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In the present work suggests measures to improve the technology of the port 

cargo station and the port to service international freight. 

У роботі запропоновано заходи щодо вдосконалення технології роботи 

припортової вантажної станції та порту при обслуговуванні міжнародних 

вантажопотоків. 
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У наш час аспект взаємодії залізничного та морського видів транспорту є 

одним із визначальних перспектив розвитку шляхів сполучення нашої держави 

з країнами дальнього та ближнього зарубіжжя. Головною причиною зниження 

обсягів перевезення вантажів при взаємодії залізниці та морського 

торгівельного порту  є діяльність митних органів, що відображають економічні 

та політичні процеси країни.  

У роботі  морських портів існують дві схеми обробки контейнерів [1]: 

перша схема передбачає після перевантаження контейнерів із судна на 

контейнерний термінал переміщення їх до спеціального оглядового майданчику 

та вивезення автотранспортом контейнерів, після огляду, з території порту; 

друга схема відрізняється від першої тим, що контейнер повертається до місця 

зберігання та чекає на вивезення з території порту. На даний час більш 

доцільно економічною є перша схема обробки контейнерів із завантаження 

контейнера на автотранспортний засіб. 

Варіантом спрощення обробки контейнерних вантажопотоків є розробка 

удосконалених схем обробки контейнерів, що запропоновані в роботі. Схема 

“об’єднання території” – створення об’єднаного комплексу: контейнерний 

термінал поєднується з оглядовим майданчиком. Така схема дасть змогу 

уникнути подвійних перевантажувальних операцій та скоротити час на 



переміщення контейнерів. Схема «50/50» – оглядовий майданчик необхідно 

обладнати  технічними засобами, із можливістю застосування технічних 

пристроїв до будь-якого з контейнерів, що знаходяться під митним контролем. 

Зростання вантажопотоків в українських портах відбувається в основному 

за рахунок контейнерних перевезень, одного із найважливіших резервів 

підвищення продуктивності та зниження собівартості перевезення вантажів. У 

нинішніх умовах підвищується попит на такий спосіб доставки товарів як у 

межах транспортної системи України так і в міжнародному сполученні, що 

визиває необхідність модернізації всієї транспортної інфраструктури. 

Недосконала технологія митного  оформлення імпортних вантажів, 

призводить до їх затримки від 4 годин до декількох діб. У результаті чого 

вагони накопичуються на коліях станції та порту. Необхідно розробити 

удосконалену модель функціонування пункту митного оформлення та 

контролю. 

У вигляді мережі Петрі [2] запропонована узагальнююча модель лінії 

обробки вантажів у митному відношенні на залізничній припортовій станції. Ця 

модель перевіряє можливість раціоналізації часу на виконання митних операцій 

у прискореному режимі. 

Заходи зі спрощення та вдосконалення митних процедур, впровадження 

сучасних технологій митного оформлення та контролю, створення сприятливих 

умов для прискорення товарообігу через митний кордон України — усе це 

надасть можливість підвищити транзитний  потенціал нашої держави.   

Залізниця та порт – нерозривний технологічний транспортний комплекс, 

що обслуговує транзитні вантажопотоки та український імпорт. Порт може 

знайти кошти та спрямувати їх на модернізацію та відкриття нових 

потужностей, натомість станція такої можливості немає, оскільки вона працює 

на межі своїх можливостей. Тому зараз найбільш раціональним варіантом 

покращення роботи припортового комплексу є перебудова портових об’єктів. 

Під час огляду суден, що прибули можуть бути виявлені контейнери, які 

необхідно затримати за результатами митного контролю. Для покращення 



технології роботи при взаємодії припортової станції та порту, умов роботи 

припортової станції та взаємодії усього портового комплексу важливим 

доцільним є спорудження [3]  пункту огляду затриманих вантажів (ПОЗВ) та 

пункту митного контролю (ПМК), що забезпечують безперебійну та чітку 

роботу контролюючий органів; швидку та якісну перевірку вантажів; надійну 

систему виявлення контрабанди, а також злагоджену співпрацю працівників 

усього припортового комплексу. 

Запропоновані у роботі заходи сприятимуть скороченню часу переробки 

експортно-імпортних вантажів та, відповідно, підвищенню 

конкурентноздатності транспортної системи нашої держави на ринку 

міжнародних перевезень. Як наслідок, удосконалення системи міжнародних 

перевезень при взаємодії залізничного та морського транспорту, надасть 

можливість значно підвищити можливості реалізації транзитного потенціалу 

України. 
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