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27.05.2014 у рамках щорічного Транспортного тижня у м.Одесі відбувся 

Четвертий міжнародний семінар з питань спрощення торгівлі «Створення 

сприятливих умов для спрощення процедури торгівлі, реалізуючи 

принципи «єдиного вікна» в Україні», організований під егідою 

Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) за 

підтримки Уряду України. 

Відповідно до доручення Прем’єр-Міністра України А.П.Яценюка від 

20.05.2014 № 16400/1/1-14 у проведенні семінару взяли участь представники 

цілого ряду міністерств і відомств України, активісти українських та іноземних 

ділових кіл. 

На запрошення співорганізаторів, Українського національного комітету 

Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), Асоціації транспортно-

експедиторських і логістичних організацій «Укрзовніштранс» та АТ 

«ПЛАСКЕ», до роботи також долучилися представники міжнародних 

організацій: ЄЕК ООН, Організації Чорноморського Економічного 

Співробітництва (ОЧЕС), Місії Європейського Союзу із надання прикордонної 

допомоги Україні та Молдові (EUBAM), Федерації міжнародних 

експедиторських асоціацій (FIATA), Регіонального проекту Європейського 

інструменту сусідства і партнерства ЄІСП-Схід «Логістичні процеси і морські 

магістралі ІІ». 

Серед інших, були широко представлені ДП «Адміністрація морських 

портів України», «Укрзалізниця», Державна санітарно-епідеміологічна служба 

України, Асоціація транспортно-експедиторських і логістичних організацій 

«Укрзовніштранс», Асоціація міжнародних експедиторів України, Український 

союз автотранспорту і логістики, Асоціація міжнародних автомобільних 

перевізників України (АсМАП). 

Загалом участь у роботі взяли 68 осіб із чотирьох країн світу.  

Під час відкриття семінару до його учасників звернулися із 

привітальними словами підтримки заступник Голови Верховної Ради України 

Р.В.Кошулинський та Урядовий уповноважений з питань євроінтеграції 

Мінекономрозвитку України В.Т.П'ятницький. 

У ході обговорення питань порядку денного учасники визнали дієвими 

рекомендації минулорічного Третього міжнародного семінару ЄЕК ООН зі 

спрощення процедур міжнародної торгівлі «Спрощення процедур торгівлі в 

Україні. Проект «Єдине вікно – локальне рішення» в Одесі. Досягнення та нові 

виклики», проведеного 30.05.2013, та відзначили значний прогрес у реалізації 

зазначеного проекту в Україні. 
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У результаті дискусії учасниками Четвертого міжнародного семінару 

також було вироблено конкретні рекомендації щодо визначення напрямів 

стратегічного розвитку України у сфері спрощення процедур міжнародної 

торгівлі та логістики. Серед них слід відзначити наступні:  

підтвердити необхідність наявності узгодженого, стратегічного підходу 

при здійсненні заходів щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі та 

логістики в Україні; 

розглянути можливості для подальшої підтримки більш широких 

регіональних ініціатив щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі та 

логістики і міжорганізаційних мереж обміну торговою інформацією, зокрема, 

підтримувати зусилля для здійснення заходів у рамках ОЧЕС; 

визначити поточний і бажаний стан ряду інструментів спрощення 

процедур міжнародної торгівлі та логістики (уніфікація і стандартизація обігу 

торговельних, комерційних і транспортних документів і даних; створення умов 

для реалізації принципів «єдиного вікна»; комплексне управління кордоном, 

спільні пункти перетину кордону; профілювання ризиків та управління ними; 

уповноважені економічні оператори тощо) з використанням стандартів і 

рекомендацій ЄЕК ООН і Всесвітньої Митної Організації; 

прагнути подальшого просування проекту Національної стратегії щодо 

спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні, розробленого 

ЄЕК ООН та Міжвідомчою робочою групою з впровадження технології «Єдине 

вікно - локальне рішення», спрямованої на підтримку спрощення процедур в 

Одеському регіоні; 

продовжувати вживати зусилля зі створення національного органу щодоз 

питань спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в якості 

міжвідомчого, державно-приватного форуму відповідно до Рекомендації № 4 

ЄЕК ООН та статті 13 Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі. 

Як доповідачами, так і учасниками дискусії було неодноразово 

підкреслено, що обраний Урядом України курс на впровадження  принципів 

рекомендацій ООН і прикладів найкращої практики у такій надчутливій сфері, 

як міжнародна торгівля, цілком відповідає викликам сьогодення і прагненням 

громадян до становлення України як потужної держави з високим рівнем 

економічної свободи і конкурентоздатності на світовому ринку. 


