




Рекомендації 8-го семінару щодо спрощення процедур торгівлі та «єдиного вікна», організованого 

Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН), Міжнародною асоціацією систем портового 

співтовариства (МАСПС) 

Одеса, 1 червня 2018 р. 

1. Розширити і використовувати успішний досвід ІСПС, реалізований в портах України на інші види 

транспорту і пункти пропуску України і в інших країнах з перехідною економікою. 
 

2. Провести дослідження про те, що вже зроблено щодо здійснення заходів спрощення процедур торгівлі, 

і що не вдалося зробити і які існують перешкоди на основі опитування ділової спільноти. 
 

3. Вивчити можливості розвитку і впровадження в рамках портового співтовариства електронних 

сертифікатів в областях, представлених на семінарах ЄЕК ООН в Одесі в 2017-2018 рр. 
 

4. Розвинути механізм моніторингу прогресу щодо впровадження заходів спрощення процедур торгівлі, 

використовуючи рекомендацію 42 СЕФАКТ ООН і можливості публічно-приватного партнерства. 
 

5. Вивчити можливість щодо отримання допомоги на проведення досліджень часу випуску на різних 

пунктах пропуску на регулярній основі. «Дослідження часу випуску» є заходами зі спрощення процедур 

торгівлі на основі методології, розробленої Всесвітньою митною організацією. Вони включені як захід 

згідно Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі та повинні проводитися періодично. ТОВ „ППЛ 33-

35“ провела таке дослідження на свій рахунок, проте необхідні додаткові ресурси від партнерів з 

розвитку, щоб зробити більше таких досліджень в інших прикордонних пунктах і на періодичній основі. 
 

6. Провести дослідження з питань поєднання інструментів спрощення процедур торгівлі з цілями сталого 

розвитку в Україні, тобто питання створення нових і кращих робочих місць, а також питання охорони 

навколишнього середовища і протидії корупції. 
 

7. Посилити роботу з впровадження міжнародних стандартів (ЄЕК ООН, СЕФАКТ ООН, Євросоюзу) з обміну 

торгової інформацією при розвитку портового співтовариства, «єдиного вікна» та інших подібних систем 

ІТ, а також при виконанні зобов'язань України в рамках Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі 

(УСПТ). 
 

8. Узгодити з Міністерством економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Радою з міжнародної торгівлі (Робоча 

група зі спрощення процедур торгівлі) України подальшу роботу зі стратегічного плану спрощення 

процедур торгівлі. Організувати семінар по чотирьом заходам УСПТ, за якими ЄЕК ООН має досвід, а 

також за механізмом моніторингу та вимірювання прогресу у спрощенні процедур торгівлі у четвертий 

тиждень жовтня 2018 року. 
 

9. Ініціювати конференцію на платформі ЄЕК ООН за участю ключових глобальних, регіональних і галузевих 

організацій, відповідальних за стандарти щодо обміну інформацією та щодо спрощення процедур 

торгівлі для конвергенції стандартів по семантиці торгових даних і підтримати СЕФАКТ ООН в цій роботі. 

Підтримати роботу за новою редакцією Довідника елементів зовнішньоторгових даних ООН (ДЕЗД ООН). 
 

10. Вивчити можливість підготувати публікацію ООН у співпраці з іншими організаціями, такими як ФІАТА, з 

питань мультимодальних перевезень та спрощення процедур торгівлі. 
 

11. Запропонувати всім учасникам семінару прокоментувати нову версію англо-російського глосарію ЄЕК 

ООН щодо спрощення процедур торгівлі. 
 

12. Міжнародна асоціація систем портового співтовариства (МАСПС / IPCSA) продовжить надавати експертні 

консультації та рекомендації щодо практичного здійснення інформаційних систем портового 

співтовариства і «єдиного вікна» в підтримку ЄЕК ООН, України та інших країн з перехідною економікою 

в регіоні. 


