
 

Технічні вимоги щодо  

модернізації та доопрацювання процедури продажу спеціальних дозволів на користування надрами в 

електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” 

1. Мета розробки 

Мета цього проекту - запровадження повномасштабного функціонування аукціонів з продажу спеціальних 

дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів в продуктивному режимі, шляхом створення 

та впровадження в електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” функціоналу, який дозволить 

перевіряти наявність електронних цифрових підписів для процесу верифікації документів, завантажених в 

систему, створення нових типів документів та полів в системі, та підвищення рівня надійності електронної 

торгової системи “Прозорро.Продажі” шляхом вдосконалення системи моніторингу, впровадження системи 

автоматичного розгортання програмного забезпечення та, як наслідок, поява можливості швидкого 

виправлення помилок. 

 

2. Базові вимоги до продукту 

Процедура продажу спеціальних дозволів на користування надрами доопрацьовується як компонент 

електронної торгової системи (ЕТС) “Прозорро.Продажі”. Головна мета проекту - створення та 

впровадження в ЕТС “Прозорро.Продажі” функціоналу,  який дозволить перевіряти наявність електронних 

цифрових підписів для процесу верифікації документів, завантажених в систему, створення нових типів 

документів та полів в системі, та підвищення рівня надійності ЕТС “Прозорро.Продажі” шляхом 

вдосконалення системи моніторингу, впровадження системи автоматичного розгортання програмного 

забезпечення та, як наслідок, поява можливості швидкого виправлення помилок. 

3. Роботи, що мають бути виконані 

● Погодження та створення Технічного Завдання 

● Погодження та створення Функціональної специфікації 

● Погодження та створення Технічної Архітектури 

● Розробка Діаграми бізнес-процесів (BPMN діаграми) 

● Зміни в опис API 

● Оновлені Tutorials 

● Створений код продукту для всіх компонентів системи 

● Створені пакети розгортання (buildout, Ansible) 

● Оновлення документація підтримки 

● Створення тестів рівня API та рівня майданчиків 

● Ручні тести 

● Юніт тести 

4. Результати, що мають бути надані для кожного з сервісів 

● Рішення обов'язково повинне будуватися за стандартом OCDS. 

● Результат розробки розгорнуто на пре-продуктивному середовищі  

● Код розробки та пакет скриптів для розгортання зберігається в репозиторії у відповідній гілці 

(Production) 

● Оновлено сценарії використання для існуючих або нових сервісів 

● Оновлено тестові сценарії для кожного рівня UAT (TestCase) 

● Оновлено структуру даних API  



5. Технології та програмні продукти, що використовуються в електронній торговій системі 

“Прозорро.Продажі”: 

● Нереляційні СКБД (CouchDB, MongoDB) та реляційні (MySQL, MariaDB, InfluxDB) або аналоги) 

● Об'єктне сховище файлів, що працює з драйверами SWIFT або S3 

● Засоби моніторингу: Zabbix, NetData, Grafana 

● Операційні системи сімейства дистрибутивів Red Hat Linux, а саме CentOS або Fedora 

● PHP: Laravel Framework або аналог, JavaScript, html, css 

● Elastic Search 

● Python мова програмування: фреймворк Pyramid або аналог 

● Балансувальники: HaProxy, Nginx 

● Засоби автоматизованого тестування: Robot Framework, Selenium \ Selenium bindings (Python) (front-

end testing), Jenkins CI, Load Performance Testing 

● Системи авторізації та DNS:FreeIPA, ELK stack, Bastion  

● Системи віртуалізації: VMware, KVM, Hyper V 

● Continuous Integration засоби: Ansible/Buildout Tools 

● Формат обміну: JSON 

● Використання ТЗІ та КЗІ засобів від Українських розробників 

● Services: Github\Gitlab, JIRA task management system, Slack 

● Розробка ПЗ у відповідності до стандартів безпеки (OWASP) 

● Підтримка систем управління безпекою на базі стандарту ISO 27001. 

● При роботі з системою необхідним є використання BPMN діаграм для опису процесів та розробка та 

впровадження політик і процедур. 

а. Сценарій використання 

 

Підряднику необхідно розробити концепцію та реалізувати перелік змін до процедури продажу спеціальних 

дозволів на користування надрами, а також провести ряд інфраструктурних змін та здійснити відповідні 

інтеграції з ЕТС “Прозорро.Продажі”, а за необхідності – з майданчиками, підключеними до ЕТС 

“Прозорро.Продажі”. 

 



b. Сценарій використання 

 

 
 

Основними показниками (індикаторами виконання) основних етапів реалізації проекту можна 

вважати такий перелік: 

● Проведено аналітичні роботи (проведені консультації, визначено базові вимоги до функціоналу, 

розроблено концепцію функціоналу, описані бізнес-процеси) 

● Проведено: 

- аналіз існуючих об'єктів ЕТС; 

- ознайомлення та локальне розгортання, незалежне розгортання на  тестовому середовищі; 

- аналіз інфраструктури та процесів розробки та розгортання; 

- виявлення можливих технічних проблем системи ЕТС, рекомендації по їх усуненню та моніторингу 

(попередня оцінка вартості заходів дій по усуненню виявлених проблем у системі ЕТС); 

- вдосконалення системи моніторингу ЕТС; 

- розробку логічної блок-схеми ЕТС; 

- розробку алгоритму валідації пропонованих змін до ЕТС; 

- побудову тестової копії ЕТС для тестування запропонованих змін; 

- аналіз бізнес-логіки змін до ЕТС згідно з алгоритмом. 

Система адаптована для автоматичного розгортання програмного забезпечення (kubernetes, Gitlab 

docker registry, K8s runner, інтеграція з Jenkins): 

Вихідний код системи має бути: 

- Відкритий в частині коду аплікації 

- Закритий в частині коду розгортання інфраструктурних компонент 

(deployment скрипти) 

Розгортання системи має відповідати наступним вимогам: 

- Автоматизоване розгортання всіх компонент: аплікації та інфраструктури 

- Врахування необхідності отримання КСЗІ (розгортання тільки з локальних репозиторіїв) 

- Обов’язкове проходження всіх середовищ послідовно, не пропускаючи жодного з них 

Розробка системи може відбуватися декількома командами, які при цьому можуть змінювати один і 

той самий вихідний код.  

При цьому розгортання має забезпечувати: 

• Простий і прозорий підхід до об’єднання розробок 



• Раннє виявлення конфліктів розробок 

• Зрозумілі правила вирішення конфліктів 

• Простоту об’єднання коду (незалежність від ключових персон) 

• Зрозумілі правила роботи з репозиторіями 

Розгортання має також передбачати: 

• механізми термінового оновлення системи при виявленні дефектів; 

• оновлення системи за умов застосування розробки в різні дати на різних середовищах. 

● Реалізовано нові типи документів та полів у системі: 

Назви та схеми даних мають відповідати стандарту OCDS 

- Поля: 

  Вартість геологічної інформації 

Схема даних: 

 amount: decimal, обов’язково 

 currency: рядок, обов’язковий. Валюта у трибуквенному форматі ISO 4217 

 valueAddedTaxIncluded: булеве значення, обов’язково  

Вартість пакету аукціонної документації 

 Схема даних: 

 amount: decimal, обов’язково currency: рядок, обов’язковий. Валюта у трибуквенному форматі ISO 

4217 

 valueAddedTaxIncluded: булеве значення, обов’язково  

- Типи документів: 

 Реалізовано перелік нових documentType (рядок, не обов’язкове) у системі.  

 Короткий опис потенційної ділянки 

 Порядок та строки сплати винагороди оператору 

 Порядок надання заявок для участі у аукціоні 

● Реалізовано можливість прив’язати документ з кваліфікованим електронним підписом до документу, 

на який було накладено підпис. 

 До існуючої схеми даних Documents додано нове опціональне поле relatedDocument (рядок) у яке є 

можливість записати ідентифікатор документу, на який було накладено підпис 

● Формалізоване технічне завдання  

● Розроблено прототип функціоналу 

● Проведено комплексне тестування розробленого функціоналу в тестовому середовищі 

● Розроблена проектна документація, інструкції користувачів, документація опублікована в Confluence 

● Вихідний код розміщений на GitLab 

● Створені та проведені автоматичні та ручні тести. 

Підрядник має використовувати систему управління розробкою програмним забезпеченням Замовника 

(Jira+Confluence).  

Замовник надає технічний майданчик для розміщення тестового та продуктового середовищ Системи.   

6. Технічна архітектура Системи 

 

ЕТС “Прозорро.Продажі” взаємодіє з електронними майданчиками за допомогою API, який 

реалізовано у ЦБД. Бізнес-логіка реалізована з використанням сучасних технологій. Для збереження записів 

про торги, пропозиції, тощо, використовується нереляційна база даних. Документи-вкладення (бінарні 

файли, .PDF, .XLS тощо) зберігаються на файловому сховищі.  

Система працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване м. Київ (за київським часом). 

Застосований формат позначення дати в електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” ― день. місяць. 

рік, формат часу ― години: хвилини і години: хвилини: секунди.мілісекунди (де годинник вказує в 24-

годинному форматі). 



Основні процеси Системи 

Основні процеси Системи забезпечують ефективне та прозоре здійснення продажу та оренди майна та 

активів відповідно до нормативно-правових актів з урахуванням особливостей окремих напрямків роботи, 

зокрема  продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Який регулюється постановою кабінету 

міністрів “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу 

спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів”. 

Процес 1. “Період підготовки”. Процес, в рамках якого: 

- укладається договір між організатором та майданчиком; 

- визначається об'єкт продажу та формується опису лоту; 

- здійснюється публікація лоту в системі організатором. 

Процес 2. “Період прийняття заяв про участь”. Процес, в рамках якого: 

- подається заява про участь в аукціоні від учасника; 

- сплачується внески для участі в аукціоні; 

- присутня можливість задати запитання організатору щодо лоту; 

- присутня можливість надати відповіді на запитання учасників; 

- присутня можливість внести зміни в опублікований лот організатором; 

- здійснюється підтвердження раніше поданих цінових пропозицій учасником (у разі внесення змін в 

опублікований лот організатором); 

- присутня можливість скасувати торги організатором. 

Процес 3. “Аукціон”. Процес, в рамках якого: 

- учасник отримує гіперпосилання на аукціон (перехід за посиланням та авторизація); 

- організатор переглядає розкриті цінові пропозиції учасників на початку аукціону (розкривається 

тільки сума закритих цінових пропозицій та кількість учасників, без розкриття інформації про 

учасників); 

- учасник приймає участь безпосередньо в самому аукціоні; 

- розкриваються результати аукціону, організатор переглядає цінові пропозиції учасників після 

закінчення аукціону. 

Процес 4. “Період кваліфікації - підписання та публікація протоколу”. Процес, в рамках якого: 

- учасник отримує результати аукціону; 

- організатор перевіряє документи учасників; 

- підписання протоколу між учасником та організатором 

- організатор завантажує та підтверджує протокол в системі. 

Процес 5. “Період підписання та публікація договору”. Процес, в рамках якого: 

- укладається та оприлюднюється договір купівлі-продажу між організатором та переможцем (в 

результаті чого організатор завершує аукціон в рамках системи). 

 

Технічне завдання на ЕТС “Прозорро.Продажі” для ознайомлення учасників - 

https://docs.google.com/document/d/10ExA2rhhbk8u558rv9VSef_531UROwxYNdcyR25Gyt8/edit  

 

 

7. Вимоги щодо володіння фахівцями, що мають бути залученими до виконання договору 

певними технологіями 

 

https://docs.google.com/document/d/10ExA2rhhbk8u558rv9VSef_531UROwxYNdcyR25Gyt8/edit
https://docs.google.com/document/d/10ExA2rhhbk8u558rv9VSef_531UROwxYNdcyR25Gyt8/edit
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