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Усвідомлення та формалізація прикладної проблеми, пов'язаної з 

оформленням контейнерів в морських портах 

Вибір базового міжнародного інструментарію з вирішення 

проблеми – рекомендації ЄЕК ООН 33, 34, 35 

Організаційне забезпечення проекту 

«Єдине вікно – локальне рішення» на 

міжнародному та національному рівнях 

Реалізація проекту ІСПС 

в межах наявних 

ресурсів 



«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які 

беруть участь у торговельних і транспортних операціях, 

представляти стандартизовану інформацію та документи з 

використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх 

регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту» 

Рекомендація ЄЕК ООН № 33 

Еталонна модель 

міжнародного ланцюга 

поставок СЕФАКТ ООН 

«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які 

беруть участь у торговельних і транспортних операціях, 

представляти стандартизовану інформацію та документи з 

використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх 

регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту» 

Рекомендація ЄЕК ООН № 33 
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Вигоди для держави  
• Більш ефективний і 
раціональний розподіл 
ресурсів; 
• Усунення проблеми 
недоотримання доходів (і 
найчастіше їх збільшення); 
• Більш суворе виконання 
вимог торговими 
підприємствами; 
• Підвищення безпеки; 
• Підвищення сумлінності та 
транспарентності. 

Вигоди для торгівлі  
• зниження витрат завдяки 
зменшенню затримок; 
• прискорення митного 
очищення та отримання дозволу 
на відвантаження; 
• передбачуване застосування і 
роз'яснення правил; 
• підвищення ефективності та 
раціонального розподілу 
ресурсів; 
• підвищення транспарентності. 

…підвищення транспарентності та передбачуваності може призвести додатково до 
обмеження можливостей для корупції як у державному, так і приватному секторах 
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Створено та забезпечено 
функціонування Міжвідомчої 
робочої групи зі спрощення 
процедур міжнародної 
торгівлі і логістики (до 2015 
року – з впровадження 
технології «єдине вікно - 
локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці і 
портів Одеської області) 

http://tfig.unece.org/RUS/case-
stories.html  
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Створено та 
забезпечено 
постійну підтримку 
окремого сайту 
http://singlewindow.org/  
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Інформаційна система портового співтовариства (ІСПС) 
призначена для інтеграції всіх учасників транспортного і вантажного 
процесів в порту в єдиний інформаційний простір з можливістю 
надання та доступу до інформації, використовуваної в рамках 
технологічних процесів в порту із застосуванням засобів 
організаційного та технічного захисту конфіденційної інформації. 

 

Мета системи - мінімізація паперового документообігу при 
виконанні технологічних операцій у порту, оптимізація технологічних 
процесів, скорочення часу на кожній з операцій шляхом надання всім 
учасникам транспортного та вантажного процесу оперативної, 
коректної та легітимної інформації. 
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ІСПС 

ДП 
«АМПУ» 

Контролю-
ючі органи 

Перевіз-
ники 

Агенти 
Вагові 
комп-
лекси 

Портові 
оператори 

Експеди-
тори 

12 організацій 

695 організацій 

187 організації 

Адміністрації 13 морських портів 

 ДФС - Митні пости в портах і 
департамент в м. Київ 

 Прикордонні загони в пунктах 
пропуску 

 Головне управління Державної 
санітарно-епідеміологічної 
служби на водному транспорті 

 Державна екологічна інспекція 
Північно-Західного регіону 
Чорного моря 

 Одеська регіональна служба 
державного ветеринарно-
санітарного контролю й нагляду 

 Державна фітосанітарна 
інспекція Одеської області 

Автомобільні й 
«Укрзалізниця» 
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Законодавство 

Гармонізація 

Технологія 

Техніка 
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Законодавство 

Постанова Кабінету Міністрів від 
21.05.2012 № 451 (зі змінами та 
доповненнями)   

Закон України від 17.05.2012 № 4709-VI 
«Про морські порти України» 

Закон України від 22.05.2003 № 852-IV 
«Про електронний цифровий підпис» 

Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР 
«Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах»  

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI 
«Про захист персональних даних» 

Інші законодавчі й підзаконні акти 

Договори й угоди 

Нормативні документи 

Закони України 

Міжнародні угоди 

«Спрощення процедур торгівлі та сприяння експорту у рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС» , 05 квітня 2017 р., Миколаїв, Україна 



Гармонізація 

НДІ 

Документи 

Формати й протоколи 

Нормативні акти 

 Проведення гармонізації даних в різних 
документах, застосовуваних в морських 
портах; 

 Приведення у відповідність нормативно-
довідкової інформації (НДІ); 

 Створення структур і форматів документів на 
основі: 
 Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» 
Електронний документ (ЕД) – документ, інформація в 
якому зафіксована у вигляді електронних даних, 
включаючи обов'язкові реквізити документа… без яких 
він не може бути підставою для його обліку і не 
матиме юридичної сили. 

 Закон України «Про електронний цифровий підпис»  
Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – вид 
електронного підпису, отриманого за результатом 
криптографічного перетворення набору електронних 
даних, який додається до цього набору або логічно з 
ним поєднується і дає змогу підтвердити його 
цілісність та ідентифікувати підписувача. 
ЕЦП являється обов'язковим реквізитом ЕД 

 Розробка протоколів обміну даними. 
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• Проведення аналізу й оптимізації схем 
бізнес-процесів в морських пунктах 
пропуску 

• Складання матриці усіх ланцюжків 
оформлення вантажів і суден  

• Визначення етапів впровадження ІСПС  

 

Технологія 

Технологічні схеми 

Контрольні процедури 

Стивідорні операції 

Інфраструктура портів 
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Запроваджено та забезпечено постійне оновлення нормативної та 
технічної інформації 

http://uspa.gov.ua/informatsijna-sistema-portovogo-spivtovaristva  
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Судно 
Пункт 

пропуску 
Термінал 

Пункт 
пропуску 

АТ/Зал. 
транс-
порт 
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Судно 
Пункт 

пропуску 
Термінал 

Пункт 
пропуску 

АТ/Зал. 
транспорт 

Учасники оформлення: 
 Морські агенти 
 ДП «АМПУ» (порти) 
 Усі контролюючі органи 

Документи: 

 
• Відомості про наявність (відсутність) на 

борту судна небезпечних товарів, зброї, 
боєприпасів 

• Відомості про наявність (відсутність) на 
борту судна товарів, ввезення яких 
заборонено або обмежено 

• Вантажний маніфест 
• Декларація про вантаж 
• Декларація про особисті речі команди 
• Декларація про суднові припаси 
• Загальна (генеральна) декларація 
• Копія міжнародного ветеринарного 

сертифікату 
• Маніфест небезпечних вантажів 
• Морська санітарна декларації 
• Список пасажирів 
• Суднова роль 
•    Суднове санітарне свідоцтво 
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Судно 

Пункт 
пропуску 

Термінал 
Пункт 

пропуску 
АТ/Зал. 

транспорт 

Учасники оформлення: 
 Морські агенти - представлення попередньої інформації в ІСПС до прибуття судна 
 Портові оператори - представлення інформації в ІСПС при фактичному вивантаженні 

судна 

Документи: 

 Електронний документ 
«Попереднє вивантаження» 

 Електронний документ  
      «Фактичне вивантаження» 
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Судно 
Пункт 

пропуску 
Термінал 

Пункт 
пропуску 

АТ/Зал. 
транспорт 

Учасники оформлення: 
 Експедиторські організації   
 Митниця 
 Портові оператори / Вагові комплекси 
 ДП «АМПУ» (порти) 
 Перевізники 

 
 

Документи: 

 «Наряд» (експедитор) 
 «Дозвіл на навантаження на ТЗ» і              

«Призначення ФМК» (митниця) 
 «Заявка на отримання електронного 

пропуску на заїзд АТ в порт» 
(експедитор/перевізник) 

 «Електронний пропуск на заїзд АТ в 
порт» (порт) 

 «Результати зважування» (ваговий 
комплекс) 

 «Дозвіл на виїзд з території пункту 
пропуску» (митниця) 

 «Маркер» для блокування 
оформлення 

 
 

 

«Спрощення процедур торгівлі та сприяння експорту у рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС» , 05 квітня 2017 р., Миколаїв, Україна 



Судно 
Пункт 

пропуску 
Термінал 

Пункт 
пропуску 

АТ/Зал. 
транспорт 

 

 

 

 

 

Документи: 

 «Заявка на прибуття експортного 
вантажу» (експедитор/перевізник) 

 «Дозвіл на вивантаження з ТЗ» 
(митниця) 

 «Заявка на отримання 
електронного пропуску на заїзд АТ 
в порт» (експедитор/перевізник) 

 «Електронний пропуск на заїзд АТ 
в порт» (порт) 

 «Приймальний акт» (портовий 
оператор) 

 «Доручення на навантаження на 
судно» (експедитор) 

 «Дозвіл на навантаження на 
судно» (митниця) 
 

 

Учасники оформлення: 
 Експедиторські організації   
 Митниця 
 Портові оператори / Вагові комплекси 
 ДП «АМПУ» (порти) 
 Перевізники 
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Митниця Порт 

Термінал 

Лінія 
Попередня 
інформація 

Заявка на вантаж (наряд) 

Експедитор Дозвіл на 
навантаження 

Заявка на пропуск 

Пропуск 
НТМ 

Митниця 

Експедитор 

Експедитор 
Порт 

Дозвіл на 
оформлення 

пропуску 
Експедитор 

98% 

100% 

98% 

50%  

БЕЗ КОНТАКТУ ЗІ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОРТУ 

Результати зважування 

Вагові комплекси 100% 
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Середній час перебування автотранспортних засобів, завантажених 

контейнерами в порту (перетин меж пункту пропуску і порту) 

Рік Січень Серпень 

2013 (до впровадження ІСПС) 9:10 12:00  

2014 14:15 5:27 

2015 3:40 2:46 

2016 4:00 2:18 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

2013 2014 2015 2016 

Контейнери, для 
оформлення яких подано 
документи 
> 570 000 
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• Оптимізація бізнес-процесів оформлення вантажів і суден 

• Уніфіковане подання документів суб’єктами в усіх портах 
України з використанням одного формату і одного 
програмного забезпечення 

• Подання документів суб’єктами в державний орган в 
електронному вигляді у віддаленому режимі 

• Легітимне фіксування факту звернення суб’єкта в державний 
орган (з використанням ЕЦП суб’єкта) 

• Легітимне фіксування факту розгляду звернення суб’єкта в 
державному органі (з використанням ЕЦП співробітника 
держ. органів) 
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• Публічна й відкрита технологія послідовності розгляду 
звернень суб'єктів державними органами 

• Мінімізація людського фактору в процесі оформлення 
вантажів і суден 

• Зменшення дублювання інформації в різних інформаційних 
системах 

• Спрощення й прискорення оформлення вантажів і суден 
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