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Шановний пан Мьоллер! 
 

Від імені Уряду України дозвольте висловити глибоку вдячність за 

допомогу у розвитку спрощення процедур торгівлі, яка надається протягом 

багатьох років Європейською Економічною Комісією ООН, зокрема, за 

підтримку інноваційного проекту «Єдине вікно - локальне рішення» щодо 

створення у чорноморських портах Одеси Інформаційної системи портового 

співтовариства (ІСПС), першої у країнах з перехідною економікою. 

Ключовим елементом цих зусиль є проведення в Одесі чотирьох 

щорічних семінарів з питань спрощення процедур міжнародної торгівлі та 

логістики, організованих ЄЕК ООН у співпраці з Урядом України й діловим 

співтовариством у 2011-2014 роках, останній з яких відбувся 27 травня 2014 

року. 

Окремо хочемо відзначити роль в організації зазначених заходів 

регіонального радника ЄЕК ООН пана М.Апостолова, який на постійній основі 

надає корисні консультації щодо діяльності міжвідомчої робочої групи зі 

створення та розвитку ІСПС відповідно до рекомендацій ЄЕК ООН. 

Особливе значення для нас має підтримка ЄЕК ООН у той час, коли 

Україна, перебуваючи у вирішальній точці свого шляху до ринкової економіки, 

бореться за демократію, ліквідацію негативних явищ в економіці та збереження 

своєї територіальної цілісності. 



Україна, прагнучи створення прозорих і відкритих умов для міжнародної 

торгівлі та логістики, вдосконалюючи законодавство і процедури з 

урахуванням рекомендацій ЄЕК ООН, приймає стратегічні рішення, що 
обмежують простір для корупції й таким чином усувають основну загрозу для 

безпеки людини у суспільстві, яка штовхає людей до агресивних методів 

захисту своїх економічних і соціальних прав і свобод. 

Враховуючи багаторічний досвід і позитивні результати нашої співпраці, 

Україна очікує й надалі на методичну підтримку від ЄЕК ООН, принаймні у 
реалізації раніше розпочатих спільних проектів, які стосуються запровадження 

принципу «єдиного вікна»; розробки національної стратегії спрощення 

процедур міжнародної торгівлі та логістики; створення національного органу з 

питань спрощення процедур, а також ряду інших інструментів сталого 

розвитку. 

Користуючись нагодою, дозвольте висловити свою глибоку повагу і 

надію на подальшу плідну співпрацю. 
 
 
Щиро Ваш, 
 
 

Прем'єр-міністр України 
                                                                                             Арсеній ЯЦЕНЮК 


