автоматизований радіологічний контроль вантажів та електронний
документообіг в портах, спрощуються процедури оформлення яхт. На запровадження
таких змін відводиться 45 днів з дати їх публікації.
Постановою №483 забезпечується рівний доступ до портової інфраструктури всіх
портових операторів шляхом введення уніфікованого тарифу, повідомляє прес-служба,
(прим., а саме: «Забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у
господарському віданні адміністрації морських портів України, крім причалу, що
використовується портовим оператором на підставі договору оренди, концесії, спільної
діяльності, укладеного відповідно до законодавства»).
Постанова №492 відтепер регулює скасування процедури обов’язкового контролю
ізольованого баласту, яка раніше створювала широке поле для маніпуляцій. Новації
Постанови №492, за відгуком Мінінфраструктури, отримали особливе схвалення з боку
Європейської Бізнес Асоціації, посилаючись на зазначене координатором Комітету з
логістики ЄБА Ю.Маліч: «Цей крок приводить українське законодавство у відповідність
до європейських норм та знищує можливості для корупційних явищ. Європейська Бізнес
Асоціація підтримує запроваджені Мінінфраструктури дерегуляторні заходи та
пропонує спільно ініціювати зміни до митних процедур, зокрема, щодо контролю
тривалості митних формальностей та зменшення кількості документів, що мають
подавати вантажоперевізники».
За висловом міністра А. Пивоварського під час цього заходу: «Зміни, які спростять
ведення бізнесу в портах, здійснені спільними з урядом зусиллями неймовірно швидко,
незважаючи на великий спротив. Для бізнесу економічний ефект від дерегуляції складе
мільярди гривень. Компанії зекономлять ці кошти, адже більше не потрібно буде
оплачувати простій суден та платити хабарі в портах».
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На погляд Міністра, з боку відомства вже вжито всіх необхідних заходів задля
дерегуляції в портах. Наступними мають стати кроки з боку Державної фіскальної
служби щодо реалізації концепції електронної митниці, вироблення єдиного підходу до
визначення митної вартості, створення єдиного казначейського рахунку тощо.
(Джерело: прес-служба Мінінфраструктури, 28.07.2015, http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=248368047).
Інформуючи про події липня та серпня, що впливають на логістику й технологію
контролю при пропуску осіб, водних транспортних засобів та товарів в морських
портах, розташованих в межах міжнародних пунктів пропуску для морського
(паромного) сполучення, маємо зазначити й про інші вагомі події, які викликають увагу
міжнародних організацій, учасників транспортно-експедиторської діяльності, ділової
спільноти, суб’єктів міжнародної торгівлі і транспорту, державних органів.
Зокрема, Інтерфакс-Україна передає, що Кабінет Міністрів України пропонує
виключити 13 українських морських портів з переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації. Така пропозиція міститься в урядовому
законопроекті №2488а, який був зареєстрований у Верховній Раді 10.08.2015.
З переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, пропонується також виключити
Державне Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських
шляхів, Чорноморське головне морське агентство «Інфлот», Південний науководослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту. Крім цього, з переліку
об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації, але можуть бути
корпоратизовані, пропонується виключити Українське Дунайське пароплавство (УДП).
Законопроектом передбачено певні обмеження, у тому числі з метою забезпечення
безпеки держави передбачається доповнити закон «Про приватизацію держмайна»
нормами, якими передбачено, що не можуть бути покупцями фізособи і юрособи
держави, яка визнана Верховною Радою державою-агресором, а також фізособи і
юрособи, які включені до переліку осіб, які сприяють тероризму, або до яких
застосовано міжнародні санкції. У разі відчуження такими особами об'єктів
приватизації, ці об'єкти повертаються в держвласність без компенсації. cfts.org.ua.
(Джерело: повідомлення пре http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-galuzi/6079kabmin-predlagaet-isklyuchit-morporty-iz-perechnya-ne-podlezhashchikh-privatizatsii-ob-ekto
v).
У морських портах України передбачається створити розрахункові центри для
раціонального розподілу обов'язків між співробітниками та з метою оптимізації
фінансових розрахунків з контрагентами. Основним завданням розрахункових центрів
стане здійснення фінансових розрахунків з контрагентами за послуги, що надаються в
морському порту, взаємодія з контрагентами з фінансових питань, проведення
допретензійної роботи з оплати дебіторської заборгованості. Зокрема, в обов'язки
розрахункових центрів входитиме формування попередніх рахунків з обов'язкових
портових зборів, обробка первинних документів за послугами, що надаються філією ДП
«АМПУ» та інша робота, що стосується взаємодії з клієнтами порту.
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Планується, що в розрахункові центри перейдуть фахівці бухгалтерії, комерційних
і фінансових відділів адміністрацій морських портів. При цьому штатна чисельність
адміністрацій морських портів збільшена не буде. Розрахункові центри почнуть роботу з
1 листопада 2015 року. (Джерело: прес-служба ДП «АМПУ», 19.08.2015, http://uspa.
gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/6219-v-morskikh-portakh-sozdadut-raschetnyetsentry-dlya-optimizatsii-finansovykh-raschetov-s-kontragentami).
На підставі результатів проведеної аналітичної роботи,
адміністрація морського порту «Южний» прийняла рішення
про необхідність будівництва технологічних майданчиків для
відстою вантажного автотранспорту і будівництва об'їзної
дороги, що з'єднує автомагістралі М-14 і М28 без залучення
бюджетних коштів.
Зокрема, варіанти розміщення майданчиків та перспективи їх будівництва
обговорено в ході засідання Ради морського порту «Южний» за участю запрошеного
керівництва Служби автомобільних доріг в Одеській області. Прийнято рішення про
будівництво ТОВ «ТІС-Зерно» за власні кошти і на своїй території автостоянки для
вантажного автотранспорту на 1500 парко-місць, обладнаної необхідними санітарними
умовами для відпочинку водіїв. Одночасно група компаній ТІС також за рахунок
власних фінансових ресурсів на належній їй території завершує будівництво об'їзної
бетонованій дороги, що з'єднує автомагістралі М-14 і М28. Портовий оператор ТОВ
«Бориваж» завершив будівництво накопичувальної стоянки для вантажного
автотранспорту на 300 парко-місць, обладнаної всіма необхідними умовами для
відпочинку водіїв.
Згідно з прийнятим на Раді порту рішенням, ще один господарюючий суб'єкт, який
здійснює переробку зернових ТОВ «Дельта Вілмар СНД» уклав з виконавчим комітетом
Южненської міської ради договір на утримання та облаштування земельної ділянки
площею 1,3 га під будівництво автостоянки для розміщення вантажного автотранспорту
на 200 парко-місць. Проводяться технологічні роботи з розчищення ділянки для початку
будівництва.
Такі роботи висвітлюються як партнерський діалог між адміністрацією морського
порту «Южний» і портовими операторами, який дозволив домогтися конкретних
результатів щодо вирішення проблеми, яка залишалася невирішеною довгі роки щодо
усунення сезонних заторів вздовж автомобільних доріг міжнародного значення М-14
«Одеса - Мелітополь - Новоазовськ» і М-28 «Одеса-Южний», за якими здійснюється
доставка зерна в порт. (Джерело: прес-служба адміністрації морського порту «Южний»,
07.08.2015, http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/5900-morskoj-port-yuzhnyjrazgruzit-gosudarstvennye-avtomagistrali-bez-privlecheniya-byudzhetnykh-sredstv).
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За повідомленням Держприкордонслужби від 28.07.2015, в рамках реалізації
проекту міжнародної технічної допомоги «Запобігання розповсюдженню ядерних та
інших радіоактивних матеріалів» Державна прикордонна служба активно проводить
модернізацію систем радіаційного контролю на державному кордоні.
Крім того, за підтримки Міністерства енергетики США досягнуто домовленостей
щодо заміни в рамках зазначеного проекту російського обладнання радіаційного
контролю на системи типу «TSA» американського виробництва. Зокрема, за програмою
«Друга лінія захисту» планується провести повну заміну застарілої системи
радіаційного контролю на нову систему у пункті пропуску «Іллічівський морський
торгівельний порт».
Також передбачено встановлення нових систем типу «TSA» ще у 6 пунктах
пропуску, два з яких планується завершити до кінця року. Крім того, вже проведено
модернізацію
систем
радіаційного
контролю
в
Національній
академії
Держприкордонслужби та у пункті пропуску «Мамалига».
В рамках співпраці між прикордонним відомством України та Міністерством
Енергетики США проведено роботу щодо інтенсивної підготовки прикордонників на
базі Навчального центру Держприкордонслужби з питань технічного обслуговування та
ремонту цих комплексів. Протягом червня-липня 14 прикордонників вже отримали
відповідні сертифікати Спільного центру ядерних досліджень Європейської комісії (м.
Карлсруе, Німеччина).
Обговорюється питання щодо забезпечення мобільними комплексами радіаційного
контролю американського виробництва підрозділів Держприкордонслужби вздовж
адміністративної межі з АР Крим та лінії розмежування. (Джерело: прес-служба
Держприкордонслужби http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24836637
8).
ІІ.
Різноманіття подій, що відбуваються в процесі реалізації оголошених Президентом
та Урядом реформ, інституційні перетворення в ДФС, низка урядових рішень,
ініційованих Мінінфраструктури, які вносять зміни в процедури державного контролю
на територіях міжнародних пунктів пропуску для морського (паромного) сполучення
вимагають швидких, конкретних кроків всіх суб’єктів, віднесених Постановою №491 до
терміну «портове співтовариство» в підзаконному нормативно-правовому акті, який
визначає:
ü типову схему пропуску через державний кордон осіб та зокрема водних
транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються
ними через державний кордон;
ü послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших
видів контролю під час пропуску через державний кордон.
Відповідно до абзацу 5 пункту 2 «Типової технологічної схеми пропуску через
державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних
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транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451 (далі - Типова ТС
пропуску №451), зі змінами, внесеними Постановою №491, яка набуде чинності
08.09.2015 року, термін «портове співтовариство» розуміється як:
«ДП
«АМПУ»

Державні органи, уповноважені
здійснювати відповідні види контролю
в пунктах пропуску через державний
кордон

Правоохоронні
органи

Залізничні станції, які
знаходяться на території
порту

портові оператори, агентські організації (морські агенти), перевізники та експедитори, інші суб'єкти
господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами діяльність
з транспортування або обробки товарів, контейнерів, пасажирів,
багажу і транспортних засобів, яка спрямована на забезпечення

виконання технологічних процесів, що здійснюються
на території зазначених об'єктів

будь-яких взаємопов'язаних процесів обміну
інформацією і документами щодо пропуску через
державний кордон осіб, автомобільних, водних,
залізничних транспортних засобів перевізників і
товарів, у тому числі вантажів, багажу, що
переміщуються ними через державний кордон

Кожен із зазначених суб’єктів, наведених у терміні, наділений різними видами
правосуб’єктності та правоздатності (універсальної, спеціальної, тощо), реалізуючи свої
повноваження, права та обов’язки відповідно до закону й відповідних договорів, які
укладаються в установленому законом порядку.
Правові відносини між ДП «АМПУ» (у т.ч. його філіями), портовими операторами,
агентськими організаціями (морськими агентами), перевізниками та експедиторами,
іншими суб'єктами господарювання, які провадять у морських портах та за їх межами
діяльність з транспортування або обробки товарів, контейнерів, пасажирів, багажу і
транспортних засобів, супроводжуються в технологічних процесах логістики морських
портів, розташованих в межах пунктів пропуску, документами та обміном інформацією
з даними, що зокрема повинні забезпечувати належне виконання:
вимог
застосованого
законодавства
при
здійсненні
формальностей
прикордонного, митного та інших видів державного контролю (у тому числі
передбачених для обігу електронних і паперових способів обміну інформацією, за
допомогою засобів визначного електронного почтового зв’язку, ІСПС у разі її
впровадження ДП «АМПУ» в морських портах, із застосування електронного
цифрового підпису);
умови договірних взаємовідносини учасників транспортно-експедиторської
діяльності будь-яких форм організаційної діяльності і власності при здійсненні послуг
щодо транспортування або обробки товарів, контейнерів, пасажирів, багажу і
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транспортних засобів, які надаються та отримуються суб’єктами правових відносин при
здійсненні міжнародних перевезень, декларування транспортних засобів та товарів для
пропуску через державний та митний кордон України й митного оформлення відповідно
до заявлених декларантом митних режимів;
договірних взаємовідносин суб’єктів підприємницької діяльності з державними
органами, укладених в установленому законом порядку відповідно до повноважень та
компетенції визначених правосуб’єктністю та правоздатністю сторін будь-яких видів
договору (угод, меморандумів тощо).
Взаємопов'язані процеси обміну інформацією і документами щодо пропуску через
державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних транспортних засобів
перевізників і товарів, у тому числі вантажів, багажу, що переміщуються ними через
державний кордон відповідно до національного законодавства повинні, поряд з іншим,
здійснюватися:

1.

2.

3.

4.

Термін для
початку
реалізації
вимог

Нормативно-правовий акт

Підстава

Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон
затверджується для кожного пункту пропуску через державний кордон керівником органу охорони
державного кордону за погодженням з органом доходів і зборів та керівниками контрольних
органів і служб, а також підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через
державний кордон.
Примітки: Взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення
всіх видів контролю в пункті пропуску через державний кордон визначаються технологічною
схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів.
Типові технологічні схеми митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України
відповідно до яких здійснюється митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску
через державний кордон України.
Примітки: Типові ТС контролю затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012
№451 (зі змінами) з визначенням митних формальностей згідно Порядку, затвердженого наказом
Мінфіну від 10.03.2015 №308

ст.25
Закону
№1710-VI
«Про
прикордонний
контроль»
(зі
змінами)

Чинні
з
08.12.2009

ч.4 ст.318 Митного
кодексу України

Технологічні схеми обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів
та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового
співтовариства.
Примітки: зазначений документ затверджуються ДП «АМПУ» з метою впровадження,
забезпечення функціонування та розвитку ІСПС. У разі коли документ (або зміни до них), зазначені
в абзацах десятому, шістнадцятому і сімнадцятому п.7 Типової ТС пропуску №451, стосуються
виконання функцій державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види
контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вони затверджуються за погодженням з
відповідними органами.
1.Примірна технологічна схема (ТС) розробляється відповідно до вимог законодавства, у тому числі
цих Правил, зводу звичаїв морського порту, робочої технологічної документації, інших документів,
що встановлюють порядок роботи в морському порту, та затверджується адміністрацією морського
порту.
ТС визначають процедури оформлення документів, в'їзду, прийому, зберігання, обробки, видачі,
переміщення в межах морського порту та виїзду вантажів, багажу, транспортних засобів або
пасажирів.
2.Портові оператори (оператори терміналів) на підставі положень примірної ТС розробляють та
затверджують робочі ТС морських та інших терміналів, експлуатація яких здійснюється ними в
установленому порядку. Робочі ТС для об'єктів, що знаходяться на балансі (у користуванні)
адміністрації морського порту, а також об'єктів портової інфраструктури загального користування
державної форми власності розробляються та затверджуються адміністрацією морського порту.
Примітки: Технологічні процеси, пов'язані із ввезенням (вивезенням) в (з) морський(ого)
порт(у), а також переміщенням у межах морського порту вантажів, багажу, транспортних засобів та
обслуговуванням пасажирів, визначаються ТС. У разі внесення змін у примірну ТС переглядаються
робочі ТС. Робочі ТС є обов'язковими для виконання усіма суб'єктами господарювання, що

п.7 Типової ТС
пропуску №451 із
змінами
згідно
постанови
КМ
України
від
07.07.2015 №491

Типові ТС
контролю
чинні з 01.06.2012
.Порядок
№308
чинний з
26.06.2015
Чинні
з
08.09.2015
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розділу VII Правил,
затверджених
наказом
Мінінфраструктури
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05.06.2013
№348 зі змінами

Чинні
з
23.09.2014
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5.

6.

7.

8.

здійснюють свою діяльність на території морських портів, морських та інших терміналів або
користуються послугами, що надаються на їх території. Після затвердження робочі ТС морських та
інших терміналів надаються адміністрації морського порту до відома.
Обов'язкові постанови по порту, приймаються адміністрацією морських портів України за
погодженням з капітаном морського порту та центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.
Звід звичаїв морського порту встановлює правила надання послуг у морському порту,
обслуговування суден і пасажирів, що склалися і тривалий час застосовуються на практиці у цьому
морському порту.
Звід звичаїв морського порту видається адміністрацією морських портів України щодо кожного
морського порту, завіряється Торгово-промисловою палатою України і оприлюднюється на
офіційному веб-сайті адміністрації морських портів України.
Примітки: станом на серпень 2015, на офіційному сайті ДП «АМПУ» оприлюднено тільки один
документ: Звід звичаїв морського порту Іллічівськ, виданих на підставі наказу ДП «АМПУ» від
22.04.2015 №72 (http://uspa.gov.ua/images/other_files/Svody _obychaev /SvodIlichevsk.pdf).
Підставою для вивезення товарів з території порту є документ, визначений технологічною схемою
здійснення контролю в порту, розробленою відповідно до Митного кодексу України.
Примітки. 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.
Технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон,
яка затверджується окремо для кожного пункту пропуску, пункту контролю відповідно до статті 25
Закону України "Про прикордонний контроль" визначаються порядок взаємодії контрольних
органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в пункті
пропуску, пункті контролю.

ч.1 ст.17 Закону
№4709-VI
«Про
морські порти»
ч.ч.1,2 ст.9 №4709VI Закону «Про
морські порти»

Чинні
з
14.06.2013

п.8
Порядку,
затвердженого
постановою
КМ
України
від
02.04.2009
(зі
змінами)
п.18. Положення,
затвердженого
постановою
КМ
України
від
18.08.2010 №751
(зі змінами)

Чинні
з
02.06.2009

Чинні
з
14.06.2013

Чинні
з
06.09.2010

Окрім викладено, маємо зазначити, що п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
07.07.2015 №491, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів, Міністерству
охорони здоров'я, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству аграрної
політики та продовольства приписано привести власні акти у відповідність з цією
постановою.
Проте терміни для актуалізації таких актів й конкретний перелік не визначено, що
не сприяє швидкий практичній імплементації Постанови №491, із урахуванням Порядку
№308, а також законодавства про електронний документообіг для практичної реалізації
спрощень при здійсненні пропуску водних транспортних засобів та товарів, що
переміщуються ними через митний кордон України в пунктах пропуску через
державний кордон.
По даний час не здійснено затвердження перелічених технологічних схем та інших
нормативно-правових актів з метою застосування в пунктах пропуску водного
сполучення через державний кордон (13 морських портів), актуалізованих до вимог
чинного законодавства (у тому числі про електронний документообіг), із урахуванням
при цьому процедур електронного декларування й інформаційного взаємообміну
даними в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.
На спільній нараді Одеського прикордонного загону із представниками контрольних
служб і адміністрації морських портів, м. Одеса, (протокол від 10.08.2015, додається у
додатку 1), у зв’язку із імплементацією Постанови №491 узгоджено персональний склад
робочої групи з розроблення нових технологічних схем пропуску, у складі фахівців:
Одеського прикордонного загону, від Південної митниці, санітарно-карантинної,
ветеринарної, фітосанітарної служб, державної екологічної інспекції, адміністрацій
Одеського, Іллічівського морських портів.
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21.08.2015, при проведенні в Одеському порту спільної робочої наради за участю
адміністрації Одеського морського порту та контролюючих органів (протокол від
21.08.2015 додається у додатку 2), узгоджено низку рішень, спрямованих на
забезпечення імплементації Постанови №491 та узгодження проекту технологічної
схеми в Одеському порту.
Робота для визначення технологічних схем триває, однак практика результатів
нормотворчих процесів підтвердила, що без необхідної цілеспрямованої роботи на
центральному рівні відповідних міністерств та відомств, їх затвердження є
довготривалим або взагалі відсутнє, що не узгоджується з проголошеними урядовими
ініціативами та стримує процеси імплементації до законодавства ЄС та СОТ.
Принагідно, інформуємо, що ТОВ «ППЛ 33-35» завершується опрацювання
технічних завдань до профільних модулів ІСПС від 28.08.2015 щодо печатної форми
наряду та Типової ТС пропуску №451 (зі змінами), за структурою та форматом,
затверджених ДП «АМПУ».
В рамках заходів комплексного вирішення питань, пов’язаних зі спрощенням
міжнародної торгівлі та логістики, що опрацьовуються Міжвідомчою робочою групою
зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні, в м. Одесі
заплановано провести 02.09.2015 міжвідомчу нараду з питань:
реалізації рішень п.1.7. протоколу №15 РГ засідання МРГ від 28.08.2014, м.Київ
(http://www.singlewindow.org/) щодо дослідження часу випуску товарів за методологією
Всесвітньої митної організації (WCO), проведеного робочою групою в морському порту
«Одеса» за участю представників державних органів, уповноважених здійснювати в
пункті пропуску через державний кордон прикордонний, митний, санітарноепідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний, радіологічний
види контролю;
практичної імплементації постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2015
№491 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та Типової
ТС пропуску, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012
№451 (зі змінами), «Порядку виконання митних формальностей на морському та
річковому транспорті», затвердженому наказом Мінфіну від 10.03.2015 №308, інших
нормативних актів із урахуванням результатів дослідження часу випуску товарів за
методологією Всесвітньої митної організації (WCO), в розрізі нагальних реформ, які
провадить Уряд України.
Нарада відбудеться в 11.00, 02.09.2015, на базі центру обробки даних - ТОВ «ППЛ
33-35», за адресою: м.Одеса, вул.Маразлієвська 14-А.
Додатки: вищезазначені протоколи нарад додаток 1, додаток 2.

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

Інформаційний бюллетень №22, ТОВ «ППЛ 33-35», 01.09.2015 р., http://ppl33-35.com.

О.В.Орлов

