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Укрзалізниця розвиває елект ронний документ ообіг з країнами СНД при перевезенні
вант ажів
07.05.2013 | 12:53 Прес-служба Державної адмініст рації залізничного т ранспорт у
На залізничному т ранспорт і продовжуєт ься робот а з впровадження безпаперової
т ехнології, яка дає можливіст ь здійснюват и перевезення вант ажу за елект ронними
перевізними документ ам.
Відповідно до підписаної «Угоди про здійснення перевозок приват них порожніх вагонів
за без паперовою т ехнологією з використ анням елект ронного документ ообігу між
Україною і Російською Федерацією», відбуваєт ься оф ормлення перевезення порожніх
власних вагонів за елект ронною накладною СМГС. За квіт ень ст анціями України
оф ормлено елект ронних накладних СМГС з ознакою елект ронност і, а саме 78,86% від
загальної кількост і оф ормлених перевізних документ ів на перевезення порожніх
власних вагонів.
Також Укрзалізниця акт ивно працює із сусідніми країнами з організації обміну
документ ами в елект ронному вигляді. Так, у березні пот очного року в м. Київ
відбулася спільна нарад ф ахівців Укрзалізниці т а Білоруської залізниці з пит ань
організації перевезень вант ажів т а порожніх власних (орендованих) вагонів за
елект ронною накладною СМГС між Україною т а Республікою Білорусією.
Укрзалізниця проводит ь робот и щодо організації елект ронного обміну даними
перевізного документ у при перевезенні вант ажів у міжнародному сполученні. Наразі
інф ормаційний обмін даними здійснюєт ься Укрзалізницею із залізницями Росії,
Білорусі, Польщі, Угорщини т а Словаччини. Наприкінці 2012 року укладена Угода про
елект ронний обмін в обсязі перевізного документ у з ЧФР «Марф а» (Румунія). Сьогодні
в середньому понад 90% повідомлень щодо перевезення вант ажу з\до цих країн
ф ормуют ься в елект ронному вигляді, що значно економит ь час на оф ормлення
вант ажоперевезень. А у внут рішньому вант ажосполученні практ ично 100% вант ажів
перевозит ься залізницею за елект ронною накладною.
Довідково
З 1 липня 2011 року Укрзалізниця, разом із клієнт ами перейшла на сист ему
оф ормлення перевізних документ ів в елект ронному вигляді через сист ему АС Клієнт
УЗ у внут рішньому сполученні.

