
Додаток 2 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

учасників Круглого столу за результатами обговорення проектів 

нормативно-правових актів  

 

«28» вересня 2017 р.                                                  м. Одеса, 

                                                                                     Конференц-зала Морвокзалу 

                                                                             

         

Круглий стіл відбувся за ініціативи Асоціації «Портове співтовариство», 

яка була підтримана: Асоціацією митних брокерів України, Українським 

національним комітетом Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), 

Асоціацією «Укрзовніштранс»  

 

Список учасників (Додаток № 1)  

 

 

 

За підсумками обговорення наступних проектів нормативно-

правових актів:  

1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до пункту 5 Типової технологічно схеми здійснення митного контролю водних 

транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у 

пунктах пропуску через державний кордон». 

 

2. Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких законодавчих актів», запропонований для обговорення 

Мінекономрозвитку України. 

 

3. Проект постанови Кабінету Міністрів України у запропонованій 

В.о. міністра інфраструктури України Ю.Ф. Лавренюком редакції «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», що 

стосуються внесення змін до 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 травня 2012 року 

№ 451, та Порядку  інформаційного обміну між органами доходів і зборів, 

іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного 

вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року 

№ 364. 

 

 

 



 

Учасники дійшли згоди про наступне: 

 

 1. Відсутній національний орган України, діяльність якого направлена на 

координацію органів виконавчої влади України щодо заходів, спрямованих на 

спрощення процедур торгівлі та логістичних процесів, що призводить до 

неузгоджених дій органів державної влади. 

  

2. В цілому підтримуючи Проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до пункту 5 Типової технологічно схеми здійснення 

митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що 

переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон», визначена 

необхідність встановлення перехідного етапу для доопрацювання морськими 

агентами власних інформаційно-автоматизованих систем для надання 

попередньої інформації про товари, що переміщуються у контейнерах у 

встановленому форматі. 

 

3. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», що стосуються 

внесення змін до 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 травня 2012 року № 451, та 

Порядку  інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими 

державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з 

використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 364 (в 

редакції В.о. міністра інфрастуктури України Ю.Ф.Лавренюка): 

 

- відзначити невідповідність проекту вимогам Директив ЄС № 2002/59 

Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., якою впроваджується 

система Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування, № 2010/65 

Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з 

надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів 

держав-члені;  

- виключення з тексту чинного нормативно-правового акту (ПКМУ № 

451) нормативного регулювання існуючого порядку електронної взаємодії між 

учасниками портового співтовариства (у тому числі, між державними 

контролюючими та правоохоронними органами), ефективність якого 

неодноразово підтверджено висновками Європейської економічної комісії ООН 

та міжнародними експертами. 

- внесення завідомо недостовірної інформації в обґрунтування 

необхідності прийняття цього акту (текст Пояснювальної записки та Аналізу 

регуляторного впливу) щодо фактичних результатів впровадження та 



функціонування інноваційного проекту, який забезпечує ефективну реалізацію 

міжнародних зобов’язань України; 

- уведення в оману органів державної влади та громадськості щодо 

переваг, що можуть бути досягнені при прийнятті проекту постанови. 

З урахуванням викладеного, ініціювати звернення до компетентних 

органів державної влади з клопотанням щодо недоцільності розгляду 

зазначеного Проекту постанови Кабінету Міністрів України.  

 

4. Ініціювати перегляд змістовної частини виконання пунктів 106, 114 

Плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого 

пунктом 11 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р. 

у зв’язку з наявністю неточностей у перекладах первинних документів ЄС та 

некоректним тлумаченням визначальних термінів «інформаційна система» та 

«національне єдине вікно» (пункт 1 статті 5 директиви ЄС № 2010/65). 

 

 



Додаток № 1 до  

Резолюції учасників Круглого столу  

за результатами обговорення 

проектів нормативно-правових актів  

 

СПИСОК УЧАСНИКІВ 

 

1.  Баязітов Л.Р. Експерт Міжвідомчої робочої групи зі спрощення 

процедур міжнародної торгівлі та логістики в 

Україні, консультант ТОВ «ППЛ 33-35» 

2.  Бондар О.М. Керівник юридичної служби АТ «ПЛАСКЕ» 

3.  Венгель Є.Б. Інженер Іллічівської філії ДП «АМПУ» 

4.  Голубятников М.І.  В.о. директора державної установи «Лабораторний 

центр МОЗ України на водному транспорті» 

5.  Гохман І.А. ТОВ «ЦІМ ІНТЕГРЕЙТЕД ШИПІНГ ЮКРЕЙН 

СЕРВІСЕЗ ЛТД» 

6.  Жерноклєєва Н.В. в.о. начальника Державної екологічної інспекції 

Північно-Західного регіону Чорного моря 

7.  Зубков В.А. Генеральний директор Асоціації «ПОРТОВЕ 

СПІВТОВАРИСТВО» 

8.  Ільницький К.О. Директор видавництва «ПОРТИ УКРАЇНИ», 

Президент Асоціації морських журналістів 

9.  Кирилов В.В. Начальник відділу контролю Департаменту 

відповідності АТ «ПЛАСКЕ» 

10.  Корчак Д.В. Голова Одеського обласного територіального 

відділення  Антимонопольного комітету України   

11.  Котлубай О.М. Заступник директора Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України, 

професор 

12.  Котляренко Р.В.  Інженер сектору керування та впровадження 

проектів служби інформаційної підтримки та 

забезпечення ДП «АМПУ» 

13.  Лигалов О.О. Директор ТОВ «Екосвіт-Юг» 

14.  Липінська А.А. Провідний науковий співробітник Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

15.  Луков П.М. начальник відділу санітарної охорони території 

Управління державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Головного управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області 

16.  Маєвський В.І. Віце-президент Асоціації «Український логістичний 

альянс» 

17.  Малик О.О. Консультант ТОВ «ППЛ 33-35» 

18.  Мальцева В.П.  Юрисконсульт АТ «ПЛАСКЕ» 



19.  Непийвода В.А. Т.в.о начальника відділу прикордонного контролю 

Південного регіонального управління 

Держприкордонслужби 

20.  Непомняща І.П.  начальник Управління фітосанітарної безпеки ГУ 

Держпроспоживлужби в Одеській області 

21.  Николаєв В.Г. Операційний директор ТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ 

ШИППІНГ ЕДЖЕНСІЗ Україна» 

22.  Орлов О.В. Учасник Міжвідомчої робочої групи зі спрощення 

процедур міжнародної торгівлі та логістики в 

Україні, заступник генерального директора ТОВ 

«ППЛ 33-35» 

23.  Петров І.М. Професор Національного університету «Одеська 

морська академія»  

24.  Прохорова О.А. Заступник начальника відділу Управління 

інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в 

Одеській області,  підполковник поліції 

25.  Сергієнко Д.В. Представник АсМАП України в Одеському та 

Миколаївському регіонах 

26.  Сологуб І.Г. Начальник Одеської регіональної служби 

державного ветеринарно-санітарного контролю та 

нагляду на державному кордоні та транспорті 

27.  Таволжанський Ю.В. Начальник відділу логістики служби організації 

роботи портів ДП «АМПУ» 

28.  Францишко І.В. заступник начальника відділу екологічного та 

радіологічного контролю на митній території 

Північно-Західного регіону Чорного моря 

29.  Цвеляк О.М. головний спеціаліст відділу екологічного та 

радіологічного контролю на митній території 

Північно-Західного регіону Чорного моря 

30.  Чернов В.О. Радник Голови ДП «АМПУ» 

31.  Швець С.В. начальник ПІПВМ № 18 Одеської регіональної 

служби державного ветеринарно-санітарного 

контролю та нагляду на державному кордоні та 

транспорті 

32.  Шевченко Е.А. Генеральний директор ТОВ «ОДЕМАРА-ІНТЕР» 

33.  Шевчук А.В. Директор комерційний ТОВ «ППЛ 33-35» 

 


