
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

На виконання робіт зі створення публічного реєстру асфальто- і цементобетонних 
заводів для Державного агентства автомобільних доріг України  

1. Призначення системи  
1.1. Реєстр асфальто- і цементобетонних заводів (далі - Реєстр АБЗ) 

призначений для оприлюднення, моніторингу та візуалізації інформації про атестовані 
Укравтодором виробництва дорожньо-будівельних матеріалів для будівництва та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг.  

1.2. Сфера застосування – під час планування та виконання робіт з будівництва, 
ремонту та експлуатаційного утримання автомобільні дороги загального користування 
державного та місцевого значення, вулиць і доріг населених пунктів. 

 
2. Вимоги до функціональності 
2.1. Реєстр АБЗ має бути побудований на основі: 
2.1.1. Наборів даних в форматі згідно п. 9 Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 

року № 835 (далі за текстом: Постанова) та має включати:  
2.1.1.1. Загальні характеристики АБЗ (потужність, можливість застосування 

модифікаторів, вид матеріалу, адже це може бути різний матеріал тощо); 
2.1.1.2. Номер виданого атестату, дата видачі (історія атестацій, коли 

видавалася, коли передбачався нагляд, можливо видані атестати невідповідності). 
2.1.1.3. ЄДРПОУ компанії, яка отримала атестат; 
2.1.1.4. Строк дії атестату; 
2.1.1.5. Геолокацію асфальтобетонного заводу (АБЗ); 
2.1.1.6. Відомості про Власника АБЗ; 
2.1.1.7. Додатково до реєстру слід зробити Калькулятор розрахунку відстані до 

об’єкту ремонту. 
2.1.2. Даних з електронної системи закупівель (ДП “Прозорро”), в частині 

ідентифікації підрядників та контрактів з номерами Атестатів АБЗ; 
2.1.3. Даних інформаційної системи для перераховування лінійних 

кілометрових прив'язок (км+) в глобальні координати (WGS84) та навпаки, пошуку та 
відображення інформації про дороги https://kmplus.ukravtodor.gov.ua ;  

2.1.4. Платформи «e-road» - Платформа для побудови інформаційно-
аналітичних, звітних та моніторингових систем для Державного агентства 
автомобільних доріг України: https://stat.ukravtodor.gov.ua ; 

2.1.5. Необхідно передбачити механізм верифікації даних на етапі введення 
до початку розрахунків або автоматичної конвертації у прийнятний формат, щоб 
перевагу мали інформаційні повідомлення до користувача з поясненням хибності його 
запиту, аніж повідомлення про неможливість проведення розрахунків.  

2.2. Така взаємодія має забезпечити можливість перераховувати, зберігати, та 
відображати GPS координати асфальто- і цементобетонних заводів в лінійні прив’язки 
і навпаки. Інформаційна система повинна давати можливість опрацьовувати як 
одиничні запити користувачів введені вручну так і блоки запитів через АРІ з метою 
ефективного моніторингу використання публічних коштів під час впровадження 
інфраструктурних проектів в дорожній галузі та візуалізації на онлайн карті розкритих 
даних.  

2.3. На основі всього масиву просторових даних Реєстр АБЗ повинен 
забезпечувати можливість:  

2.3.1. Візуального аналізу відповідності тендерних пропозицій підрядників - 
тендерній документації замовника шляхом співставлення інформації, що має 
просторову прив’язку до однієї території;  

2.3.2. Побудови різних варіантів вибірки об’єктів за запитами 
(передбачається можливість налаштування фільтрів або шарів карти, з можливістю 
додавати нові шари/фільтри і відображати всі показники одночасно: вибірка за датою 

https://kmplus.ukravtodor.gov.ua/
https://stat.ukravtodor.gov.ua/


укладання контракту, об’єкти, прогрес виконання, за Підрядником, Замовником, за 
сумою договору, за індексом дороги, терміном виконання, за застосованими 
штрафними санкціями, виявленими недоліками, процедурою закупівлі, кількістю змін 
до договору, наявністю додаткових робіт, географія роботи інженера технагляду  
тощо); 

2.3.3. Аналіз описових та просторових даних для управління даними, 
наприклад перерахунок систем координат, геокодування тощо; 

2.3.4. Наявність функціоналу поглибленого аналізу геопросторових даних 
(наприклад, побудова запитів на топографічну узгодженість) є конкурентною 
перевагою при оцінюванні тендерних пропозицій. 

2.4. Підготовка, обробка та зберігання картографічних матеріалів може 
відбуватися як на власному сервері, так і у хмарному середовищі. Важливим 
критерієм є можливість створення простого та зрозумілого для широкого кола 
користувачів інтерфейсу.  

2.5. Калькулятор розрахунку відстані до об’єкту ремонту створюється як окремий 
модуль Реєстру, доступ до якого регулюється відповідними правами доступу. Веб-
карта зберігає всі виконані налаштування (перелік шарів, стиль відображення, 
інтерактивні спливаючі вікна тощо) та за необхідності адміністратор може його 
редагувати.  

2.6. Реєстр АБЗ повинен забезпечувати можливість інтеграції зі сторонніми 
даними шляхом застосування стандартних обмінних форматів передбачених 
Постановою КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 та Постановою КМУ від 30 листопада 
2016 року № 867 або відповідних програмних рішень в тому числі з системою 
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (Трембіта).  

2.7. Слід передбачати імпорт даних про геопросторові координати доріг/ділянок 
ремонтів із зовнішніх систем/наборів даних. 

 
3. Перелік функцій, які необхідно реалізувати в модулі та їх розподіл за 

ролями користувачів  
3.1. Суб’єкт внесення даних у реєстр зобов’язується вносити дані про видачу 

атестату у строк не пізніше наступного робочого дня після дня його видачі; 
3.2. Суб’єкт внесення даних у реєстр зобов’язується надати повний перелік усіх 

чинних атестатів виконавцям Проекту у строк не пізніше 14 днів після початку втілення 
проекту. 

3.3. Реєстр АБЗ має забезпечувати загальний функціонал, перелік функцій за 
бізнес процесами та набори функціоналів для адміністратора та користувача ресурсу 
публічного доступу (гість).  

3.4. Перелік функціоналів для ролі Адміністратор:  
3.4.1. Внесення, видалення, редагування даних в системі, адміністрування 

довідників; 
3.4.2. Адміністрування БД просторових координат доріг/ділянок ремонтів 

доріг місцевого значення та вулиць і доріг населених пунктів;  
3.4.3. Нанесення на карту об’єктів інфраструктури.  
3.5. Перелік функціоналу для ролі Гість:  
3.5.1. Побудова варіантів вибірки об’єктів за запитами (див. п. 2.3.2.).  
 
4. Вимоги до дизайну  
4.1. Усі елементи інтерфейсу мають легко розпізнаватися на моніторах з будь 

якою контрастністю та яскравістю.  
4.2. Під час створення та модернізації Реєстру АБЗ необхідно застосовувати 

адаптивний дизайн та верстку. Під адаптивним дизайном та версткою розуміється 
реалізація оптимального відображення інформації та взаємодії користувача 
незалежно від роздільної здатності та формату пристрою, з якого здійснюється 
перегляд веб-сторінки.  

 



5. Етапи розроблення системи  
5.1. На роботи з розроблення функціоналу системи передбачено 14 

календарних днів, впродовж яких необхідно:  
5.1.1. Розробити структуру публічного реєстру асфальто- і цементобетонних 

заводів для Державного агентства автомобільних доріг України у вигляді набору 
даних, для забезпечення найбільшого антикорупційного та економічного ефекту від 
оприлюднення набору даних щодо атестації асфальто- і цементобетонних заводів 
(атестація передбачена Наказом Голови Державного агентства автомобільних доріг 
України від 21 січня 2015 року № 7). 

5.1.2. Сформувати набір даних (інформація щодо виданих атестатів), згідно 
розробленої структури. 

5.1.3. Підготувати сформований набір даних до оприлюднення 
Розпорядником, згідно Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835.  

5.1.4. Розробити інформаційну систему, яка надає можливість 
перераховувати, зберігати, та відображати GPS координати асфальто- і 
цементобетонних заводів в лінійні прив’язки і навпаки. Інформаційна система (далі – 
Система) повинна давати можливість опрацьовувати як одиничні запити користувачів 
введені вручну так і блоки запитів через АРІ. 

5.2. Розроблення та погодження із Замовником детального технічного завдання.  
5.3. Впровадження функціоналу імпорту даних з БД просторових координат 

автомобільних доріг державного значення через АРІ Укравтодору. 
5.4. Впровадження функціоналу імпорту даних геопросторових координат 

автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг населених пунктів із зовнішніх 
джерел.  

5.5. Впровадження функціоналу обміну даними з порталом «Прозора 
інфраструктура» через механізми API.  

5.6. Розроблення та впровадження функціоналу вибірки даних та відображення 
на онлайн карті.  

5.7. Розроблення технічної документації. 
 
6. Вимоги до документації  
6.1. До складу документації на Портал передбачається включити:  
6.1.1. Технічне завдання.  
6.1.2. Керівництво адміністратора.  
6.1.3. Специфікація з інтеграції з зовнішніми системами.  
6.1.4. Регламент реєстрації, ідентифікації користувачів в системі.  
6.1.5. Вимоги до завантажуваних файлів.  
6.1.6. Специфікація повідомлень.  
6.1.7. Специфікація файлу пакетного завантаження.  
 
7. Інші положення та вимоги  
7.1. Ліцензія на програмний продукт входить до предмету закупівлі.  
7.2. Питання придбання ліцензії, ліцензійні умови та функціонал доступний в 

рамках ліцензії обов’язково вказується у тендерній пропозиції учасника закупівлі. 
7.3. Вимоги до Реєстру АБЗ.  
7.3.1. Загальні вимоги:  
7.3.1.1. Використання актуальних на поточний час програмних інструментів та 

технологій;  
7.3.1.2. Масштабованість обчислювальних ресурсів та компонентів;  
7.3.1.3. Забезпечувати використання даних сторонніми інформаційними 

ресурсами, відповідно до: 

 СОУ 42.1-37641918-063:2016 Геоінформаційна система автомобільних 
доріг. Вимоги до складу, змісту та застосування; 

 СОУ 42.1-37641918-038:2016 Паспорт автомобільної дороги; 



 СОУ 42.1-37641918-122:2014 Автомобільні дороги. Вимоги до комплексу 
робіт з інформаційного забезпечення; 

 ДСТУ 2481-94 Системи оброблення інформації. Інтелектуальні 
інформаційні технології. Терміни та визначення; 

 ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. 
Терміни та визначення; 

 ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення; 

 ДСТУ 4302:2004 (ISO/IEC 6592:2000, MOD) Інформаційні технології. 
Настанови щодо документування комп’ютерних програм; 

 ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E) Системи та програмне забезпечення – опис 
архітектури. 
7.3.2. Вимоги до збереження даних - відповідність:  

 СОУ 42.1-37641918-063:2016 "Геоінформаційна система автомобільних 
доріг. Вимоги до складу, змісту та застосування";  

 СОУ 42.1-37641918-038:2016 «Паспорт автомобільної дороги»;  

 СОУ 42.1-37641918-122:2014 "Автомобільні дороги. Вимоги до комплексу 
робіт з інформаційного забезпечення";  
7.3.3. Вимоги до відображення даних - відповідність:  

 СОУ 42.1-37641918-063:2016 "Геоінформаційна система автомобільних 
доріг. Вимоги до складу, змісту та застосування";  

 СОУ 42.1-37641918-038:2016 «Паспорт автомобільної дороги»;  

 СОУ 42.1-37641918-122:2014 "Автомобільні дороги. Вимоги до комплексу 
робіт з інформаційного забезпечення";  
7.3.4. Вимоги до інтерфейсу користувача:  
7.3.4.1. Інтерфейс користувача та інструменти користувача (включно з 

інструментами внесення, обробки, перегляду та керування даними) повинні бути 
реалізовані виключно за допомогою web-інтерфейсу;  

7.3.4.2. Інтерфейс користувача повинен коректно функціонувати при 
використанні будь якої актуальної версії популярних браузерів без обмеження 
функціоналу;  

7.3.5. Ліцензійні обтяження:  
7.3.5.1. Ліцензійні обтяження не повинні перешкоджати зміні користувача цих 

прав - якщо програмне рішення побудоване на базі платформи, що ліцензується, таке 
рішення повинно бути вільне від ліцензійних обтяжень (в тому числі фінансових), що 
перешкоджають його вільному використанню Замовником робіт у подальшому - 
безстрокова ліцензія;  

7.3.5.2. Безстроковий термін використання. 
7.3.6. Вимоги до безпеки інформації, яка обробляється/зберігається 

засобами Реєстру АБЗ та/або передається між її компонентами:  
7.3.6.1. Повинно бути забезпечено захист від несанкціонованого ознайомлення 

зі змістом наборів даних, які містять:  

 технологічну інформацію з облікових записів користувачів; 

 інформацію, що була отримана Системою від зовнішніх користувачів 
(запит встановленого формату); 

 інформацію, що була отримана із зовнішніх систем у відповідь на запит 
користувача;  
7.3.6.2. Повинно бути забезпечено захист від несанкціонованої модифікації 

об’єктів Системи, які містять:  

 технологічну інформацію з облікових записів користувачів; 

 інформацію, що була отримана Системою від зовнішніх користувачів; 

 інформацію, що була отримана Системою із зовнішніх систем у відповідь 
на запит користувача. 

  



8. Вимоги до розробника  
8.1.1. Розробник повинен надати інформацію щодо команди розробників, 

задіяних для реалізації даного проєкту і резюме кожного з членів команди.  
8.1.2. Перевага надається учасникам, у яких ключовий персонал команди 

має:  

 досвід з розроблення веб-орієнтованого програмного забезпечення не 
менше 5 років; 

 досвід успішного впровадження не менше 3 проектів; 

 досвід розроблення та/або інтеграції геоінформаційних систем 
інфраструктурного спрямування. 
8.1.3. Розробник повинен розуміти архітектуру та можливість інтеграції з 

ресурсами з переліку п. 2.1.  
8.1.4. Завершення розробки Реєстру АБЗ до 11 червня 2021 року. 
 


