
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Розробка функціоналу ІТС “Customs.Front” (Кабінет декларанта) органів 

доходів та зборів щодо взаємодії декларантів та інших причетних до ДМС 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Терміни, що використовуються, та їх значення наведені у таблиці.  

Таблиця 1. Терміни та визначення 

Термін Значення 

API Application Programming Interface – прикладний програмний інтерфейс. 

ДМС Державна митна служба 

ЕКД Електронний кабінет декларанта 

ЕЦП Електронний цифровий підпис 

ЄВ Єдине вікно 

КЕП Кваліфікований електронний підпис 

КСЗІ Комплексна система захисту інформації 

МД Митна декларація 

ОП Офіс підтримки 

ПЗ Програмне забезпечення 

ПМД Попередня митна декларація 

ПМО Пункт митного огляду 

ТЗ Технічне завдання 

УКТ ЗЕД Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

ФЛК Формато-логічний контроль 

ЦБД Центральна база даних 

ЦОВВ Центральний орган виконавчої влади 

ЦОД Центр обробки даних 



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1 Передумови 

Заповнення митної декларації є ключовим елементом в процесі митного 

оформлення. Нині, єдиним можливим способом, доступним для подання декларації в 

електронному вигляді, є оформлення її через брокера - посередника між ДМС та 

декларантом. Самостійне оформлення можливе лише в разі заповнення вручну усіх 

необхідних документів у друкованому вигляді або в комбінації із Інформаційним 

терміналом. Брокери ж використовують сторонні програми для подання декларацій, що 

вимагають купівлю ліцензії на використання. Таким чином механізм електронного 

подання декларації замикається виключно на співпраці з брокерами. При тому, що 

процедура декларування багатьох товарів не є складною, вимушена необхідність 

додаткового втручання посередників є щонайменше нелогічною. Така ситуація виникає 

через недоліки у функціонуванні діючої інформаційно-телекомунікаційної системи 

органів доходів і зборів, недостатність її функціоналу та її неспроможність забезпечити 

виконання вимог діючого законодавства. Крім відсутності можливості самостійно 

подати декларацію, існуюча система має ряд недоліків: більшість супровідної 

документації до електронної митної декларації додається лише у друкованому вигляді, 

у тому числі й відокремлення від процесу отримання дозвільних документів на 

імпорт/експорт/транзит товарів; проведення платежів за митне оформлення 

відокремлене від системи, а можливість повернення коштів у разі переплати доступна 

лише через головний офіс, що знаходиться в Києві; відсутність нотифікацій у системі, 

зворотного зв’язку про результати проходження перевірок.  

На основі цього виникає потреба у ґрунтовному оновленні діючого 

програмного комплексу та його подальшій розбудові. Розробка інформаційної системи 

“Customs.Front” (далі – Система), створить можливість самостійного подання 

пересічним користувачем митної декларації, що включатиме в себе комплекс 

супровідних послуг, включаючи проведення митних платежів, створення заяв на 

повернення переплати, отримання дозвільних документів в електронному форматі 

(через інтеграцію з “Єдиним вікном” – інформаційною системою обліку дозвільних 

документів). 

Зважаючи на відсутність технічної спроможності у представників ДМС 

надавати адміністративні послуги в електронному вигляді, додатково в Системі будуть 

реалізовані функція з надання переліку адмінпослуг юридичним особам та ФОП. 



1.2 Загальні положення 

У цьому документі наведені технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі, перелік та термін надання послуг щодо розробки та впровадження ІС 

“Customs.Front”. Система є частиною загальнодержавного програмного комплекса 

інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів та зборів, що разом із 

іншими державними інформаційними системами забезпечує електронний 

інформаційний супровід процесу митного оформлення та пов’язаних з ним послуг. 

Замовником розробки виступає “Фонд Євразія”, виконавець проекту “Прозорість та 

підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS).” Набувачем виступає 

Державна митна служба України. 

Для підтримки напрямку розвитку державних послуг, однією з основних точок 

входу для декларантів та працівників ДМС, представників відомств та організацій, що 

взаємодіють з ДМС (далі – Користувачів) у Систему слугуватиме онлайн-сервіс з 

надання державних послуг “ДіЯ”, який перенаправлятиме ідентифікованого 

користувача до особистого кабінету. За результатами даного етапу розробки в кабінеті 

можна буде самостійно подати митну декларацію, отримати в електронному вигляді 

необхідні дозвільні документи, провести митні платежі та отримати ряд 

адміністративних послуг. 

Вимоги вказані в даному документі не є вичерпними та в них можуть вноситись 

уточнення або не суттєві зміни в процесі розробки Системи. 

Реалізована Система повинна відповідати наступним основним вимогам: 

− веборієнтована; 

− функціонально гнучка; 

− функціонально достатня (повним); 

− надійна (автоматично зберегти всі дані та коректно завершити роботу 

програм без втрати даних); 

− придатна до модернізації та масштабування; 

− модульна; 

− мати інтуїтивно зрозумілий для користувача інтерфейс; 

− захищена від зовнішніх впливів; 

− має здійснювати документування усіх дій користувачів програмного 

продукту. 



1.3 Мета 

Метою створення Системи є надання можливості взаємодії декларантів та 

інших осіб із ДМС за допомогою електронної інформаційної системи, що дозволяє: 

− спростити подання митної декларації та попередньої митної декларації, 

зробивши процес доступний для пересічного користувача за допомогою 

електронного кабінету; 

− скоротити  необхідність обміну та використання паперових документів; 

− спростити надання адмінпослуг з боку митниці; 

− автоматизувати та значно спростити способи взаємодії для всіх 

залучених сторін. 

1.4 Очікувані результати 

Результатом повинно стати: 

1. розмитнення частини товарів без участі посередників між декларантом та 

ДМС; 

2. скорочення часу та підвищення якості надання послуг; 

3. економія коштів та часу для громадян, бізнесу, органів державної влади 

шляхом: 

− спрощення процедури подання та обробки МД за допомогою 

електронного сервісу;  

− скорочення обігу документів, що подаються лише в друкованій формі 

шляхом переведення їх в електронну (понад 15 видів заяв та дозволів); 

− зменшення робочого навантаження на працівників митниці. 

1.5 Цілі 

Система має забезпечити: 

− створення можливості розмитнення товарів без участі посередника; 

− створення можливості надання комплексу адміністративних послуг та 

можливості оформлення ПМД та МД, за допомогою програмних засобів 

реєстрів, задіяних в наданні комплексної послуги; 

− спрощення митних процедур та процесів пов’язаних із наданням 

адмінпослуг. 



2. ВИМОГИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Програмне забезпечення Системи повинне відповідати вимогам чинних 

нормативно-правових документів, а саме: 

− Конституція України; 

− Митний кодекс України; 

− Закон України “Про електронні довірчі послуги”; 

− Закон України “Про інформацію”; 

− Закон України “Про електронні документи та електронний 

документообіг”; 

− Закон України “Про звернення громадян”; 

− Закон України “Про доступ до публічної інформації”; 

− Закон України “Про захист персональних даних”; 

− Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 “Про 

затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах та організаціях державної форми власності”; 

− Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 37-р 

“Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

системи електронних послуг в Україні на 2019 – 2020 роки”; 

− Лист ДФС “Щодо реалізації окремих положень Митного кодексу 

України” від 30.12.2016 р. N 41596/7/99-99-18-03-01-18; 

− Лист ДФС “Про початковий етап реалізації принципу "Єдиного вікна" 

від 01.08.2016 р. N 26083/7/99-99-18-03-01-17. 

Даний перелік не є вичерпним. Вимоги Законодавства України, нормативних та 

керівних документів, що стосуються мети, призначення та цілей надання послуг можуть 

бути уточнені. 

3. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ 

3.1 Основний процес, який виконує Система 

Основним завданням Системи є створення можливості формувати декларації 

для подальшого розмитнення без участі посередників. Оскільки цей процес є 

комплексним та його складність залежить від напрямку проходження митного контролю 



(експорт, імпорт, транзит) та типу товару, що має бути задекларованим, розбудова 

Системи відбуватиметься поетапно: починаючи з простіших форм декларування та 

інших послуг митного сектору, поступово нарощуючи функціонал, додаючи нові та 

розширюючи старі процеси. 

Першим розробляється процес формування декларацій на розмитнення авто 

фізичними та юридичними особами. Система, описана в цьому ТЗ, повинна забезпечити 

реалізацію функціоналу, що відповідає за всі етапи проходження митного контролю зі 

сторони користувача:  

1. реєстрації в особистому кабінеті декларанта; 

2. заповнення митної декларації, під час якого в самій системі відбуватиметься 

формато-логічний контроль; 

3. проведення платежу за митне оформлення; 

4. комунікація з працівником ДМС по проходженню всіх етапів митного 

контролю (електронні повідомлення); 

5. отримання результатів перевірки декларації та митного контролю; 

Наступними кроками передбачено розширення та деталізація створеного 

процесу для забезпечення можливості формування декларацій та проходження митного 

оформлення для товарів, що експортуються, та товарів, що імпортуються поштовими 

сервісами. 

Декларування певних видів товарів для успішного проходження митного 

контролю може вимагати наявність спеціальних дозвільних документів, які видаються 

сторонніми відомствами. Для забезпечення цілісності процесу подання декларації для 

декларанта має бути передбачена можливість в електронному вигляді подати заяву на 

отримання необхідного дозвільного документа та отримати результат обробки заяви 

(електронний документ чи відмову) у особистий кабінет. Система повинна передбачати 

можливість створення заяви та отримання таких документів в електронному форматі. 

Для цього передбачена інтеграція з інформаційною системою “Єдине вікно”, яка слугує 

точкою доступу до розробляємої Системи для представників відомств, що надають 

дозвільні документи. 

Архітектура Системи повинна передбачати можливість інтеграції з іншими 

державними реєстрами та сервісами. Усі інтеграції мають відбуватися на рівні обміну 

стандартизованих пакетів даних з бекенд частинами взаємодіючих систем та реєстрів. 

Інтеграція з третіми сторонами (реєстрами, Базами Даних, вебсервісами тощо) 



здійснюється за допомогою Шини обміну даних, розробка якої лежить в межах предмета 

закупівлі іншої супутньої системи. 

На цьому етапі розробки Системи плануються такі інтеграції: 

- з інформаційно-аналітичною системою “Єдине вікно”; 

- з інформаційною системою “Customs.Back”; 

- з базою даних існуючої системи “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”; 

- з АСМО “Інспектор-2006”; 

- з державними реєстрами (у тому числі за допомогою сервіса “Трембіта”): 

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань; 

- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; 

- реєстр УКТЗЕД; 

- та інших державних реєстрів, інформація з яких необхідна під час 

заповнення декларації та для надання адміністративних послуг.  

Для забезпечення інтероперабельності та моніторингу якості електронних державних 

послуг в рамках розробки «Єдиного вікна» та «Кабінету» має бути здійснення інтеграція 

з Єдиним державним порталом адміністративних послуг Дія, а саме з такими його 

модулями: 

- Реєстр адміністративних послуг; 

- модуль моніторингу та оцінки якості надання адміністративних послуг. 

Вимоги щодо інтеграції наведено тут https://registry.diia.gov.ua/guest/technical-

information/ 

Перелік інтеграцій не є кінцевим та буде доповнюватися в процесі розробки 

Системи та ТЗ до Системи. 

3.1.1 Подання митної декларації (основний процес) 

Процес оформлення митної декларації складається з двох основних етапів: 

- подання митної декларації або попередньої митної декларації; 

- обробка митної декларації; 

Створювана Система зосереджена на роботі з першим етапом - поданням 

декларації, та має забезпечити роботу всього процесу, включно з верифікацією внесених 

даних та передачі їх до супутніх електронних систем митного контролю (такі як, ІС 

“Customs.Back”). Слід зауважити, що процес прийняття рішення щодо результатів 

перевірки митної декларації та проходження митного контролю в межах цих технічних 



вимог не розглядається. Для зручності розглядатимемо процес подання декларації на 

прикладі розмитнення авто. 

Передумова: 

- декларант зареєстрований в системі; 

- декларант має КЕП/ЕЦП; 

Процес подання митної декларації для розмитнення авто виглядає наступним 

чином: 

 

https://cawemo.com/share/79289af0-3998-4f6f-9831-1dca14eafe0f  

Бізнес правила: 

- подання декларації може здійснюватися будь-яким зареєстрованим 

користувачем-декларантом; 

- подання декларації може бути призупинено користувачем, при цьому усі 

попередньо внесені дані та додані документи мають зберігатися, таким 

чином, щоб заповнення декларації можна було продовжити з того місця, 

на якому завершили; 

- якщо декларацію підписано КЕП/ЕЦП та надіслано для виконання 

подальших кроків оформлення, оновлення інформації в декларації 

можливе лише за умови повторного підписання збережених змін 

КЕП/ЕЦП (див. 3.1.2); 

- створення МД на основі ПМД можливе лише за умови успішного 

оформлення останньої на пункті митного пропуску. При цьому вся 

https://cawemo.com/share/79289af0-3998-4f6f-9831-1dca14eafe0f


інформація, внесена до ПМД підтягується до новоствореної МД, 

включаючи прикріплені супровідні документи; 

- при оформленні МД розрахунок платежів та оплата відбувається після 

проведення митних формальностей; 

- вибір коду товару здійснюється користувачем з переліку запропонованих 

Системою варіантів. Варіанти підбираються алгоритмом на основі 

внесених користувачем даних та виводяться у вигляді списку, 

відсортованого у порядку спадання за ймовірністю вибору, розрахованою 

Системою (на перших етапах даний функціонал базуватиметься на 

історичних даних та застосовуватиметься тільки для кількох типів 

товару); 

- без наявності необхідних дозвільних/супровідних документів, Система 

повинна не давати можливості подати МД/ПМД, поки відповідні 

документи не будуть додані; 

- заповнену МД після верифікації Системою має можливість переглянути 

та/або перевірити тільки інспектор ПМО, у якого декларант проходить 

процедуру розмитнення та, у разі необхідності, працівник ДМС; 

- Система має передбачати перевірку інформації, внесеної декларантом, 

таким чином здійснюючи формато-логічний контроль у процесі 

заповнення декларації. Інтерфейс Система повинна мати змогу вказувати 

поля, в яких можливо було зроблено помилку, та пропонувати варіанти 

виправлення, при цьому має перевірятися не тільки формат введення 

інформації, а і її зміст; 

- Система повинна передбачати автоматичне заповнення, де можливо, 

певних полів декларації з відповідних реєстрів, інтегрованих з Системою. 

Повний перелік реєстрів буде додано в наступних версіях ТЗ та 

оновлюватиметься разом з розробкою Системи. Користувач має 

підтвердити правильність внесеної інформації; 

- Картка Відмови формується у випадку виявлення на етапі ФЛК та 

первинних перевірок критичних помилок або порушень; 

- якщо під час подання ПМД, заявлена користувачем вартість розмитнення 

певної моделі авто менша за розраховану оціночну вартість розмитнення 

цієї ж моделі, система інформує користувача про розбіжності та 

необхідність у майбутньому або обґрунтувати заявлену ним вартість, або 



додатково сплатити різницю, при цьому оформлення ПМД на ПМО не 

зупиняється; 

- сформована, підписана користувачем за допомогою ЕЦП/КЕП та успішно 

оформлена МД/ПМД передається до АСМО “Інспектор-2006” у вигляді 

набору даних стандартизованого формату; 

- користувач Декларант отримує сповіщення в особистий кабінет про 

результат перевірки митної декларації; 

- система повинна логувати усі дії користувача, пов’язані з поданням 

декларації та відповідні процеси зміни даних, внесених у форму МД/ПМД, 

та статусів оформлення декларації; 

Усі подані декларації зберігаються в особистому кабінеті декларанта не 

залежно від результату перевірки. Для зручності заповнення наступних декларацій має 

бути передбачений механізм копіювання вже існуючих з частковим переносом внесених 

даних у нову декларацію. 

Постумова: 

- у Системі створена й збережена МД/ПМД; 

- проведено митне оформлення та збереженні його результати. Система 

інформує декларанта про результат митного оформлення. 

3.1.2 Відкликання митної декларації 

Процес відкликання декларації : 

- вибір декларації; 

- відкликання декларації. 

Передумова: 

- декларант зареєстрований та авторизвоний в системі; 

- для обраної декларації доступний такий вид зміни чи видалення; 

- декларант має КЕП/ЕЦП; 

Процес зміни митної декларації виглядає наступним чином: 



 

https://cawemo.com/share/49f79adc-78ae-4be6-9e70-a4be45a27fe3  

Бізнес правила: 

- відкликання декларації може здійснюватися тільки авторизованим 

користувачем, вказаним як отримувач або декларант; 

- відкликання декларації не можна проводити після того, як вона потрапляє 

на розгляд інспектору у Customs.Back; 

Постумова: 

- декларація відкликана, Система зберегла зміни. 

 

3.2 Загальна модель роботи Системи 

На малюнку нижче представлена функціональна схема Системи: 

https://cawemo.com/share/49f79adc-78ae-4be6-9e70-a4be45a27fe3


 

Рисунок 3.2 – Функціональна схема модулів ІТС “Customs.Front” 

Функціонал модулів, що розробляються в межах предмета закупівлі іншої 

супутньої системи, повторно використовуватиметься і в описаній в цьому документі 

Системі. В межах предмета закупівлі Системи передбачена розробка наступних модулів: 

1. особистий електронний кабінет користувача, вебінтерфейс; 

2. комплексна ЦБД системи, яка містить інформацію про користувачів, 

декларації та результати їх перевірок, заяви на отримання адмінпослуг та 

результати їх обробки; 

3. основний функціональний модуль, що містить в собі логіку роботи 

ключових процесів Системи: подання декларації та її обробку, роботу з 

адмінпослугами; 

4. операційний модуль, що включають наступні підсистеми: логування, 

моніторингу, резервного копіювання та автоматичного тестування та 

призначений для обробки і збереження операційних даних, про події, що 

реєструються згідно з визначеними в системі процесами та для моніторингу 

внутрішніх служб і станів Системи та для отримання, зберігання та обробки 

логів Системи; 

5. модуль формато-логічного контролю, що відповідає за валідацію полів 

декларації, заповнених користувачем, або, у разі автозаповнення, 

Системою; 

6. модуль проведення оплати, призначений для проведення транзакцій з 

оплати платежів за митне оформлення та повернення коштів; 



Створювана Системи повинна забезпечувати наступні функціональні 

можливості: 

− авторизація у системі за допомогою сервісу id.gov.ua; 

− самостійне подання митних декларацій без участі брокера; 

− подання заяв на отримання адміністративних послуг (далі - 

Адмінпослуги); 

− подання заяв на отримання дозвільних документів (інтеграція із 

системою “Єдине вікно”) ; 

− можливість перевірки митних декларацій на предмет оформлення та 

пропуску через кордон по номеру МД; 

− проведення платежів, доплат за митне оформлення та повернення 

коштів у разі переплати за розмитнення; 

Функції з отримання дозвільних документів та повний функціонал роботи 

інспектора ПМО є окремими бізнес процесами та базуються на інтеграції із зовнішніми 

системами, тому в межах цих технічних вимог розглядатися не будуть. 

3.3 Ролі користувачів Системи 

В рамках Системи має бути налаштована рольова модель користувачів із 

можливістю розмежування прав доступу та можливістю створювати необмежену 

кількість користувачів кожної ролі. Будь-який користувач Системи має бути 

ідентифікований, авторизований і аутентифікований системою. Для забезпечення цього 

правила, має бути розроблений модуль аутентифікації і авторизації користувачів, що 

контролює доступ користувача до функціоналу системи та її інформаційного 

забезпечення. 

За рівнем доступу до інформаційних ресурсів та функцій Системи, користувачі 

поділяються на ролі із окремо визначеними обмеженими максимальними можливостями 

(див. таблицю 3.3.). Користувач може належати до більше, ніж однієї ролі. Зі зростанням 

кількості ролей, до яких належить  користувач, інтерфейс системи, з яким він може 

взаємодіяти, розширюється та доповнюється максимальним набором можливостей 

відповідних ролей. Конфігурація наведена в даному документі є типовою, але не 

обмежується, і може бути реконфігурована відповідним користувачем групи 

Адміністратор системи. 



 

Рисунок 3.3 – Загальна модель роботи Системи та взаємодії ключових 

користувачів 

Системи має постачатись з наступними основними ролями користувачів: 

Таблиця 3.3 – Ролі користувачів та їх функцій 

Роль Функції, доступні в Системі 

Декларант - Подання митної декларації: 

- внесення інформації; 

- додавання супровідних документів; 

- Подання заяви на отримання дозвільних документів у відповідні 
відомства; 

- Перегляд статусу отримання дозвільного документа; 

- Перегляд інформації в особистому кабінеті: 

- отриманні дозвільні документи; 

- статуси розгляду заяв на отримання дозвільних 
документів; 

- створені МД та їх статуси МД; 

- Комунікація з користувачами ролі Працівник ДМС; 

Юридична особа  

(у томи числі тут враховується і 

ФОП) 

Наслідує функції Декларанта та додатково має такі: 

- Подання заяви на отримання адміністративних послуг; 

- Перегляд статусу отримання адміністративної послуги; 



- Перегляд інформації щодо діючих дозволів адмінпослуг та історії 

отримання з адмінпослуг; 

- Подання запиту на отримання витягу з відповідного реєстру 

дозволів; 

Працівник ДМС - Перегляд запитів на надання адміністративних послуг; 

- Надання адміністративних послуг: 

- видача нових дозволів; 

- продовження терміну дії існуючих; 

- скасування чи анулювання дії існуючих дозволів; 

- Подання заяви на проведення адмінпослуг; 

- Перегляд вмісту існуючих електронних реєстрів; 

- Комунікація з користувачами ролей Декларант, Юридична особа; 

Адміністратор ДМС 
Наслідує функції Працівника ДМС та додатково має наступні: 

- Переглядати перелік усіх користувачів системи;  

- Надавати зареєстрованим користувачам роль Працівник ДМС з 

певним переліком функціональних можливостей та прав доступу; 

- Керувати правами доступу користувачів ролі Працівник ДМС;  

- Вносити зміни в особистий кабінет користувачів ролі Працівник 

ДМС; 

- Розподіляти (віддавати та забирати) запити на надання 

адмінпослуг між користувачами ролі Працівник ДМС; 

- Перегляд запитів на отримання адмінпослуг та рішень щодо них; 

- Комунікація з користувачами ролі Працівник ДМС; 

Адміністратор системи 
- керувати наборами прав доступу ролей у Системі; 

- давати/забирати ролі Працівник ДМС та Адміністратор ДМС 

користувачам у системі; 

- давати/забирати ролі Працівник ЦОВВ (частина інтеграції з ЄВ, в 

межах даного ТЗ розглядатися не буде); 

 

Варто зазначити, що користувачі груп Працівник ДМС та Адміністратор ДМС 

можуть бути розділені на різні користувацькі групи в межах однієї ролі. 

Адміністрування цих груп здійснюється користувачем Адміністратор Системи. Різні 

групи користувачів однієї ролі, в залежності від функцій та набору користувацьких прав 

у Системі, можуть мати різні права доступу до даних в Системі та різний перелік 

функціональних можливостей, обмежений максимальным набором функціональних 

можливостей, доступних цій ролі.  

3.4 Реєстрація та адміністрування користувачів 

Ключовою складовою Системи є особистий кабінет користувача через який 

буде організований доступ до бази даних та функціоналу інформаційної системи. В 

залежності від груп, до яких належить користувач, максимальний набір можливостей 

різнитиметься. Система повинна забезпечити модульність особистого кабінета, що 

дозволило б користувачеві, зареєстрованому одночасно, наприклад, як фізична особа, і, 

як юридична, переходити між функціоналом, що відповідає кожній з груп. Система має 

забезпечувати реєстрацію та авторизацію користувачів. 



Реєстрація та авторизація здійснюватиметься за допомогою системи 

електронної ідентифікації GovId (id.gov.ua), що буде інтегрована з ІТС “Customs.Front”. 

Розробка функціоналу лежить в рамках іншого предмета закупівлі. В межах цього ТЗ 

Система не передбачає розробку функціоналу, який забезпечить реєстрацію, 

авторизацію та автентифікацію користувачів. Перелічений функціонал 

розроблятиметься в рамках предмета закупівлі іншої супутньої системи. 

3.4.1 Адміністрування користувачів “Працівників ДМС” та “Адміністратор 

ДМС” 

Система має передбачати адміністрування користувачів: зміну інформації, 

видалення, зміну користувацької групи, надання користувацьких прав. 

Передумова: 

- є акаунт користувача ролі Працівник ДМС або Адміністратор ДМС, який 

потребує змін; 

- Адміністратор гол.офісу має ЕЦП/КЕП; 

Діаграма процесу: 

 

https://cawemo.com/share/af9e035b-be35-472c-b2ba-5bcca882e856  

Бізнес-правила: 

- Адміністратор ДМС може вносити зміни до акаунтів зареєстрованих 

користувачів та змінювати або додавати нові користувацькі ролі; 

- Адміністратор ДМС не може надавати або вилучати ролі користувача 

Декларант та користувача Юридична особа або вносити зміни в їх 

особистих кабінетах; 

https://id.gov.ua/
https://cawemo.com/share/af9e035b-be35-472c-b2ba-5bcca882e856


- Адміністратор ДМС може надавати відповідні права й функції в Системі 

зареєстрованим користувачам, змінюючи або додаючи їм тільки ролі 

користувача Працівник ДМС, Адміністратор ДМС; 

- Будь-які зміни, внесені й підтверджені користувачами логуються та 

зберігаються у Системі; 

Постумова: 

- акаунт користувача змінено, або видалено; 

- внесено зміни у базу даних Системи; 

- проінформовано користувача, акаунт якого оновлено; 

3.5 Надання адміністративних послуг 

Система повинна забезпечувати функцію отримання та реєстрації таких 

адмінпослуг: 

1. послуги по експлуатації складу тимчасового зберігання; 

2. послуги по експлуатації митного складу; 

3. послуги по експлуатації вільної митної зони; 

4. послуги по експлуатації магазину безмитної торгівлі; 

5. послуги по вантажного митного комплексу; 

6. послуги по провадженню митної брокерської діяльності; 

Кожен з типів адмінпослуг, перерахованих вище, поділяється на 4 

функціональні підтипи: надання дозволу, переоформлення, зупинення дії, анулювання 

дозволу. Робота з кожною з наведених типів адмінпослуг починається зі створення 

відповідної заяви в особистому кабінеті користувача (приклад заяви наведено в дод. 3). 

Далі буде наведено детальний опис процесів. 

Процес подання і обробки кожного з 24 типів заяв стандартизований і 

відрізняється лише формою заяви та переліком супровідних документів, які необхідно 

додати для успішної обробки запиту на отримання адмінпослуги та формою витягу з 

реєстру, у випадку успішної обробки запиту. 

Всі створені запити та статуси їх обробки працівниками ДМС користувач може 

бачити у себе в особистому кабінеті. Система зберігає інформацію про всі створені 

запити на надання адмінпослуг та результати цих запитів. Успішним результатом 



обробки запиту є створений новий запис у відповідному реєстрі, або оновлення статусу 

вже існуючого (зупинка, анулювання). 

На першому етапі розробки Системи має розроблятися функціонал з надання 

послуги по провадженню митної брокерської діяльності: надання дозволу, 

переоформлення, зупинення дії та анулювання (необхідні документи - див. додаток 3) 

3.5.1 Процес надання адміністративних послуг 

Передумова: 

- заявник та працівник ДМС зареєстровані в Системі та мають ЕЦП/КЕП; 

- заявник має всі необхідні для отримання адмінпослуги документи в 

електронному вигляді; 

Діаграма процесу: 

 

https://cawemo.com/share/9a4abe1c-82a3-43cf-ac78-0ecc34075c36 

Бізнес-правила: 

- запит на отримання адмінпослуг може створювати будь-яка фізична особа 

підприємець, юридична особа чи ФОП, авторизовані в Системі; 

- під час вибору послуги, для користувача спершу виводиться повний 

перелік адмінпослуг за типом. Після того, як користувач обрав тип 

послуги, йому пропонується обрати один з чотирьох функціональних 

типів; 

- заявник може призупинити процес формування запиту на отримання 

адмінпослуги, при цьому всі внесені дані зберігаються Системою таким 

чином, що користувач може продовжити з того місця, на якому завершив; 

- у разі відсутності необхідності подання додаткових електронних 

документів, запит на додавання електронних документів не виводиться 

https://cawemo.com/share/9a4abe1c-82a3-43cf-ac78-0ecc34075c36


Системою. Додаткові електронні документи не потрібно подавати в 

наступних типах адмінпослуг: 

- усіх чотирьох підтипах послуги по провадженню митної 

брокерської діяльності; 

- зупинення або анулювання дії усіх типів адмінпослуг; 

- документи повинні подаватися користувачем у електронному вигляді та 

підписуватися КЕП/ЕЦП. Ті документи, які у зв’язку з тимчасовою 

відсутністю технічної можливості неможливо подати в електронному 

вигляді, подаються у тому вигляді, за який було домовлено з працівниками 

ДМС, що надають адмінпослуги, за допомогою електронних повідомлень 

(перелік необхідних документів наведено у додатку 2). Рішення є 

тимчасовим, перелік документів, що можуть бути надані в електронному 

вигляді розширюватиметься; 

- користувачі з роллю Працівник ДМС отримують сповіщення про 

створення запиту на надання адмінпослуги та з переліку отриманих 

запитів можуть обрати один для обробки, при цьому цей запит блокується 

для інших працівників ДМС; 

- створений запит потрапляє до списку запитів, що чекають на обробку. 

Заява може бути взята в роботу лише після того, як користувач 

Адміністратор ДМС призначить одного з користувачів Працівник ДМС 

для обробки обраної заяви; 

- у разі необхідності до перевірки заяви долучається уповноважений 

працівник ДМС відповідного територіального органу ДМС, який 

здійснюватиме надання адмінпослуги; 

- результат обробки запиту фіксується в Системі: створюється новий запис 

у відповідному реєстрі адмінпослуг, або оновлюється вже існуючий, на 

основі цих змін формується автоматичне сповіщення, яке надсилається 

користувачу, що створив запит; 

- Система повинна логувати всі дії користувачів, пов’язані з процесом 

обробки заяви, що призвели до зміни статусу заяву чи її змісту; 

Постумова: 

Після надання адмінпослуги відбудеться: 



- створення нового або оновлення вже існуючого запису в реєстрі 

відповідних послуг; 

- формування електронного витягу з реєстру, що засвідчує надання 

адмінпослуги, та зберігання у файловому сховищі; 

- сповіщення заявника про отримання послуги; 

У разі відмови у наданні послуги, відповідні документи та записи не будуть 

створені. Система проінформує заявника про результат запиту. 

3.5.2 Процес створення заяви працівником територіального органу ДМС 

Даний пункт описує випадок обробки адмінпослуги, яка ініційована 

користувачем групи Працівник ДМС.  

Передумова: 

- працівник територіального органу ДМС (далі в цьому розділі - працівник 

ДМС) та працівник гол.офісу ДМС зареєстровані в Системі та мають 

ЕЦП/КЕП; 

- у відповідному Реєстрі системі наявні записи про дозволи, що стосуються 

митних складів, складів тимчасового зберігання та вільної митної зони 

відповідного ПМО; 

- юридична особа, якій надано дозвіл, зареєстрована в Системі; 

Діаграма процесу: 

 

https://cawemo.com/share/2e15b83a-a385-46c0-afbd-6063fb9fe7c4  

Бізнес-правила: 

https://cawemo.com/share/2e15b83a-a385-46c0-afbd-6063fb9fe7c4


- працівник ДМС може створювати лише заяви на зупинення дії та/або 

анулювання дозволів; 

- працівник ДМС може створювати заяви лише щодо дозволів, що доступні 

для нього в Системі – тих, що стосуються регіонального органу ДМС, до 

якого належить сам інспектор; 

- під час вибору послуги, для користувача Працівник ДМС спершу 

виводиться повний перелік адмінпослуг за типом. Після того, як 

користувач обрав тип послуги, йому пропонується обрати один з двох 

функціональних типів: зупинення та анулювання; 

- працівник ДМС може призупинити процес формування запиту на 

отримання адмінпослуги, при цьому всі внесені дані зберігаються 

Системою таким чином, що користувач може продовжити з того місця, на 

якому завершив; 

- користувачі групи Працівник ДМС отримують сповіщення про створення 

запиту на надання адмінпослуги та з переліку отриманих запитів можуть 

обрати один для обробки, при цьому цей запит блокується для інших 

працівників головного офісу; 

- результат обробки запиту фіксується в Системі та на основі нього 

формується автоматичне сповіщення, яке надсилається користувачу, що 

створив запит; 

Постумова: 

Після надання адмінпослуги відбудеться: 

- оновлення запису в реєстрі відповідних дозволів інформацією про 

анулювання чи зупинення дії дозволу; 

- формування електронного витягу з реєстру, що засвідчує надання 

адмінпослуги; 

- сповіщення користувача, якому належав дозвіл, про його анулювання чи 

зупинення дії; 

У разі скасування надання послуги, оновлення запису не буде здійснено та 

відповідні документи не будуть створені. Система проінформує заявника про результат 

запиту. 



3.6 Вимоги до модуля оплати послуг ДМС 

Система повинна забезпечити можливість проведення платежів, що стосуються 

митного оформлення. На даному етапі розробки Системи планується впровадження двох 

типів транзакцій: 

1. Проведення платежу за митне оформлення. Система має забезпечувати 

наступні особливості: 

- проведення платежів можливе за допомогою інтерфейсу самої 

Системи шляхом інтеграції із платіжними сервісами; 

- Система повинна надавати інформацію про можливість проведення 

платежів у зручному та зрозумілому вигляді; 

- реєстрування проведених поза Системою платежів в особистому 

кабінеті декларанта. Платежі реєструються лише за умови 

обов’язкового зв’язку з відповідною декларацією; 

- проведення платежу здійснюється лише, якщо відповідна МД успішно 

пройшла процес оформлення і, якщо відповідна ПМД успішна 

пройшла ФЛК та була підписана ЕЦП/КЕП декларанта. 

2. Повернення коштів, у разі переплати за розмитнення. Система має 

забезпечувати наступні особливості: 

- Система повинна надавати можливість створення заяви на повернення 

коштів, у разі переплати за розмитнення; 

- для кожної декларації може бути створено лише одна заява на 

повернення коштів; 

- заява може бути створена лише за умови успішного проходження 

декларацією усіх попередніх контролів та підтвердження проведення 

платежу за митне оформлення; 

- проведення платежу здійснюється на реквізити і у спосіб, які 

користувач указав під час заповнення заяви, вибравши з можливих 

варіантів; 

- Система повинна забезпечити повернення коштів за допомогою 

платіжних онлайн сервісів; 

3.7 Вимоги до модуля формато-логічного контролю 

Система повинна забезпечувати можливість автоматичної перевірки інформації, 

що вноситься під час заповнення полів форми подання МД/ПМД: 



- Система перевіряє дані, внесені у всі поля форми подання МД/ПМД 

незалежно від того, вони були заповнені користувачем чи автоматично 

Системою; 

- перевірка повинна здійснюватись відповідно до особливостей заповнення 

кожного з полів (перелік полів МД/ПМД наведено у дод.1); 

- у разі виникнення розбіжностей між внесеною інформацією і очікуваним 

результатом, Система повинна повідомляти користувача про це 

підсвічуючі відповідне поле; 

- додатково користувач повинен мати можливість підтверджувати 

достовірність і правильність внесення даних в кожному з полів форми, 

інформація до яких внесена автоматично;  

3.8 Надання користувацьких послуг 

Окрім основних процесів Система повинна надавати ряд інформаційних 

послуг, доступних і не зареєстрованим користувачам. До цих послуг можна віднести 

наступні (перелік послуг надалі буде розширюватись та деталізовуватись): 

1.  Інформаційні послуги: 

- Отримання довідок (митний тариф, класифікація товарів, рахунки для 

сплати митних платежів, залишок тарифної квоти, розташування 

електронних терміналів для формування декларацій та інші подібні). 

2. Послуги верифікації (дії митної декларації та фактів проходження митних 

кордонів за цією декларацією, VIN коду авто та інші подібні). 

3. Послуги зворотнього зв’язку: 

- Можливість подати скаргу або залишити відгук про роботу митниці, 

пункту митного огляду, інспектора за допомогою інтегрованої системи 

скарг митниці https://cc.customs.gov.ua. 

- Можливість подати скаргу або залишити відгук про роботу Системи, 

супутніх сервісів. 

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ 

4.1 Вимоги до надійності та відмовостійкості 

Надійність Системи повинна бути забезпечена за наступними напрямками: 

https://cc.customs.gov.ua/


− забезпечення працездатності компонентів програмно-технічної 

платформи; 

− збереження даних. 

 При цьому повинна вимагатися мінімальна увага з боку системного 

адміністратора щодо реакції на усунення наслідків відмов компонентів, а також 

програмно-апаратними засобами повинно бути забезпечене збереження даних. 

ПЗ повинне забезпечувати відмовостійку роботу в режимі 24х7х365 і 

гарантувати доступність для роботи кінцевих користувачів на рівні мінімум 99%.  

Система має бути захищеною від фізичних відмов обладнання засобами 

логічного резервування даних і компонентів підсистем з використанням відповідних 

протоколів та засобів контейнеризації і віртуалізації. Для захисту від помилок у 

системному ПЗ та прикладному ПЗ має бути створена система резервного копіювання з 

метою оперативного відновлення робочих конфігурацій ПЗ з резервних копій. 

Максимальний час відновлення працездатності ПЗ не більше 30 хвилин. 

Збереженість інформації на випадок аварій повинна бути забезпечена у 

повному обсязі. Резервне копіювання повинно забезпечуватися функціональністю, 

реалізованою в рамках ПЗ Системи та одночасно штатними засобами СУБД, що 

використовуються. 

Для забезпечення резервного копіювання інформації на випадок аварій 

створюється окремі територіально рознесені з ЦОД сховища (сховище). Резервне 

копіювання має відбуватися з періодичністю, що забезпечує повне збереження та 

відновлення даних. Затрати часу на відновлення системи з урахуванням технічних 

затримок, підключення до резервного ЦОД та операцією контролю працездатності, 

повинні бути мінімальними для забезпечення безперервної роботи та не перевищувати 

однієї доби. 

Збереження даних має забезпечуватися у випадках: 

− вимкнення живлення; 

− відмови технічних засобів обробки інформації; 

− помилки, збоїв або руйнування програмного забезпечення. 

Вимоги щодо надійності Системи можуть бути уточнені Виконавцем та 

повинні бути зазначені в уточнених Технічних вимогах. 



4.2 Вимоги до потужності ПЗ 

Відповідно до поточних статистичних даних подається близько 9 000 000 

декларацій та понад 10000 заяв на адміністративні послуги на рік. Потужність Системи 

повинна бути розрахована на обробку відповідної кількості звернень відповідно зі 

зверненнями щодо переподачі заявки (+10%) до 1200 звернень на добу.  

Попередні дані для розрахунку навантаження на Систему: 

− звернень за добу: ~24 500; 

− звернень за годину (середнє): ~ 1000; 

− звернень за годину (пікове x4): ~ 4000; 

− навантаження подій/годину: ~ 49 000 (враховуючи додатковий 

подвійний запас); 

− навантаження подій/сек: ~ 800 (враховуючи додатковий подвійний 

запас). 

4.3 Вимоги до інтерфейсу користувача 

Кінцеві користувачі отримують доступ до системи через веб-сайт, як частини 

інтерфейсу Системи. Веб-сайт надаватиме загальнодоступну інформацію та міститиме 

перехід до особистого кабінету зареєстрованих користувачів. Для кожної з 

користувацьких груп розробляється окремий інтерфейс особистого кабінету, який 

пристосований до відповідного максимального набору функцій. Необхідно передбачити 

універсальність інтерфейсів для різних функціоналів та закласти наступне розширення 

переліку доступних для користувачів функцій. 

Веб-сайт має бути адаптивним і коректно масштабуватися на екранах різного 

розміру. Інтерфейс має бути адаптований для людей з порушенням зору. Система має 

бути адаптованою для використання в усіх сучасних браузерах. 

4.4 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу 

Для забезпечення захисту інформації в електронній системі необхідне 

поєднання наступних заходів: 

1. Законодавчих (врахування нормативних актів, стандартів тощо, 

спрямованих на створення КСЗІ системи); 

2. Адміністративних та організаційних (охорона систем мережі, особливо 

систем керування, підбір та контроль діяльності персоналу, причетного до 

створення системи); 



3. Програмно-технічних (використання спеціальних апаратних і програмних 

засобів, що запобігають або ускладнюють несанкціонований доступ до 

елементів мережі та до інформації, перевірка відповідності вимогам 

технічного захисту обладнання, що використовується в системі). 

Захист інформації в електронній системі базується на реалізації наступних 

основних принципів: 

− централізоване управління системою; 

− послідовність рубежів захисту інформації; 

− адекватність та ефективність захисту; 

− збереження захисту під час відмови частин системи; 

− захист засобів безпеки; 

− безперервність захисту; 

− прихованість захисту. 

Для забезпечення захисту інформації в системі повинна бути створена КСЗІ 

системи з підтвердженою відповідністю.  

4.5 Вимоги до інформаційної безпеки 

Парольні політики для адміністраторів мають визначатись у вигляді 

налаштувань і автоматично контролюватись системою керування контенту. Система має 

бути захищена від найбільш поширених типів атак, наприклад SQL injection, XSS, 

отримання доступу методом перебирання паролів, тощо. Перелік типових атак буде 

погоджений з Виконавцем в ході погодження дизайну і технічного завдання. 

Паролі мають зберігатись і передаватись виключно в шифрованому вигляді. 

Інформація, що послаблює інформаційну безпеку (така, як id сесії, id користувача, 

тощо), не повинна відображатись публічно. 

Реалізація парольної політики та захист від використання слабких паролів 

(наприклад блокування використання топ-1000 найбільш відомих паролей). 

На фізичному рівні мають бути виконані наступні правила: 

− фізичний доступ до обладнання повинен бути обмеженим та усі дії 

повинні бути зафіксовані; 

− фізичний доступ до резервних копій системи повинен бути обмеженим 

відповідно до регламенту адміністрування системи та усі дії повинні 

бути зафіксованими; 



− система повинна мати функціонал по обмеженню кількості запитів до 

ЦБД з метою її захисту від перевантаження. 

4.6 Вимоги до патентної чистоти 

До усіх програмних та технічних засобів, що застосовуються в Системі, повинні 

бути дотримані умови ліцензійних угод та забезпечена патентна чистота. 

Розробник не має  виключного авторського права на жоден з компонентів 

системи чи систему в цілому. 

Якщо буде з’ясовано, що ПЗ має бути сполучений з іншою системою з 

використанням протоколу або алгоритму обміну, для якого діють обмеження в Україні, 

дозвіл на застосування такого протоколу або алгоритму повинен отримуватись в 

компетентних органах перед реалізацією інтерфейсу сполучення та введенням в 

експлуатацію. 

4.7 Вимоги до розвитку та модернізації Системи 

Термін гарантованої технічної підтримки, що надається Виконавцем, має 

складати не менше 1 року з моменту постачання Рішення.  

Подальший розвиток Системи визначається Замовником. 

4.8 Вимоги до стандартизації та уніфікації 

Стандартизація та уніфікація функцій Системи повинна бути забезпечена за 

рахунок використання сучасних інструментальних програмних засобів, які підтримують 

єдину технологію проектування і розробки функціонального, інформаційного та 

програмного забезпечень. 

ПЗ в цілому, та інші програмні компоненти Системи повинні відповідати 

основним міжнародним та національним угодам і стандартам в галузі інформаційних 

технологій. 

Склад ПЗ має бути уніфікованим. 

Для розробки документації етапу розробки програмного забезпечення мають 

будуть застосовані стандарти, не старіші за: 

− IEEE 830 Software requirements specification and Software Engineering 

Institute templates;  

− IEEE 1016 Software architecture design and Software Engineering Institute 

templates.  



4.9 Вимоги до інформаційного забезпечення 

Інформаційне забезпечення повинно відповідати таким вимогам та 

можливостям: 

− забезпечення фізичної та логічної цілісності даних; 

− мінімізація надмірності даних, що зберігаються; 

− стандартизація представлення даних; 

− достовірність та актуальність даних. 

ПЗ повинно мати властивості інтегрованого інформаційного середовища: 

− забезпечувати зберігання даних про історію змін даних користувачами 

для забезпечення відповідальності за внесення змін до даних; 

− забезпечувати розподіл і надання прав доступу заснованих на рольовому 

або іншому подібному принципі; 

− забезпечувати автоматичну консолідацію та інформаційну цілісність у 

рамках географічно розподілених даних;  

− передбачати за допомогою документованого API можливість інтеграції 

з іншими інформаційними системами. 

5 АДМІНІСТРАТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Розміщення системи 

На період розробки та впровадження система має бути розміщена у хмарному 

сервісі. З метою експлуатації системи відповідно до регламенту роботи система повинна 

мати окремі середовища наведені у табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 – Список середовищ 

Середовище Опис 

PROD Продуктивне середовище 

STAGING Середовище, яка за конфігурацією та функціональністю повторює продуктивну. 

Призначена для тестувань та відтворення інцидентів 

SANDBOX Стабільне середовище з найбільш сучасною функціональністю. Використовується для 

тестування нової функціональності. 

 



5.2 Система резервного копіювання та відновлення після аварій 

У рамках розробки системи повинні бути передбачені механізми резервного 

копіювання системи, регламент резервного копіювання та інструкції щодо відновлення 

системи після аварій. Відновлення системи включає в себе:  

− відновлення конфігурацій системного та прикладного ПЗ;  

− відновлення інформації про користувачів;  

− відновлення даних.  

5.3 Система логування 

Система повинна передбачати інтеграцію із центральними модулями логування 

ДМС, яка передбачає логування таких подій: 

• запуск/зупинка окремих сервісів системи;  

• події безпеки типу login/logout;  

• помилок у роботі системи, таких як комунікаційні, цілісності даних у 

системі, непередбачувані затримки в обробці інформації;  

• критичні події від системи моніторингу (критичний об’єм пам’яті, 

дискового простору тощо);  

• інші події безпеки. 

5.4 Система автоматичного тестування 

Всі модулі Системи необхідно повністю або частково покрити автотестами та  

unit тестами. 

Система автоматичного тестування створена з метою тестування нового 

функціоналу, емуляції штучного навантаження та відтворення можливих помилок у 

режимі, максимально наближеному до реального. 

5.5 Система моніторингу 

Система повинна передбачати інтеграцію із центральними модулями 

моніторингу ДМС, яка передбачає оперативний моніторинг роботи всіх компонентів 

системи, включаючи CPU, RAM, Disk I/O та вільне місце на дисковій підсистемі, 

навантаження, доступність каналів зв’язку, тощо. 



6 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК 

Версії мов програмування, фреймворків, бібліотек та сервісів системи мають 

мати EOL(end of life) не раніше ніж дата підписання договору + 6 місяців. 

Веб частина Системи декларанта повинна мати сумісність з популярними Веб 

акселераторами, такими як Nginx, Varnish, Cherokee.   

Сервери додатків, окрім, можливо, бази даних, мають працювати в docker 

контейнерах, в docker-сумісном середовище(https://www.docker.com/). 

База даних має бути побудована в режимі кластера, з передбаченням уникнення 

можливості збою типу split-brain. 

Система повинна використовувати технології, інструменти та системи БД, 

логування, тощо виключно із відкритим кодом. Для зберігання коду системи потрібно 

використовувати сервіс сімейства Git. 

Безпосередньо продукти на яких повинна базуватися система : 

− операційна система типу UNIX з відкритим кодом, версії які визначенні 

розробниками як Long Term Support (LTS); 

− менеджмент-системи Git, Jira, Confluence, тощо в яких відбуватиметься 

процес розробки забезпечує Набувач;   

− робота між клієнтськими та серверними компонентами має бути 

реалізована виключно з використанням RESTfull API; 

− база даних з відкритим кодом для центрального сховища даних; 

− інтеграція з третіми сторонами(реєстрами, Базами Даних, web-

сервісами, тощо) здійснюється за допомогою Шини обміну даних. 

Всі сервіси Системи, як то сервери додатків, шина обробки даних, основна база 

даних, балансувальники нагрузок, Key/Value бази даних, сервіси кешування, та інші 

сервіси мають відповідати вимогам: 

− висока доступність (High Availability); 

− відмовостійкість (Fault tolerance); 

− надмірність (Redundancy); 

− вертикальне та горизонтальне масштабування (Vertical and horizontal 

Scaling ability). 

В рамках робіт над Системою передбачається інтеграція із внутрішньою 

Шиною обміну даних ДМС, що забудована за наступними принципами: 

https://www.docker.com/


− на основі Message Broker зAppache Kafka або RabbitMQ з використанням 

гарантованої доставки повідомлень, методів підписки ти стримінгу, та 

груп підписників; 

− з вбудованою конверсією між виключень мов програмування та 

ієрархічними кодами помилок; 

− розподільної обробки функціональних і технічних помилок; 

− з підтримкою різних діалектів; 

− релевантного журналювання для збору статистики до і після запитів; 

− перевірки та валідації вхідних даних; 

− мати проміжні бази даних з короткостроковим зберіганням отриманих 

повідомлень та їх пост-обробки; 

− на основі архітектури мікросервісів. 

Для зберігання файлів, документів використовується об’єктне S3/Swift сумісне 

сховище даних. Шина обміну даних має забезпечувати різні типи доступів до файлів як 

то: 

− Публічний доступ. 

− Приватний доступ. 

− Умовно публічний доступ(наприклад публічний для користувачів, що 

пройшли ідентифікацію). 

− Короткостроковий доступ(time based private access). 

Стек програмування для back-end - Django, Eclipse, Kotlin (на вибір). 

Стек програмування для front-end - PHP7, Laravel, Vue, Angular (на вибір). 

7 УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

7.1 Порядок контролю та приймання Системи 

Очікуваний термін розробки і презентації Beta-версії життєздатного продукту 

Виконавцем Набувачу - до 1 червня 2020 року. Очікуваний термін завершення розробки 

та розгортання Рішення Виконавцем - до 1 серпня 2020 року. 

Для прийняття системи до експлуатації повинна бути створена приймальна 

комісія у складі представників Замовника та Набувача. 

Виконавець передає Набувачеві виключні права на розроблене програмне 

забезпечення. В разі неможливості передачі виключних прав, Виконавець передає права 

на програмне забезпечення, які передбачають можливість здійснення Набувачем, чи 



обраними Набувачем третіми сторонами, будь-яких модифікації в програмному 

забезпеченні. 

При здачі в експлуатацію система повинна пройти приймальне тестування (ПТ) 

для визначення її відповідності технічному завданню. 

За результатами приймальних випробувань складається акт, в якому міститься 

висновок про ступінь відповідності Системи вимогам технічного завдання та рішення 

про прийняття її в промислову експлуатацію. 

Програмне забезпечення, що постачається, повинно бути інстальоване та 

налаштоване на серверах, визначених Набувачем. Набувач проводить прийняття 

Системи в цілому. 

Система повинна мати таку документацію: 

− функціональний опис системи; 

− інструкція адміністратора системи; 

− інструкція з резервного копіювання та відтворення даних; 

− інструкція користувача системи; 

− акт передання-прийняття примірника Твору (Програмного 

забезпечення, що постачається); 

− програма та методика попередніх випробувань; 

− протокол попередніх випробувань та інших тестувань. 

Вимоги до передачі продукту: 

− Детальна L2/L3 топологія системи у вигляді діаграми; 

− Схема потоків даних; 

− BPMN схема процесів бізнес логіки; 

− Інструкція з деплою, апдейту, ролбеку; 

− Helm charts та/або ansible плейбуки до пп4; 

− Мінімум 85% коду мають бути покриті автотестами; 

− Мінімум 90% коду мають бути покриті unit тестами 

− Політики та процедури SDLC у вигляді документу та 

магістралей(pipelines) в Gitlab CI/CD з використанням gitlab runner; 

− Логування має передбачати можливість використання ELK стека 

(timestamp в логах; можливість використання filebeat/journalbeat і/або 

писати на порт rsyslog; структуровані логи і/або наявність mapping 

template); 



Виконавець передає Набувачеві виключні права на розроблене програмне 

забезпечення. В разі неможливості передачі виключних прав, Виконавець передає права 

на програмне забезпечення, які передбачають можливість здійснення Набувачем, чи 

обраними Набувачем третіми сторонами, будь-яких модифікації в програмному 

забезпеченні. 

8 ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦЯ 

Вимоги до Виконавця: 

- Наявність у команді Виконавця фахівців відповідного рівня кваліфікації 

для виконання робіт. 

- Виконавець погоджується з тим, що під час виконання робіт він повинен 

підтримувати регулярну комунікацію та погоджувати рішення із Замовником, 

зацікавленими відомствами та технічними спеціалістами і консультантами Набувача. 

- Виконавець погоджується з тим, що він готовий забезпечити відповідну 

інформаційну підтримку щодо розробки, надавати відповідні роз'яснення щодо неї всім 

зацікавленим сторонам за погодженням із Замовником та Набувачем, в тому числі брати 

участь у заходах, які може проводити Замовник або Набувач з метою забезпечення 

належного рівня якості виконання робіт. 

- Виконавець усвідомлює, що у разі перемоги, обов’язковим до підписання 

документом є Кодекс етичних норм (додається в тендерній документації). 

- Виконавець може залучити субпідрядників та інших підрядників за умови 

надання ними відповідних документів/сертифікатів, які підтверджують їх кваліфікацію. 

- Виконавець має повідомити Замовника та Набувача про залучення 

субпідрядників до підписання контракту, а Замовник та/або Набувача, у свою чергу, має 

право відмовитися від запропонованих субпідрядників. 

- Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження результату 

виконання робіт (їх стадій) до передачі їх Замовнику та Набувачу за Актами несе 

Виконавець. 

9 ЩО МАЄ МІСТИТИ ПРОПОЗИЦІЯ 

Пропозиція має містити: 

●  Вартість загального обсягу робіт, та розбивку по наступним видам робіт 

за зразком (форма додається): аналіз цільової аудиторії,  UX/UI дизайн, 



верстка, програмування (для кожного модулю/компоненту окремо), 

тестування, вартість подальшої підтримки. 

● Проектна пропозиція у довільній формі, що описує бачення щодо 

архітектури, технологічного стеку, інформаційної безпеки, етапів роботи, 

графік надання результатів тощо. 

● Інформацію щодо умов оплати.  

● Портфоліо компанії із зазначенням кількості співробітників загалом та 

співробітників, що будуть залучені до проекту (посада, досвід роботи), 

коротким описом мінімум 5 проектів, створених компанією, для оцінки 

попереднього досвіду та контактні дані для отримання рекомендацій. 

● Резюме залучених експертів. 

● Реєстраційні документи компанії. 

Обов’язковими доповненнями до пропозиції є Інструкція із заповнення,  

Усі документи мають бути підписані уповноваженою особою та завірені 

печаткою (для юридичних осіб, що мають печатку). На всіх сторінках мають стояти 

ініціали уповноваженої особи, яка підписує документ. 

Додаток 1. Перелік полів форми заповнення декларації 

 

№ Назва 

Тип (де 

можливо) Як заповнювати? 

1 

Декларація 

char 

Довідник типів декларацій. Випадаючий список з 

підказками 

2 

Форми 

int 

Кількість комплектів ЄАД (єдиний адміністративний 

документ). Де-факто форма МД-2, та додатки МД-3 та 

запис їх порядку. (№ аркуша/загальна кількість) 

3 

Відвантажувальні 

специфікації int 

"Кількість комплектів доповнень / Кількість аркушів у 

примірнику специфікації" 

4 Всього товарів int Кількість задекларованих в цій МД товарів. 

5 Всього місць int Кількість вантажних місць задекларованих товарів. 

6 Довідковий номер char Номер декларації, придуманий декларантом 

7 

Одержувач 

 

Випадаючий список: "Я", "Інша особа". 

Необхідні дані: 

1. ПІБ 

2. Код паспорта, ким і колим видано 

Якщо особа зареєстрована в кабінеті - підтягує її дані 

за ПІБ, якщо ніт - внесення вручну у відповідні поля. 



8 

Особа, відповідальна 

за фінансове 

врегулювання  

Мають прикріплятися відповідні договірні документи, 

якщо це посередник 

9 

Декларант/представн

ик  

Ідентифікаційний номер декларанта. У випадку 

брокера - додається номер дійсної брокерської 

ліцензії. 

10 

Країна 

відправлення/експорт

у char Звідки везеться авто/товар. Довідник країн 

11 Код країни ... char Підтягується відповідно до обраної країни 

12 Контейнер boolean Так/ні, чи перевозиться в контейнері 

13 

Валюта та загальна 

сума за рахунком  

Вибирається потрібна з довідника валют | Вноситься 

сума усіх плтежів (витрати на перевезення тощо). 

Повинна бути можливість підвантажити відповідні 

документи, що засвідчують сплату коштів 

14 Курс валют double 

Курс гривні до зазначеної валюти за НБУ у день 

подання декларації. Має підтягуватись самостійно 

15 

Митний орган 

виїзду/в'їзду char 

Пункт пропуску, через який ввозится товар. Довідник 

митних пунтків. Вибір з випадаючого списку. 

16 

Місцезнаходження 

товарів char 

Код зони митного контролю, в якій авто проходитиме 

митне оформлення. (митний термінал) 

17 Товар № int Номер товару, що декларується. Інкремент 

18 Код товару char 

УКТЗЕД. Необхідно дискутувати. 

Та графа про експорт. Та необхідність експортного 

контролю. Для авто - завжди 0 - тому автоматично 

ставимо 0 

19 

Код країни 

походження (країна 

походження) char 

Довідник країн + EU, якщо вказано євросоюз. 

Випадаючий список. 

20 Вага брутто (кг) int 

Вага, з документації, або пілся зважування. Необхідно 

дозволити підвантажувати відповідні документи 

21 Преференції double Випадаючий список: довідник пільг, якщо можливо 

22 Процедура char 

Як зараз: 

Чотиризначний код: перші 2 цифри - код поточного 

митного режиму; другі 2 цифри - код попереднього 

Та 4 символьний код: 1-2 код особливостей 

переміщення товарів; 3-4 - додатковий код 

Потрібно використовувати відповідні довідники 

23 Вага нетто (кг) int Для авто фактично відповідає вазі брутто 

24 

Загальна 

декларація/попередні

й документ char 

"Код документа/номер митного органу/дата/код 

товару/номер товару у МД" 



25 

Додаткові одиниці 

виміру char 

"код одиниці виміру, відповідно до УКТЗЕД/кількість 

одиниць товару" 

26 Ціна товару double 

Вартість товару у валюті, в якій складені рахунки. 

Необхідна можливість підвантажувати рахунки 

27 

Метод визначення 

вартості int 

Розділено на 2 частини: 1. ID методу визначення 

вартості, що використовувався одразу; 2. ID методу, 

що викор. під час коригування вартості. 

Необхідний довідник методів. 

28 Коригування double 

Митна вартість товару, яку декларант сам визначив, на 

підставі власних розрахунків, чи консультації з органи 

ДМС. 

29 Статистична вартість double(5) "Коригування"/1000 

30 

Додаткова 

інформація/подані 

документи/сертифікат

и і дозволи  

"Код документа/ ID(номер) документа/Дата з 

документа/кінець дії(якщо є)" 

31 Нарахування платежів  

"Вид|Основа нарахування|Ставка|Сума|Спосіб 

платежу" 

32 Подробиці розрахунку  

Заповнюється у разі сплати(бронювання коштів) 

"Код виду платежу/Сума/системне ID особи, що 

сплатила(картка платника)" 

33 

Вантажні місця та 

опис товарів  Поле, в яке забиті всі характеристики авто.  

34 Місце та дата  

Вносяться дані декларанта та особи, що 

безпосередньо склала МД: 

Місце реєстрації; 

ПІБ 

ІНН/Паспорт 

Номер телефону+email 

ЄДРПОУ/РОНКПП(якщо є юрік чи ФОП) 

Та підпис 

 

35 Відомості про вартість  Загальна сума по всім товарам 

  



Додаток 2. Перелік документів, необхідних для отримання 

заявником адміністративних послуг 

1. Надання та переоформлення дозволу на склади тимчасового 

зберігання: 

− Перелік осіб, що матимуть право доступу на територію складу тимчасового зберігання 

− Засвідчені заявником копії документів, що підтверджують право власності, 

користування складськими об’єктами 

− Засвідчені заявником копії актів прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної 

сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх встановлення) 

− Засвідчені заявником копії наказу заявника про створення власного підрозділу охорони 

та положення про такий підрозділ, а у разі відсутності власної охорони надається копія 

договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними 

територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або 

підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на надання 

послуг з охорони власності та громадян (разом із копією договору надається і копія 

такої ліцензії) 

− Засвідчена заявником копія загального плану території, на якій розташовані складські 

об'єкти, що входять до складу тимчасового зберігання, із зазначенням 

місцезнаходження, лінійних розмірів цих об'єктів, з позначенням розташування 

системи відеоспостереження, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, 

копій планів кожного складського об'єкта складу тимчасового зберігання (із 

зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання 

− Засвідчені заявником копії технологічної схеми контролю та обліку товарів (для 

складів тимчасового зберігання, призначених для зберігання наливних та насипних 

товарів) 

− Засвідчені заявником копії технічних паспортів електронних ваг та засобів 

автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних 

засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер 

транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на 

складі тимчасового зберігання (для складів тимчасового зберігання, ввезення та/або 

вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом) 

− Засвідчені заявником копії технологічних паспортів на прилади (вузли, обладнання) 

системи відеоспостереження 

2 Надання та переоформлення дозволу на митний склад: 

− Засвідчені у визначеному законодавством порядку копії документів, що 

підтверджують право власності на складські об’єкти або право користування ними 

− Засвідчена заявником копія акта прийняття до експлуатації системи передавання 

тривожних сповіщень (щодо пожежної сигналізації) 



− Засвідчена заявником копія наказу суб'єкта господарювання про створення власного 

підрозділу охорони та положення про такий підрозділ 

− Засвідчена заявником копія загального плану території, на якій знаходяться об’єкти, 

які планується використовувати як митний склад, із зазначенням місцезнаходження й 

лінійних розмірів цих складських об’єктів, з позначенням розташування системи 

відеоспостереження, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів та плану 

кожного об’єкта митного складу (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, 

внутрішнього обладнання тощо) 

− Засвідчена заявником копія технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та 

обліку (для митних складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів) 

− Засвідчена заявником копія технічних паспортів на обладнання системи 

відеоспостереження 

− Проект процедури експлуатації митного складу 

3 Надання та переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію 

вільної митної зони комерційного або сервісного типу: 

− Засвідчені в нотаріальному порядку копії документів, що підтверджують право 

власності на територію чи склад або право користування ними 

− Засвідчена заявником копія загального плану території або складу, що планується для 

використання як вільна митна зона, із зазначенням місцезнаходження й лінійних 

розмірів цієї території чи складу, з позначенням огорожі, пропускного(их) пункту(ів), 

місць здійснення операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, 

розташування системи відеоспостереження, під'їзних шляхів, схеми руху 

транспортних засобів 

− Засвідчена заявником копія переліку операцій з товарами, які перебувають під митним 

контролем, у розрізі місць їх здійснення 

− Засвідчені заявником копії планів будівель, споруд, резервуарів, які розташовані в 

межах території або складу 

− Засвідчена заявником копія плану приміщення(ь) для посадових осіб митного органу 

та контролюючих органів 

− Засвідчена заявником копія плану (схеми) охоронної сигналізації (крім резервуарів, 

критих чи відкритих майданчиків), погодженого відповідним територіальним органом 

Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію 

Міністерства внутрішніх справ України на провадження господарської діяльності з 

надання послуг з охорони власності та громадян та надає послугу з охорони складу або 

території на підставі договору 

− Засвідчена заявником копія наказу заявника про створення власного підрозділу 

охорони та положення про такий підрозділ 

− Засвідчена заявником копія акта інвентаризації товарів, які знаходяться на території 

або складі на дату, що передує даті подання заяви до митниці 



− Засвідчена заявником копія технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та 

обліку 

− Засвідчені заявником копії технічних паспортів системи відеоспостереження за 

територією вільної митної зони, системи санкціонованого доступу осіб на територію 

вільної митної зони та системи зчитування номерних знаків транспортних засобів, які 

переміщуються через межі вільної митної зони (у разі переміщення засобів 

автомобільного транспорту) 

4 Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної 

торгівлі: 

− Копії установчих документів (для фізичної особи – копія паспорта) 

− Довідка банку (банків) про поточні рахунки заявника в національній та/або іноземній 

валюті 

− План пункту пропуску через державний кордон України з позначенням місця, де 

планується відкрити магазин безмитної торгівлі (у разі відкриття магазину безмитної 

торгівлі у пункті пропуску через державний кордон України) 

− Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням, 

у якому плануються відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі 

− Згода заявника на обробку його персональних даних відповідно до законодавства 

України 

− План приміщення магазину безмитної торгівлі 

5 Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію магазину 

безмитної торгівлі: 

− Документи, що підтверджують зміну відомостей (у разі зміни відомостей) 

  



Додаток 3. Зразок заяви про надання/переоформлення дозволу 

на провадження митної брокерської діяльності 

 



Зразок заяви про анулювання/зупинення дії дозволу на 

провадження митної брокерської діяльності 

 

 



Зразок витягу з реєстру митних брокерів 

 


