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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
Терміни та визначення, що використовуються в документі, наведено в Таблиці 1. 

Таблиця 1. Терміни та визначення 

Термін Визначення 

API Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, 
структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для 
використання у зовнішніх програмних продуктах 

id документа Унікальний номер кожного документа, який формується та присвоюється 
автоматично за допомогою програмних засобів у форматі UUID 

АПК Апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в 
мережі Інтернет, який є системою електронного документообігу оператора 
Провайдера та забезпечує користувачам реєстрацію та користування сервісами 
Системи з автоматичним обміном інформацією між учасниками процесу 
здійснення перевезень вантажів 

ДСБТ, 
Укртрансбезпека 

Державна Служба з Безпеки на Транспорті 

ЕДО Електронний документообіг 

Експериментальний 
проект 

Процес розробки, тестування та впровадження Системи з метою створення та 
безоплатної передачі державі функціонуючої Системи 

е-ТТН Створений в електронній формі на підставі існуючого законодавства і за 
заявкою учасників робочого процесу документ товарно-транспортна накладна 
з визначеним набором даних і підписаний КЕП 

Інтероперабельність Здатність двох або більше систем обмінюватися інформацією і правильно її 
використовувати 

Кабінет інспектора Вебінтерфейс, наданий в Системі посадовій особі центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань 
безпеки на наземному транспорті для проведення перевірки документів для 
здійснення перевезень вантажів 

КЕП Кваліфікований електронний підпис 

КОАТУУ Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою 
України 

Користувач Системи Особа, яка пройшла процедуру реєстрації відповідно до Порядку та внутрішніх 
правил оператора Провайдера, щодо якої АПК проведено її реєстрацію в 
Системі 
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Особа, яка засвідчує 
документ своїм 
підписом 

Учасник робочого процесу перевезення вантажів з будь-якої сторони, якого 
авторизовано на роботу з документом і дії якого підтверджені КЕП згідно з 
законодавством 

Порядок Порядок реалізації експериментального проекту щодо впровадження 
електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної, що 
встановлює процедуру впровадження та умови функціонування електронного 
документообігу і реєстрації товарно-транспортної накладної в електронній 
формі (далі - е-ТТН) в системі електронного документообігу е-ТТН (далі - 
Система) та регулює відносини, що виникають під час реалізації 
експериментального проекту 

Система електронного 
документообігу е-ТТН 
(Система) 

Програмний комплекс, оснащений механізмами безпеки та захисту інформації 
від її втрати, неправильного використання і змін, який призначений для 
автоматизації реєстрації та обліку е-ТТН в ЦБД, що функціонує з АПК та 
кабінетом інспектора за допомогою API 

Сторони / учасники 
перевезення вантажу 
автомобільним 
транспортом 

Зафіксовані в е-ТТН юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи - 
підприємці, які можуть виступати в ролі вантажовідправника, перевізника та 
вантажоодержувача, згідно з Правилами перевезення вантажів автомобільним 
транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту 
України від 14 жовтня 1997 року № 363 (далі - Правила) 

ТВ Технічні вимоги 

ЦБД Центральна база даних Системи 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Призначення ТВ 
Ці ТВ встановлюють вимоги до створення системи «Електронний документообіг е-ТТН» на основі 
розробки, тестування та впровадження програмного комплексу, призначеного для автоматизації 
реєстрації та обліку е-ТТН в ЦБД, що функціонує з АПК та кабінетом інспектора за допомогою API. 

1.2. Найменування замовника та набувача 
1.2.1. Замовник 

Міністерство інфраструктури України 

1.2.2. Бенефіціар 
Міністерство інфраструктури України 

1.2.3. Реципієнт 
ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» 

1.2.4. Виконавець 
ГО "Інститут аналітики та адвокації"  
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1.3. Джерело та порядок фінансування 
Розробка системи фінансується Фондом «Євразія» в рамках виконання проекту міжнародної технічної 
допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)». 

1.4. Етапи розробки та впровадження Системи 
На роботи з розроблення та впровадження функціоналу Системи передбачено 210 календарних днів: 

1. Підготовка технічних специфікацій - 30 календарних днів 
2. Розробка програмного продукту - 45 календарних днів 
3. Розробка тестової програми для провайдерів - 15 календарних днів 
4. Впровадження розробленого програмного продукту (консультування та підтримка провайдерів 

під час реалізації нового функціоналу на їх платформах ЕДО) - 60 календарних днів 
5. Проведення тестування провайдерів   - 15 календарних днів 
6. Короткострокова підтримка після впровадження продукту (ServiceDesk) - 45 календарних днів 

1.5. Вимоги до Розробника 
Розробник має надати інформацію щодо орієнтовної команди ключових виконавців за цим проектом і 
резюме кожного з них. Команда має складатися щонайменше з чотирьох осіб: 

● архітектор 
● бек-енд розробник 
● фронт-енд розробник 
● тестувальник (manual & automation) 

Перевага надається учасникам, у яких ключовий персонал команди має: 

● досвід з розробки веб-орієнтованого програмного забезпечення від 5 років; 
● досвід успішного впровадження не менше 3 проектів (з наданням портфоліо та/або 

рекомендаційних листів); 
● досвід розроблення/інтеграції (або участі в команді з розробки) систем ЕДО; 
● досвід розробки засобами  фреймворку Spring (spring.io) з використанням мов програмування Java 

або Kotlin 
● досвід використання Kong API Gateway, Kong Ingress Controller 
● підтверджений досвід використання реляційної СУБД Postgres 
● підтверджений досвід використання Kubernetes і Docker у продуктивних середовищах 
● досвід розробки SOAP/XML прикладних інтерфейсів і обʼєктів XML, XSD, WSDL 
● досвід у впровадження рішень на основі Трембіта (trembita.gov.ua) 
● досвід у написанні технічних специфікацій з використанням BPMN і UML 

1.6. Вимоги чинного законодавства 
Програмне забезпечення повинно відповідати вимогам чинних нормативно-правових документів, таких 
як: 

● Конституція 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»; 



8 

 

● Закон України «Про захист персональних даних»; 

● Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»; 

● Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; 

● Господарський кодекс України 

● Цивільний кодекс України 

● Податковий кодекс України 

● Закон України «Про автомобільний транспорт» 

● Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

● Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» 

● Постанова КМУ від 25.02.2009 р. №207 «Про затвердження Переліку документів,               
необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому 
сполученні» 

● Наказ Мінфіну від 24.05.1995 р. №88 «Про затвердження Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку» 

● Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 р. №413 «Про затвердження Змін до 
Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» 

● Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. №363 «Про затвердження Правил 
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» 

● Указ Президента України від 08.11.2019р. №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення 
реформ та зміцнення держави» 

● Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2019р. №1392-р «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної 
товарно-транспортної накладної» 

● Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2020р. №301 «Про затвердження Порядку 
реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу 
електронної товарно-транспортної накладної» 

● Наказ Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. №348 «Про затвердження Правил 
надання послуг у морських портах України» 

● Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.04.2005 р. № 154 «Про затвердження 
Інструкції про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту 
етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, форм товарно-
транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних 
домішок та алкогольних напоїв» 

● Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020р. №1122-р «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної 
товарно-транспортної накладної» 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 «Про затвердження Положення 
про Державну службу України з безпеки на транспорті» 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 «Про затвердження Порядку 
здійснення державного контролю на автомобільному транспорті» 

● Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 422 «Деякі питання автомобільних 
перевезень пасажирів та вантажів» 

Цей перелік не є вичерпним. Вимоги Законодавства України, нормативних та керівних документів, що 
стосуються мети, призначення та цілей надання послуг, можуть бути уточнені. 
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2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

2.1. Передумови 
Товарно-транспортна накладна – єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, 
призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за 
перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, і є одним з документів, який може використовуватися 
для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та 
бухгалтерського обліку, може бути складений в паперовій та/або електронній формі та повинен містити 
обов’язкові реквізити.  

Згідно з правилами оформлення документів на перевезення вантажів, фінальний пакет товарно-
транспортних накладних повинен бути підписаний відповідальними особами вантажовідправника, 
перевізника (або експедиторської служби), вантажоодержувача і переданий замовнику (часто це 
вантажовідправник). До того ж, під час проведення документальних перевірок, податкова служба запитує 
наявність ТТН як обов’язкового документа, що підтверджує факт надання послуги з перевезення товарів. 

Однією із потреб і вимог громадян, бізнесу і держави є автоматизація процесу створення й обміну 
документами е-ТТН з метою спрощення і пришвидшення всіх повʼязаних процесів, у т.ч. процесів аудиту, 
інспекції, звітності тощо. 

2.2. Загальні положення 
У цих ТВ наведено технічні та якісні характеристики предмету розробки, перелік та термін надання послуг 
щодо розробки ЦБД е-ТТН, та налаштування взаємодії ЦБД для обміну інформацією з іншими 
інформаційними системами та отримання зворотного результату їх обробки. 

У процесі розробки Системи передбачається надання таких послуг: 

● Створення програмного компоненту, що дозволяє  реєстрацію загального документу е-ТТН і 
підписання всіма учасниками робочого процесу, а саме - Вантажовідправником, Перевізником, 
Вантажоодержувачем та, за необхідності, іншими учасниками перевезення 

● Створення програмного компоненту, що дозволяє реєстрацію коригуючих документів до е-ТТН та 
підписання їх учасниками робочого процесу 

● Створення програмного компоненту, що дозволяє реєстрацію супровідних документів до е-ТТН 
● Стандартизація вимог і формату для файлового контейнеру, який має зберігати всі визначені 

набори даних, що необхідні для використання е-ТТН у визначений законом спосіб 
● Розробка механізму пошуку існуючих е-ТТН і надання даних для інспекції таких документів 

інспекторами ДСБТ 
● Розробка базового функціоналу кабінету інспектора ДСБТ, що може використовуватись для 

відображення та інспекції документів е-ТТН 
● Створення журналу інспекцій, що відображає історію виконаних інспекцій співробітниками ДСБТ 
● Створення шлюзу аутентифікації провайдерів ЕДО, з метою контролю доступу до системи 
● Розгортання тестового та пілотного середовищ для тестування продукту 
● Проведення тестування, що вимагається для підключення провайдерів ЕДО до ЦБД 

Вимоги, вказані в цьому документі, не є вичерпними та в них можуть вноситись уточнення або не суттєві 
зміни в процесі розробки деталізованої технічної специфікації чи Системи.  

Реалізована Система повинна відповідати наступним основним вимогам: 

● реалізовувати сервісну архітектуру; 
● використовувати програмний інтерфейс REST API; 
● використовувати існуючі методи валідації документів і аутентифікації користувачів за допомогою 

КЕП. 



10 

 

2.3. Мета 
Метою Системи є поява єдиної центральної бази даних (ЦБД) документів е-ТТН, що дозволить істотно 
спростити і пришвидшити логістичні процеси, а також дати єдиний метод контролю наявності таких 
документів зацікавленим сторонам у Міністерстві інфраструктури, ДСБТ та інших державних органах. 

Результатом повинно стати: 

● пришвидшення обміну інформацією між учасниками процесу перевезення; 
● ліквідація «зайвих» паперових форм; 
● стандартизація та уніфікація форматів електронних документів е-ТТН; 
● повноцінний автоматичний обмін даними в електронному вигляді між інформаційними 

системами державних установ; 
● унеможливлення підробки та/або зміни інформації. 

2.4. Цілі 
Система має забезпечити: 

● можливість створення документів е-ТТН; 
● можливість створення супровідних і додаткових документів; 
● привʼязку супровідних і додаткових документів до е-ТТН; 
● можливість відміни помилкових документів е-ТТН; 
● можливість інспекції документів е-ТТН; 
● цілісність даних шляхом їх підписання за допомогою КЕП; 
● взаємодію на рівні е-ТТН з усіма визначеними учасниками перевезення; 
● підключення різних нових і існуючих систем ЕДО на рівноправних умовах і за єдиним принципом; 
● обмін подіями про стан реєстрації документів у ЦБД; 
● авторизацію доступу до обміну документами між провайдерами ЕДО. 

2.5. Склад послуг 
В межах надання послуг повинні бути здійснені наступні заходи: 

1) Розробка розширеного формату контейнеру файлів XML, для уніфікації і стандартизації обміну 
інформації про е-ТТН між провайдерами ЕДО 
a) Підтримка зберігання цифрових підписів КЕП всередині контейнеру 
b) Можливість доповнення інформації до е-ТТН на різних фазах перевезення, що підтверджується 

КЕП 
c) Можливість додавання додаткової інформації про перевезення та службової інформації для 

адресації повідомлень з провайдерами ЕДО 
2) Розробка програмного забезпечення (ПЗ) 

a) ПЗ для реєстрації документів е-ТТН і супровідної документації 
b) ПЗ  для реалізації обміну подіями 
c) Розробка технічної специфікації, для обміну повідомленнями про події в системі ЦБД е-ТТН щодо 

зареєстрованих документів 
d) Розробка моделі надання доступу і авторизації доступу до документів 
e) Розробка специфікації REST API для обміну повідомленнями про стан документів в ЦБД 
f) Розробка способу відкликання авторизації про доступ до документів (для користувачів та 

провайдерів ЕДО) 
g) Зміни до поточної специфікації API в частині, яка стосується можливих конфігурацій транспортних 

засобів 
h) Розгортання пілотного й тестового середовищ з новими розробленими функціональностями 
i) Процес збірки й релізу фінальних артефактів 
j) Підготовка API Gateway для інтеграції з новими функціями 
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3) Послуги з тестування 
a) Розроблення програми внутрішнього тестування, підготовка Postman тестів 
b) Проведення робіт щодо тестування підключених провайдерів ЕДО 
c) Розробка програми тестування для провайдерів ЕДО щодо нового функціоналу 
d) Проведення тестування згідно з заявками провайдерів на відповідність новій специфікації і 

підтримці наявних функцій 
e) Надання підтримки в рамках ServiceDesk для провайдерів ЕДО 

 

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ 

3.1. Загальний функціонал 
У Системі повинен бути доступний такий функціонал для роботи з документами: 

1. Дії з е-ТТН: 
● створення; 
● перегляд; 
● редагування; 
● видалення; 
● скасування; 
● підписання; 
● відхилення 

2. Дії з коригуючими документами - актами (вимоги до актів вказано в Розділі 3.7): 
● створення; 
● перегляд; 
● редагування; 
● видалення; 
● скасування; 
● підписання; 
● відхилення 

Модель даних е-ТТН повинна відповідати таким (існуючим) документам: 

● опис тегів xml - Додаток №1 
● схема заповнення е-ТТН - Додаток №2 
● приклад заповнення е-ТТН - Додаток №3 
● структура xml - Додаток №4 

3.2. Життєвий цикл е-ТТН 
3.2.1. Статуси е-ТТН 

Відповідно до життєвого циклу е-ТТН документ може перебувати в одному зі статусів (Рисунок 3.2): 

1. Створено (Created) 

2. Підписано Вантажовідправником (OriginatorSigned) 

3. Скасовано Вантажовідправником або Відхилено Перевізником, або Примусово завершено 
(Canceled) 

4. На складі тимчасового зберігання (OnStorage) 

5. Підписано Перевізником на завантаженні (TransporterSignedLoaded) 
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6. Підписано Вантажоодержувачем (RecipientSigned) 

7. Підписано Перевізником на розвантаженні (TransporterSignedUnloaded) 

Усі статуси, крім першого (created), повинні фіксуватися в ЦБД. 

 
Рисунок 3.1. Діаграма станів е-ТТН 
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3.2.2. Порядок перевезення/підписання 
е-ТТН має підписуватися учасниками у визначеній послідовності.  

 
Рисунок 3.2. Життєвий цикл е-ТТН 

1. Документ створюється Вантажовідправником: заповнюється Основна частина, Відомості про 
вантаж та інформація про Навантажувальні роботи 

2. Відбувається навантаження, документ підписується Вантажовідправником.  

3. Навантаження відбулось, відбувається підписання представниками Перевізника, у т.ч. водієм 
та/або експедитором.  

4. Перевезення відбулось, відбувається підписання представниками Вантажоодержувача. Отримувач 
заповнює частину документу, яка стосується операції Розвантаження. 

5. Передача вантажу відбулась, документ підписується представниками Перевізника. 

 

3.3. Учасники та Користувачі 
3.3.1. Учасники 

3.3.1.1. Основні учасники 
Згідно з Правилами у Системі (в поточній реалізації) виділено трьох основних учасників: 

1. Вантажовідправник 
2. Перевізник 
3. Вантажоодержувач 
Функціонал зазначених учасників визначається життєвим циклом е-ТТН. 

3.3.1.2. Замовник 
У Правилах зроблено припущення, що Замовник (особа, що уклала з перевізником договір про 
перевезення вантажів) виступає вантажовідправником у ТТН, тому його не виокремлено як учасника 
перевезень. 
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Однак на практиці Замовник може не бути ні вантажовідправником, ні вантажоодержувачем, але може 
знадобитися його участь у Системі (перегляд та підпис е-ТТН, Актів тощо). Тож, необхідно ввести в Систему 
четвертого учасника – Замовника. 

При цьому мають бути забезпечені такі вимоги: 

1) Представники Замовника повинні мати право переглядати е-ТТН з усіма коригуючими та 
супровідними документами 

2) Представники Замовника повинні мати право на створення та підписання Актів до е-ТТН (таблиця 
3.2): 

a. Акт коригування 
b. Акт перепломбування 
c. Акт про заміну пункту призначення 
d. Акт примусового завершення е-ТТН 

3) Представники Замовника повинні мати право використовувати будь-якого Провайдера для роботи 
в Системі 

3.3.1.3. Учасники-треті особи 
У Системі має бути передбачено можливість додавання інших учасників до е-ТТН. Наприклад, це можуть 
бути учасники мультимодальних перевезень: 

● працівники митних служб (митний інспектор, митний термінал) - при імпорті вантажів 
● представники портових терміналів (портові оператори, експедитори) – при експорті товарів 

Додавання іншого учасника повинно відбуватися шляхом занесення даних «треті особи» до е-ТТН: 

● Блок «треті особи» повинен заповнюватися Вантажовідправником при створенні е-ТТН 
● Блок «треті особи» повинен містити такі дані про Підприємство/ФОП: 

o ЄДРПОУ / ІПН, 
o найменування / ПІБ, 
o інформація для адресації користувачам цього підприємства 

● На основі внесених даних після реєстрації е-ТТН в ЦБД, користувачі «третьої особи» повинні 
одержати доступ до е-ТТН, а саме права на: 

o перегляд е-ТТН з усіма супровідними документами та актами 
● Як і інші учасники, учасник-«третя особа» повинен мати право використовувати будь-якого 

Провайдера для роботи в Системі 

3.3.2. Користувачі 
Для виконання своїх функцій у Системі мають бути виділені такі ролі користувачів: 

● Водій - користувач, що має право створення, перегляду, редагування, скасування, видалення, 
підписання та відхилення документів в Системі від свого імені або від імені Перевізника 

● Експедитор - користувач, що має право створення, перегляду, редагування, скасування, 
видалення, підписання та відхилення документів в Системі від свого імені або від імені 
Перевізника 

● Відповідальна особа - користувач, що має право створення, перегляду, редагування, скасування, 
видалення, підписання та відхилення документів в системі від імені Замовника/ 
Вантажовідправника/ Перевізника/ Вантажоодержувача 

● Оператор - користувач, що має право створення (без підписання) та перегляду документів в 
системі від імені Замовника/ Вантажовідправника/ Перевізника/ Вантажоодержувача 

● Переглядач - користувач, що має право перегляду документів в системі від імені 
Замовника/Вантажовідправника/Перевізника/Вантажоодержувача або «третьої особи» 

Основні вимоги до користувачів: 

1. Користувачем Системи може бути фізична особа, що є представником одного з учасників перевезень. 



15 

 

2. Користувачі, що представляють одного учасника, в рамках однієї е-ТТН повинні використовувати 
одного Провайдера. 

3. Підписувачами від імені учасника можуть бути користувачі з ролями «відповідальна особа», «водій» та 
«експедитор». 

4. Користувачі з роллю «відповідальна особа» повинні мати КЕП, що містить ЄДРПОУ компанії-учасника.  
5. Користувачі з роллю «водій» та «експедитор» можуть використовувати КЕП, що містить ЄДРПОУ 

компанії-учасника або ЄДРПОУ сторонньої юридичної особи, або можуть використовувати КЕП фізичної 
особи. 

3.4. Кабінет інспектора 
З метою проведення перевірки документів для здійснення перевезень вантажів у Системі має бути 
реалізовано Кабінет інспектора (Рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3. Місце Кабінета інспектора в Системі 

Процес перевірки транспортного засобу інспектором УТБ відбувається в такій послідовності: 

● зупинка транспортного засобу; 
● перевірка документів; 
● перевірка транспортного засобу (габаритно-ваговий контроль); 
● складання документів за результатами перевірки; 
● направлення матеріалів перевірки до територіального органу Укртрансбезпеки за місцем 

реєстрації суб’єкта господарювання (автомобільного перевізника) для розгляду. 

Для виконання зазначених дій у Системі має бути реалізовано доступ до е-ТТН, а саме: 

● пошук е-ТТН у ЦБД за номером автомобіля; 
● перегляд реєстру е-ТТН у ЦБД; 
● перегляд конкретної е-ТТН з усіма супровідними документами та актами (xml-файл). 

Умови взаємодії ЦБД та Кабінета інспектора: 

1. Пошук е-ТТН можливо виконати лише за реєстраційним номером вантажного автомобіля 
2. Кабінету інспектора доступні лише ті е-ТТН, що перебувають у статусі TransporterSignedLoaded 
3. Кожна дія інспектора з пошуку даних по автомобілю повинна фіксуватися (записуватися) в системі 

з обов’язковими атрибутами: 
a. ПІБ інспектора 
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b. дата та час виконання запиту (пошуку) 
c. реєстраційний номер автомобіля 
d. сумарна маса брутто за всіма еТТН, що перевозяться на цьому автомобілі 

4. Після того, як виконано пошук, ЦБД відображує перелік відповідних е-ТТН з реквізитами, що 
зберігаються в ЦБД 

5. За кожною е-ТТН з переліку в інспектора повинна бути можливість переглянути повну інформацію 
по е-ТТН з усіма супровідними та коригуючими документами, що зберігається у Провайдерів 

 

3.5. Підписання та відхилення документів 

3.5.1. Підписання документа 
Основною дією в Системі є підписання документів.  

1. Підписання документів учасниками відбувається послідовно.  

2. Кількість учасників і послідовність підписання визначається за кожним документом окремо. 

3. У кожного учасника може бути декілька підписувачів, але обов’язково має бути щонайменше один 
підписувач. 

4. Провайдер самостійно визначає кількість та черговість підписувачів одного учасника. 

5. Додавання та редагування підписувачів можливе до моменту надсилання провайдером запиту до 
ЦБД на реєстрацію/оновлення е-ТТН. 

6. Провайдер надсилає запит до ЦБД на реєстрацію/оновлення е-ТТН після накладання всіх підписів з 
боку одного учасника. 

 

3.5.2. Відхилення документа 
Користувачі-підписувачі повинні мати право відмовитися від підписання документа - відхилити документ. 

1. Щоб відхилити документ, користувач повинен вказати причини для відхилення.  

2. Якщо хоч один із підписувачів учасника відхиляє документ, вважається, що документ відхилено 
учасником. 

3. Статуси, в яких можливе відхилення е-ТТН кожним з учасників, та наслідки відхилення наведено в 
таблиці нижче (Таблиця 3.1) 

4. Щодо актів, то відхилення документа одним з учасників веде до завершення акта та переведення його 
у статус Canceled. 

5. Після відхилення документа, в xml-файлі повинна бути зафіксована інформація, хто саме відхилив 
документ (учасник, користувач), коли (дата) і з якої причини. 

Таблиця 3.1. Відхилення е-ТТН 

Учасник-ініціатор 
відхилення 

Статус е-ТТН, у якому можливе 
відхилення 

Наслідки відхилення 

Перевізник OriginatorSigned Переведення е-ТТН у статус Canceled 

Вантажоодержувач TransporterSignedLoaded Створення Акта про заміну пункту 
призначення 

 
 



17 

 

3.6. Інтероперабельність 
ЦБД повинна забезпечувати ключові функції для обміну інформацією між Провайдерами ЕДО та іншими 
системами про зареєстровані документи в ЦБД. 

3.6.1. 1-й рівень інтероперабельності 
З метою отримання користувачем Провайдера ЕДО інформації щодо реєстрації (оновлення) документів у 
ЦБД, що стосуються визначеного ЄДРПОУ, необхідно здійснити підписку на конвеєр подій у ЦБД. 

Після оформлення підписки на конвеєр Провайдер ЕДО повинен мати можливість надсилати до ЦБД 
запити з певною періодичністю, щоб отримувати всі події для своїх користувачів. 

Також, Провайдер повинен мати можливість виконати запит на отримання подій тільки для якогось 
конкретного ЄДРПОУ. 

 
Рисунок 3.4. Перший рівень інтероперабельності 
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3.6.2. 2-й рівень інтероперабельності 
На другому рівні інтероперабельності Провайдер ЕДО повинен мати можливість направляти події ЦБД 
своїм користувачам за власними правилами. 

 
Рисунок 3.5. Другий рівень інтероперабельності 

3.7. Коригуючі документи (Акти) 
Система повинна надавати можливість усім учасникам автомобільних вантажних перевезень вносити 
зміни до е-ТТН шляхом складання коригуючих документів (далі - актів).  

У системі має бути реалізована можливість створення таких актів: 

1) Акт про відмову вантажити - для відміни е-ТТН через виявлення непридатності рухомого складу 
або контейнера для перевезення вантажу; 

2) Акт коригування - для виправлення помилок у е-ТТН; 
3) Акт перевантаження - для перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль; 
4) Акт перепломбування - для заміни пломби в процесі перевезення; 
5) Акт розвантаження та Акт завантаження на проміжному складі - для тимчасового зберігання 

вантажу на складі Перевізника; 
6) Акт про заміну пункту призначення вантажу - для заміни пункту призначення вантажу через 

неможливість Вантажоодержувача прийняти вантаж; 
7) Акт розбіжностей про вантаж - для фіксації розбіжностей між Перевізником і 

Вантажоодержувачем, які можуть слугувати підставою для матеріальної відповідальності; 
8) Акт примусового завершення е-ТТН - для ручного закриття е-ТТН у разі неможливості успішного її 

завершення відповідно до життєвого циклу документа. 

Загальні вимоги до актів: 

1. Кожен акт може бути створено на певній стадії життєвого циклу е-ТТН (Рисунок 3.6). 
2. Кожен акт повинен мати життєвий цикл, подібний до життєвого циклу е-ТТН. 
3. Вся інформація про акт повинна записуватися до окремого xml-файлу. 
4. Ініціаторами створення одного й того самого акта можуть бути різні учасники (Таблиця 3.2), 

відповідно, може бути різною послідовність підписання акта. 
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5. Створення акта та перший підпис має здійснюватися одним і тим самим учасником. 
6. Кожна зміна статусу акта повинна супроводжуватися накладанням КЕП однією зі сторін Акта  та 

реєструватися/оновлюватися в ЦБД. 
7. Після реєстрації акта в ЦБД та до моменту його успішного завершення (підписання останньою 

стороною) внесення будь-яких інших змін до е-ТТН повинно бути неможливим, за винятком Акта 
коригування (див. розділ 3.7.2) 

8. У випадку відміни акта (переходу в статус canceled), еТТН повинна стати доступною для змін 
відповідно до стадії її життєвого циклу. 

9. Після успішного завершення життєвого циклу акта: 
9.1. інформація повинна відображатися в XML е-ТТН 

9.1.1. зміни до XML е-ТТН вносяться провайдером, на якому завершено життєвий цикл акта 
9.2. відповідні реквізити е-ТТН в ЦБД повинні оновлюватися 
9.3. ЦБД повинна знову стати доступною для змін 

 

 
Рисунок 3.6. Діаграма станів е-ТТН з актами 
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Таблиця 3.2. Хто може створювати та підписувати е-ТТН та акти 

 Створення, перший 
підпис (реєстрація в 
ЦБД) 

Другий підпис Третій підпис Четвертий підпис 

е-ТТН Вантажовідправник Перевізник Вантажоодержувач Перевізник (О)* 

Акт про відмову 
вантажити 

Вантажовідправник Перевізник - - 

Акт коригування Замовник Вантажовідправник Перевізник Вантажоодержувач 

Вантажовідправник Перевізник Вантажоодержувач - 

Перевізник Вантажовідправник Вантажоодержувач - 

Вантажоодержувач Вантажовідправник Перевізник - 

Акт 
перевантаження 

Перевізник, що 
здає вантаж 

Перевізник, що 
приймає вантаж 

- - 

Акт 
перепломбування 

Замовник Перевізник - - 

Акт розвантаження 
на проміжному 
складі 

Перевізник 
(водій/експедитор, 
що здає вантаж) 

Перевізник 
(відп.особа, що 
приймає вантаж на 
склад) 

- - 

Акт завантаження 
на проміжному 
складі 

Перевізник 
(відп.особа, що 
передає вантаж зі 
складу) 

Перевізник 
(водій/експедитор, 
що приймає 
вантаж) 

- - 

Акт про заміну 
пункту призначення 
вантажу 

Вантажоодержувач Перевізник Замовник, який не є 
Вантажо- 
одержувачем 

- 

Вантажовідправник Перевізник Замовник, який не є 
Вантажо- 
відправником 

- 

Замовник Перевізник - - 

Перевізник Замовник - - 

Акт розбіжностей 
про вантаж 

Вантажоодержувач Перевізник Вантажовідправник 
(О)* 

 

Акт примусового 
завершення е-ТТН 

Замовник Перевізник Вантажовідправник 
(О)* 

Вантажоодержувач 
(О)* 

Перевізник Замовник Вантажовідправник 
(О)* 

Вантажоодержувач 
(О)* 

* опціональний підпис 



21 

 

Для всіх документів передбачено наявність обов’язкових та для деяких актів - опціональних підписів. 

Обов’язковість означає, що: 

● ЦБД очікує на підпис цього підписувача і блокує е-ТТН від змін, поки не буде підпису всіх 
обов’язкових підписувачів 

● Підписувач має право відхилити документ 

Опціональність передбачає: 

● ЦБД не очікує на підпис цього підписувача, але фіксує факт наявності підпису 
● е-ТТН доступна для змін 
● Підписувач не має права відхилити документ 
● Після накладення опціонального КЕП документ не змінює статус 

3.7.1. Акт про відмову вантажити 

Акт про відмову вантажити складається у разі виявлення непридатності рухомого складу або контейнера 
для перевезення вантажу. 

1. Акт про відмову вантажити можна створити, коли е-ТТН перебуває в статусі originatorSigned. 

2. Можна створити лише один Акт про відмову вантажити. 

3. Реєстрація Акта про відмову вантажити в ЦБД повинна блокувати е-ТТН від змін. 

4. Акт про відмову вантажити складається Вантажовідправником. 

5. Акт про відмову вантажити скріплюється КЕП представників Вантажовідправника та Перевізника. 

6. Акт про відмову вантажити може перебувати в одному зі статусів (Рисунок 3.7): 

a. Створено (created) 
b. Підписано Вантажовідправником (originatorSigned) 
c. Скасовано Вантажовідправником, або Відхилено Перевізником (canceled) 
d. Підписано Перевізником (transporterSigned) 
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Рисунок 3.7. Діаграма станів Акта про відмову вантажити 

7. Ролі учасників (груп користувачів): 
● Вантажовідправник (originator) - учасник, який створив Акт 
● Перевізник (transporter) - учасник, що є другою стороною Акта 

8. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом різними учасниками, наведено в Таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. Варіанти використання Акта 

 № Функції/Учасники Вантажовідправник 
(originator) 

Перевізник 
(transporter) 

1 Створення Акта про відмову вантажити +   

2 Перегляд Акта про відмову вантажити (до 
реєстрації) 

+   

3 Редагування Акта про відмову вантажити (до 
реєстрації) 

+   

4 Видалення Акта про відмову вантажити (до 
реєстрації) 

+   

5 Підписання Акта про відмову вантажити 
(реєстрація) 

+   
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6 Скасування Акта про відмову вантажити (після 
реєстрації, до підписання іншим учасником) 

+   

7 Перегляд Акта про відмову вантажити (після 
реєстрації) 

+ + 

8 Редагування (доповнення) Акта про відмову 
вантажити 

  + 

9 Підписання Акта про відмову вантажити (інші 
підписи) 

  + 

10 Відхилення Акта про відмову вантажити   + 

 

9. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.4. 
Таблиця 3.4. Історії користувачів 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create Reject 
Act 

Як оператор або відповідальна особа 
Вантажовідправника, у разі виявлення непридатності 
рухомого складу або контейнера для перевезення 
вантажу, я хочу мати можливість створити Акт про 
відмову вантажити, щоб зафіксувати в ньому цей факт 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read Reject 
Act Before 
Registration 

Як користувач Вантажовідправника я хочу мати 
можливість переглядати Акт про відмову вантажити до 
реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з інформацією, 
зафіксованою в ньому 

  

3 Edit Reject Act 
Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа 
Вантажовідправника я хочу мати можливість редагувати 
Акт про відмову вантажити до реєстрації в ЦБД, щоб 
внести в нього актуальну інформацію 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

4 Delete Reject 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа 
Вантажовідправника я хочу мати можливість видалити 
Акт про відмову вантажити до реєстрації в ЦБД, щоб не 
зберігати неактуальні дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign Reject Act 
as Originator 

Як відповідальна особа Вантажовідправника я хочу 
мати можливість підписати Акт про відмову вантажити, 
щоб засвідчити інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

originatorSigned 

6 Cancel Reject 
Act Before 
Next Signature 

Як відповідальна особа Вантажовідправника я хочу 
мати можливість скасувати Акт про відмову вантажити 
до підписання його другим учасником, якщо в ньому 
будуть виявлені помилки, щоб не зберігати неактуальні 
дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read Reject 
Act After 
Registration 

Як користувач будь-якого учасника Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт про відмову вантажити 
після реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з 
інформацією, зафіксованою в ньому 

  

8 Edit Reject Act 
as Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість доповнити Акт про 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 
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відмову вантажити перед підписанням, щоб внести 
особливі відмітки до документа 

9 Sign Reject Act 
as Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість підписати Акт про 
відмову вантажити у свою чергу, щоб засвідчити 
інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

transporterSigned 

10 Reject Reject 
Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість відхилити Акт про 
відмову вантажити, щоб засвідчити свою незгоду з 
інформацією, зафіксованою в ньому 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

 

10. Xml-файл Акта про відмову вантажити повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.5): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється автоматично даними з е-ТТН та 
Вантажовідправником 

III. group DECLARBODY_INFORMATION_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Вантажовідправника. Заповнюється Вантажовідправником. Далі 
накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Вантажовідправника. 

IV. group DECLARBODY_NOTES_TRANSPORTER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника. Заповнюється Перевізником. Далі накладається/накладаються 
КЕП підписувача/підписувачів Перевізника. 

Таблиця 3.5. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язковість Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   

1  C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByt
e 

номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт про відмову 
вантажити 

ІІ group DECLARBODY_CORE  Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта про відмову 
вантажити 

mandatory порядковий номер 
(серія) Акта про 
відмову вантажити 

5 HFILL date Дата Акта про відмову 
вантажити 

mandatory дата складання Акта 
про відмову 
вантажити 

6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 

7 BASE_UUID string Унікальний код документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByt
e 

Номер документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 
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10 HTIN string Ідентифікаційний код 
Вантажовідправник 

mandatory тільки для читання 

11 HNAME string Повне найменування 
Вантажовідправник 

mandatory тільки для читання 

12 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

13 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

14 R01G1S string Марка автомобіля mandatory тільки для читання 

15 R01G11S string Модель автомобіля mandatory тільки для читання 

16 R01G2S string Реєстраційний номер 
автомобіля 

mandatory тільки для читання 

17 R01G3S string Тип автомобіля mandatory тільки для читання 

18 R01G4S string Марка причіп/напівпричіп optional тільки для читання 

19 R01G12S string Модель причіп/напівпричіп optional тільки для читання 

20 R01G5S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

21 R01G6S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

22 R01G7S string Марка причіп/напівпричіп 2 optional тільки для читання 

23 R01G13S string Модель причіп/напівпричіп 2 optional тільки для читання 

24 R01G8S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

25 R01G9S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

III group 
DECLARBODY_INFORMATIO
N_ORIGINATOR 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Вантажовідправника 

  

26 REJECT_INFORMATION string Опис причин складання акта mandatory Короткий або повний 
опис причин 
складання Акта 

27 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Вантажовідправника 

mandatory ПІБ відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

28 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string Посада відповідальної особи 
Вантажовідправника 

mandatory Посада відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

29 ID_RESPONSIBLE_PERSON_O
RIGINATOR 
 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Вантажовідправника 

mandatory ІПН відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

ІV group 
DECLARBODY_NOTES_TRANS
PORTER 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника 

  

30 RELOAD_NOTES_TRANSPORT
ER 

string Особливі відмітки  optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом 
Акта 

31 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_TRANSPORTER 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory ПІБ відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

32 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_TRANSPORTER 

string Посада відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory Посада відповідальної 
особи або 
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 водія/експедитора 
Перевізника 

33 ID_RESPONSIBLE_PERSON_T
RANSPORTER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної Перевізника 

mandatory ІПН відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

 

11. Після успішного завершення Акта е-ТТН повинна автоматично перейти у статус canceled. 
 

3.7.2. Акт коригування 
Акт коригування складається у разі допущення помилки в реквізитах е-ТТН.  

1. Акт коригування можна створити, коли е-ТТН перебуває в статусах: transporterSignedLoad, onStorage, 
recipientSigned та transporterSignedUnload, але за умови, що немає завершеного Акта розбіжностей 
про вантаж. 

2. Можна створити будь-яку кількість Актів коригування до е-ТТН.  

3. Реєстрація Акта коригування в ЦБД не повинна блокувати е-ТТН від змін. Винятком є інший Акт 
коригування: його не можна зареєструвати в ЦБД, поки не буде завершено раніше створений Акт 
коригування. 

4. Акт коригування складається Замовником або будь-яким іншим Учасником е-ТТН, що ініціює 
виправлення помилки. 

5. Акт коригування скріплюється КЕП представників Учасника-ініціатора Акта та всіх інших Учасників е-
ТТН.  

6. В залежності від того, хто є ініціатором Акта, буде відрізнятися кількість учасників Акта та послідовність 
його підписання (Рисунок 3.8): 

6.1. Якщо ініціатором Акта є Замовник (який не є ні Вантажовідправником, ні Вантажоодержувачем), 
то в документа буде чотири сторони-підписувачі: Замовник, Вантажовідправник, Перевізник та 
Вантажоодержувач 

6.2. Якщо ініціатором Акта є Вантажовідправник, то в документа буде три сторони-підписувачі: 
Вантажовідправник, Перевізник та Вантажоодержувач 

6.3. Якщо ініціатором Акта є Перевізник, то в документа буде три сторони-підписувачі: Перевізник, 
Вантажовідправник та Вантажоодержувач 

6.4. Якщо ініціатором Акта є Вантажоодержувач, то в документа буде три сторони-підписувачі: 
Вантажоодержувач, Вантажовідправник та Перевізник 
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Рисунок 3.8. Діаграми станів Акта коригування, в залежності від того, хто є ініціатором Акта 



28 

 

7. Кожен учасник, що виступає ініціатором Акта, може редагувати будь-які дані з переліку, визначеного в 
п.8, але за умови, що ці дані вже заповнено в е-ТТН. Користувач на власний розсуд визначає набір 
даних, що потребує коригування. Програмний аналіз даних не застосовується. 

8. Допускається редагувати такі поля е-ТТН: 

● Основна частина е-ТТН 
○ Місце складання 
○ Вид перевезень 
○ Повне найменування Перевізник 
○ Юридична адреса Перевізник 
○ Повне найменування Замовник 
○ Юридична адреса Замовник 
○ Повне найменування Вантажовідправник 
○ Юридична адреса Вантажовідправник 
○ Повне найменування Вантажоодержувач 
○ Юридична адреса Вантажоодержувач 
○ Місцезнаходження пункту навантаження 
○ Місцезнаходження пункту розвантаження 
○ Прізвище, ім'я, по батькові представника Замовника та документ, згідно з яким він 

уповноважений супроводжувати вантаж, який підлягає спеціальній охороні 

● Відомості про вантаж 
○ Найменування вантажу (номер контейнера) (колонка 2) 
○ Клас небезпечних речовин (колонка 2) 
○ Одиниця виміру (колонка 3) 
○ Вид пакування (колонка 7) 

● Навантажувальні роботи (Вантажовідправник) 
○ Дата прибуття  
○ Час прибуття, (год) 
○ Час прибуття, (хв) 
○ Дата вибуття 
○ Час вибуття, (год) 
○ Час вибуття, (хв) 
○ Час простою, (год) 
○ Час простою, (хв) 

● Розвантажувальні роботи (Вантажоотримувач) 
○ Дата прибуття (розвантаження) 
○ Час прибуття, (год) 
○ Час прибуття, (хв) 
○ Дата вибуття 
○ Час вибуття, (год) 
○ Час вибуття, (хв) 
○ Час простою, (год) 
○ Час простою, (хв) 

● Всі теги extensions 

9. Актом не допускається повна заміна будь-якого учасника е-ТТН, або пункту призначення, або одиниць 
вантажу, у т.ч. додавання чи видалення товарних позицій. 
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10. Ролі учасників (груп користувачів): 

● Учасник-ініціатор Акта (originator) - учасник (Замовник або Вантажовідправник, або Перевізник, 
або Вантажоодержувач), який створив Акт 

● Інший Учасник Акта (consignor, transporter, recipient) - один з трьох учасників Акта: 
Вантажовідправник або Перевізник, або Вантажоодержувач 

11. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом різними Учасниками, наведено в Таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6. Варіанти використання Акта 

 № Функції/Учасники Учасник-Ініціатор 
Акта (originator) 

Інші Учасники 
(consignor, 

transporter, recipient) 

1 Створення Акта коригування +   

2 Перегляд Акта коригування (до реєстрації) +   

3 Редагування Акта коригування (до реєстрації) +   

4 Видалення Акта коригування (до реєстрації) +   

5 Підписання Акта коригування (реєстрація) +   

6 Скасування Акта коригування (після реєстрації, до 
підписання іншим учасником) 

+   

7 Перегляд Акта коригування (після реєстрації) + + 

8 Редагування (доповнення) Акта коригування   + 

9 Підписання Акта коригування (інші підписи)   + 

10 Відхилення Акта коригування   + 

 

12. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.7. 
Таблиця 3.7. Історії користувачів 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create 
Adjustment 
Act 

Як оператор або відповідальна особа 
Замовника/Вантажовідправника/Перевізника/Вантажоо
держувача, або водій/експедитор, у разі виявлення 
помилки в реквізитах е-ТТН, я хочу мати можливість 
створити Акт коригування, щоб зафіксувати в ньому 
правильні реквізити е-ТТН 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read 
Adjustment 
Act Before 
Registration 

Як користувач Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт коригування до реєстрації в 
ЦБД, щоб ознайомитися з інформацією, зафіксованою в 
ньому 

  

3 Edit 
Adjustment 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість редагувати Акт коригування до реєстрації в 
ЦБД, щоб внести в нього актуальну інформацію 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 
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4 Delete 
Adjustment 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість видалити Акт коригування до реєстрації в 
ЦБД, щоб не зберігати неактуальні дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign 
Adjustment 
Act as 
Originator 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Учасника-ініціатора Акта я хочу мати можливість 
підписати Акт коригування, щоб засвідчити інформацію, 
зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

originatorSigned 

6 Cancel 
Adjustment 
Act Before 
Next Signature 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Учасника-ініціатора Акта я хочу мати можливість 
скасувати Акт коригування до підписання його другим 
учасником, якщо в ньому будуть виявлені помилки, щоб 
не зберігати неактуальні дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read 
Adjustment 
Act After 
Registration 

Як користувач будь-якого Учасника Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт коригування після 
реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з інформацією, 
зафіксованою в ньому 

  

8 Edit 
Adjustment 
Act as Other 
Part 

Як відповідальна особа або водій/експедитор Іншого 
Учасника Акта я хочу мати можливість доповнити Акт 
коригування перед підписанням, щоб внести особливі 
відмітки до документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

9 Sign 
Adjustment 
Act as Other 
Part 

Як відповідальна особа або водій/експедитор Іншого 
Учасника Акта я хочу мати можливість підписати Акт 
коригування у свою чергу, щоб засвідчити інформацію, 
зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

consignorSigned або 
transporterSigned, або 
recipientSigned 

10 Reject 
Adjustment 
Act 

Як відповідальна особа або водій/експедитор Іншого 
Учасника Акта я хочу мати можливість відхилити Акт 
коригування , щоб засвідчити свою незгоду з 
інформацією, зафіксованою в ньому 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

 

13. Xml-файл Акта коригування повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.8): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється автоматично даними з е-ТТН та 
Учасником-ініціатором акта 

III. group DECLARBODY_ADJUSTMENT_TABLE - Таблиця коригувань (коректні значення полів е-ТТН, у яких 
виявлено помилку). Заповнюється Учасником-ініціатором. Всі поля опціональні, але повинно бути 
заповнено щонайменше одне поле. 

IV. group DECLARBODY_INFORMATION_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Учасника-ініціатора (Замовник/ Вантажовідправник/ Перевізник/ 
Вантажоодержувач). Заповнюється Учасником-ініціатором. Далі накладається/накладаються КЕП 
підписувача/підписувачів Учасника-ініціатора. 

V. group DECLARBODY_NOTES_CONSIGNOR - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Вантажовідправника, якщо він не є ініціатором Акта. Заповнюється 
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Вантажовідправником. Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів 
Вантажовідправника. 

VI. group DECLARBODY_NOTES_TRANSPORTER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника, якщо він не є ініціатором Акта. Заповнюється Перевізником. 
Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Перевізника. 

VII. group DECLARBODY_NOTES_RECIPIENT - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Вантажоодержувача, якщо він не є ініціатором Акта. Заповнюється 
Вантажоодержувачем. Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів 
Вантажоодержувача. 

Таблиця 3.8. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язковість Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   

1  C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByte номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт коригування 

ІІ group DECLARBODY_CORE  Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта коригування mandatory порядковий номер 
(серія) Акта коригування 

5 HFILL date Дата Акта коригування mandatory дату складання Акта 
коригування 

6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 

7 BASE_UUID string Унікальний код 
документа-підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByte Номер документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

10 R02G21S /HTIN /R02G11S 
/R04G1S 

string Ідентифікаційний код 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від автора 
Акта 

11 R02G2S /HNAME /R02G1S 
/R04G2S 

string Повне найменування 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від автора 
Акта 

12 HTIN string Ідентифікаційний код 
Вантажовідправник 

mandatory тільки для читання 

13 HNAME string Повне найменування 
Вантажовідправник 

mandatory тільки для читання 

14 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

15 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

16 R04G1S string  Ідентифікаційний код 
Вантажоодержувач 

mandatory тільки для читання 
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17 R04G2S string Повне найменування 
Вантажоодержувач 

mandatory тільки для читання 

ІІІ group 
DECLARBODY_ADJUSTME
NT_TABLE 

 Таблиця коригувань   

18 DOCUMENT_PLACE string Місце складання optional  

19 R01G10S string Вид перевезень optional  

20 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

optional  

21 R02G12S string Юридична адреса 
Перевізник 

optional  

22 R02G2S string Повне найменування 
Замовник 

optional  

23 R02G22S string Юридична адреса 
Замовник 

optional  

24 HNAME string Повне найменування 
Вантажовідправник 

optional  

25 HLOC string Юридична адреса 
Вантажовідправник 

optional  

26 R04G2S string Повне найменування 
Вантажоодержувач 

optional  

27 R04G3S string Юридична адреса 
Вантажоодержувач 

optional  

28 R05G2S string Місцезнаходження 
пункту навантаження 

optional  

29 R05G4S string Місцезнаходження 
пункту розвантаження 

optional  

30 FIRST_NAME string Ім'я особи optional  

31 LAST_NAME string Прізвище особи optional  

32 FATHERS_NAME string По батькові особи optional  

33 DOCUMENT_TYPE string Тип документу optional  

34 DOCUMENT_ID string Номер документу optional  

35 DOCUMENT_DATE date Дата укладання 
документу 

optional  

36 T1RXXXXG81S CARGO_STRIN
G_CHAR 

Найменування вантажу 
(номер контейнера) 
(колонка 2) 

optional  

37 T1RXXXXG82 CARGO_DECIM
AL_CHAR 

Клас небезпечних 
речовин (колонка 2) 

optional  

38 T1RXXXXG9S CARGO_STRIN
G_CHAR 

Одиниця виміру (колонка 
3) 

optional  

39 T1RXXXXG13S CARGO_STRIN
G_CHAR 

Вид пакування (колонка 
7) 

optional  

40 DATE_ARRIVAL_LOAD date Дата прибуття optional  

41 R08G31 unsignedByte Час прибуття, (год) optional  

42 R08G32 unsignedByte Час прибуття, (хв) optional  

43 DATE_DEPARTURE_LOAD date Дата вибуття optional  

44 R08G41 unsignedByte Час вибуття, (год) optional  

45 R08G42 unsignedByte Час вибуття, (хв) optional  
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46 R08G51 unsignedByte Час простою, (год) optional  

47 R08G52 unsignedByte Час простою, (хв) optional  

48 DATE_ARRIVAL_LOAD date Дата прибуття optional  

49 R09G31 unsignedByte Час прибуття, (год) optional  

50 R09G32 unsignedByte Час прибуття, (хв) optional  

51 DATE_DEPARTURE_LOAD date Дата вибуття optional  

52 R09G41 unsignedByte Час вибуття, (год) optional  

53 R09G42 unsignedByte Час вибуття, (хв) optional  

54 R09G51 unsignedByte Час простою, (год) optional  

55 R09G52 unsignedByte Час простою, (хв) optional  

ІV group 
DECLARBODY_INFORMATI
ON_ORIGINATOR 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач)  

  

56 ADJUSTMENT_INFORMATI
ON 

string Опис причин складання 
акта 

mandatory Короткий або повний 
опис причин складання 
Акта 

57 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від ролі 
ініціатора Акта 

58 POSITION_RESPONSIBLE_P
ERSON_ORIGINATOR 
 

string Посада відповідальної 
особи Учасника-
ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від ролі 
ініціатора Акта 

59 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_ORIGINATOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від ролі 
ініціатора Акта 

V group 
DECLARBODY_NOTES_CO
NSIGNOR 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Вантажовідправника 

 якщо Вантажовідправник 
є ініціатором акта, то 
цього блоку не має бути 

60 ADJUSTMENT_NOTES_CO
NSIGNOR 

string Особливі відмітки 
(Вантажовідправник) 

optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом Акта 
(Вантажовідправник) 

61 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_CONSIGNOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Вантажовідправника 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
Вантажовідправника 

62 POSITION_RESPONSIBLE_P
ERSON_CONSIGNOR 
 

string Посада відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

mandatory Посада відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

63 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_CONSIGNOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Вантажовідправника 

mandatory ІПН відповідальної особи 
Вантажовідправника 

VІ group 
DECLARBODY_NOTES_TRA
NSPORTER 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника 

 якщо Перевізник є 
ініціатором акта, то цього 
блоку не має бути 
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64 ADJUSTMENT_NOTES_TRA
NSPORTER 

string Особливі відмітки 
(Перевізник) 

optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом Акта 
(Перевізник) 

65 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_TRANSPORTER 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
або водія/експедитора 
Перевізника 

66 POSITION_RESPONSIBLE_P
ERSON_TRANSPORTER 
 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника 

mandatory Посада відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

67 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_TRANSPORTER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Перевізника 

mandatory ІПН відповідальної особи 
або водія/експедитора 
Перевізника 

VІІ group 
DECLARBODY_NOTES_REC
IPIENT 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Вантажоодержувача 

 якщо Вантажоодержувач 
є ініціатором акта, то 
цього блоку не має бути 

68 ADJUSTMENT_NOTES_REC
IPIENT 

string Особливі відмітки 
(Вантажоодержувач) 

optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом Акта 
(Вантажоодержувач) 

69 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_RECIPIENT 

string ПІБ відповідальної особи 
Вантажоодержувача 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
Вантажоодержувача 

70 POSITION_RESPONSIBLE_P
ERSON_RECIPIENT 

string Посада відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

mandatory Посада відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

71 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_RECIPIENT 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Вантажовідправника 

mandatory ІПН відповідальної особи 
Вантажоодержувача 

 

14. Після успішного завершення Акта: 

14.1. значення з полів Акта (розділ IІІ таблиці опису тегів Акта - group 
DECLARBODY_ADJUSTMENT_TABLE) повинні замінити відповідні поля в останній актуальній версії 
е-ТТН. 

14.2. Скориговані дані мають бути відображені при перегляді е-ТТН (у ЦБД, в кабінеті користувача на 
стороні Провайдера, в кабінеті інспектора тощо), але вони не замінюють вихідні значення в xml-
файлі. 

3.7.3. Акт перевантаження 

Акт перевантаження складається у разі повного перевантаження вантажу (без розподілу на кілька ТЗ) в 
процесі перевезення на інший автомобіль. При цьому можлива заміна автомобіля та/або водія та/або 
Перевізника. 

1. Акт перевантаження можна створити, коли е-ТТН перебуває в статусі transporterSignedLoad. 

2. Можна створити будь-яку кількість Актів перевантаження. 

3. Реєстрація Акта перевантаження в ЦБД повинна блокувати е-ТТН від змін. 

4. Акт перевантаження складається Перевізником, який здає вантаж. 
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5. Акт перевантаження скріплюється КЕП представників Перевізника, що здає вантаж, та Перевізника, що 
приймає вантаж. 

6. Акт перевантаження може перебувати в одному зі статусів (Рисунок 3.9): 
a. Створено (created) 
b. Підписано Перевізником, що здав вантаж (originatorSigned) 
c. Скасовано Перевізником, що здав вантаж, або Відхилено Перевізником, що прийняв вантаж 

(canceled) 
d. Підписано Перевізником, що прийняв вантаж (transporterSigned) 

 
Рисунок 3.9. Діаграма станів Акта перевантаження 

7. Ролі учасників (груп користувачів): 
● Перевізник-ініціатор (originator) - Перевізник, що здає вантаж, є автором та першою стороною 

Акта 
● Інший Перевізник (transporter) - Перевізник, що приймає вантаж, є другою стороною Акта 

8. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом різними Учасниками, наведено в Таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9. Варіанти використання Акта 

 № Функції/Учасники Перевізник-ініціатор, 
що здає вантаж 

(originator) 

Інший Перевізник, 
що приймає вантаж 

(transporter) 

1 Створення Акта перевантаження +   

2 Перегляд Акта перевантаження (до реєстрації) +   

3 Редагування Акта перевантаження (до реєстрації) +   

4 Видалення Акта перевантаження (до реєстрації) +   

5 Підписання Акта перевантаження (реєстрація) +   

6 Скасування Акта перевантаження (після реєстрації, 
до підписання іншим учасником) 

+   

7 Перегляд Акта перевантаження (після реєстрації) + + 

8 Редагування (доповнення) Акта перевантаження   + 

9 Підписання Акта перевантаження (інші підписи)   + 

10 Відхилення Акта перевантаження   + 

 

9. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.10. 
Таблиця 3.10. Історії користувачів 

 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create Reload 
Act 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Перевізника, що передає вантаж для 
перевезення на автомобілі іншому водію/експедитору 
або Перевізнику, я хочу мати можливість створити Акт 
перевантаження, щоб зафіксувати в ньому цей факт 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read Reload 
Act Before 
Registration 

Як користувач Перевізника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт перевантаження до 
реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з інформацією, 
зафіксованою в ньому 

  

3 Edit Reload 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Перевізника-ініціатора Акта я хочу 
мати можливість редагувати Акт перевантаження до 
реєстрації в ЦБД, щоб внести в нього актуальну 
інформацію 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

4 Delete Reload 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Перевізника-ініціатора Акта я хочу 
мати можливість видалити Акт перевантаження до 
реєстрації в ЦБД, щоб не зберігати неактуальні дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign Reload 
Act as 
Originator 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Перевізника-ініціатора Акта я хочу мати можливість 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

originatorSigned 
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підписати Акт перевантаження, щоб зняти із себе 
відповідальність за вантаж 

6 Cancel Reload 
Act Before 
Next Signature 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Перевізника-ініціатора Акта я хочу мати можливість 
скасувати Акт перевантаження до підписання його 
другим учасником, якщо в ньому будуть виявлені 
помилки, щоб не зберігати неактуальні дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read Reload 
Act After 
Registration 

Як користувач будь-якого учасника Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт перевантаження після 
реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з інформацією, 
зафіксованою в ньому 

  

8 Edit Reload 
Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість доповнити Акт 
перевантаження перед підписанням, щоб внести 
особливі відмітки до документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

9 Sign Reload 
Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість підписати Акт 
перевантаження у свою чергу, щоб узяти на себе 
відповідальність за вантаж 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

transporterSigned 

10 Reject Reload 
Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість відхилити Акт 
перевантаження, щоб не брати на себе відповідальність 
за вантаж 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

 

10. Xml-файл Акта перевантаження повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.11): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється автоматично даними з е-ТТН та 
Перевізником-ініціатором 

III. group DECLARBODY_RELOAD_ORIGINATOR - Інформація про Перевізника-ініціатора, водія/експедитора 
та його авто (заповнюється автоматично даними з е-ТТН) 

IV. group DECLARBODY_RELOAD_TRANSPORTER - Інформація про Перевізника, що приймає вантаж, 
водія/експедитора та його авто (заповнюються Перевізником-ініціатором) 

V. group DECLARBODY_INFORMATION_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника-ініціатора. Заповнюється Перевізником-ініціатором. Далі 
накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Перевізника-ініціатора. 

VI. group DECLARBODY_NOTES_TRANSPORTER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів іншого Перевізника, що приймає вантаж. Заповнюється іншим 
Перевізником. Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів іншого Перевізника. 

Таблиця 3.11. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язковість Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   
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1  C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByt
e 

номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт перевантаження 

ІІ group 
DECLARBODY_CORE 

 Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта 
перевантаження 

mandatory порядковий номер 
(серія) Акта 
перевантаження 

5 HFILL date Дата Акта перевантаження mandatory дата складання Акта 
перевантаження 

6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 

7 BASE_UUID string Унікальний код документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByt
e 

Номер документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

ІІІ group 
DECLARBODY_RELO
AD_ORIGINATOR 

 Інформація про 
Перевізника, що здає 
вантаж, та його авто 

  

10 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

11 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

12 R02G3S string Прізвище 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory тільки для читання 

13 R02G31S string Ім'я водія/експедитора, 
який здав вантаж 

mandatory тільки для читання 

14 R02G32S string По батькові 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory тільки для читання 

15 R02G4S string Номер посвідчення 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory тільки для читання 

16 R01G1S string Марка автомобіля mandatory тільки для читання 

17 R01G11S string Модель автомобіля mandatory тільки для читання 

18 R01G2S string Реєстраційний номер 
автомобіля 

mandatory тільки для читання 

19 R01G3S string Тип автомобіля mandatory тільки для читання 

20 R01G4S string Марка причіп/напівпричіп optional тільки для читання 

21 R01G12S string Модель причіп/напівпричіп optional тільки для читання 

22 R01G5S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

23 R01G6S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

24 R01G7S string Марка причіп/напівпричіп 
2 

optional тільки для читання 
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25 R01G13S string Модель причіп/напівпричіп 
2 

optional тільки для читання 

26 R01G8S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

27 R01G9S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

28 SEAL_NO string Номер пломби optional тільки для читання 

ІV group 
DECLARBODY_RELO
AD_TRANSPORTER 

 Інформація про 
Перевізника, що приймає 
вантаж, та його авто 

  

29 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

mandatory  

30 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

mandatory  

31 R02G3S string Прізвище 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory  

32 R02G31S string Ім'я водія/експедитора, 
який здав вантаж 

mandatory  

33 R02G32S string По батькові 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory  

34 R02G4S string Номер посвідчення 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory  

35 R01G1S string Марка автомобіля mandatory  

36 R01G11S string Модель автомобіля mandatory  

37 R01G2S string Реєстраційний номер 
автомобіля 

mandatory  

38 R01G3S string Тип автомобіля mandatory  

39 R01G4S string Марка причіп/напівпричіп optional  

40 R01G12S string Модель причіп/напівпричіп optional  

41 R01G5S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 

optional  

42 R01G6S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 

optional  

43 R01G7S string Марка причіп/напівпричіп 
2 

optional  

44 R01G13S string Модель причіп/напівпричіп 
2 

optional  

45 R01G8S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 2 

optional  

46 R01G9S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 2 

optional  

47 SEAL_NO string Номер пломби optional  

V group 
DECLARBODY_INFOR
MATION_ORIGINAT
OR 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника, що здає 
вантаж 
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48 RELOAD_INFORMATI
ON 

string Опис причин складання 
акта 

mandatory Короткий або повний 
опис причин 
складання Акта 

49 NAME_DRIVER_ORI
GINATOR 

string ПІБ водія/експедитора 
Перевізника, що здав 
вантаж 

mandatory ПІБ водія/експедитора 
Перевізника 

50 POSITION_DRIVER_O
RIGINATOR 
 

string Посада водія/експедитора 
Перевізника, що здав 
вантаж 

mandatory Посада 
водія/експедитора 
Перевізника 

51 ID_DRIVER_ORIGINA
TOR 

string Ідентифікаційний код 
водія/експедитораПеревізн
ика, що здав вантаж 

mandatory ІПН водія/експедитора 
Перевізника-ініціатора 

52 NAME_RESPONSIBLE
_PERSON_ORIGINAT
OR 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника, що здав 
вантаж 

optional ПІБ відповідальної 
особи Перевізника-
ініціатора 

53 POSITION_RESPONSI
BLE_PERSON_ORIGI
NATOR 
 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника, що 
здав вантаж 

optional Посада відповідальної 
особи Перевізника-
ініціатора 

54 ID_RESPONSIBLE_PE
RSON_ORIGINATOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Перевізника, що здав 
вантаж 

optional ІПН відповідальної 
особи Перевізника-
ініціатора 

VІ group 
DECLARBODY_NOTE
S_TRANSPORTER 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника, що прийняв 
вантаж 

  

55 RELOAD_NOTES_TR
ANSPORTER 

string Особливі відмітки  optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом Акта 

56 NAME_DRIVER_TRA
NSPORTER 
 

string ПІБ водія/експедитора 
Перевізника, що прийняв 
вантаж 

mandatory ПІБ водія/експедитора 
Перевізника 

57 POSITION_DRIVER_T
RANSPORTER 
 

string Посада водія/експедитора 
Перевізника, що прийняв 
вантаж 

mandatory Посада 
водія/експедитора 
Перевізника 

58 ID_DRIVER_TRANSP
ORTER 
 

string Ідентифікаційний код 
водія/експедитораПеревізн
ика, що прийняв вантаж 

mandatory ІПН водія/експедитора 
Перевізника-ініціатора 

59 NAME_RESPONSIBLE
_PERSON_TRANSPO
RTER 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника, що прийняв 
вантаж 

optional ПІБ відповідальної 
особи Перевізника 

60 POSITION_RESPONSI
BLE_PERSON_TRANS
PORTER 
 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника, що 
прийняв вантаж 

optional Посада відповідальної 
особи Перевізника 

61 ID_RESPONSIBLE_PE
RSON_TRANSPORTE
R 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Перевізника, що прийняв 
вантаж 

optional ІПН відповідальної 
особи Перевізника 

 

11. Після успішного завершення Акта: 

11.1. значення з полів Акта (розділ IV таблиці опису тегів Акта - group 
DECLARBODY_RELOAD_TRANSPORTER) повинні замінити відповідні поля в останній актуальній 
версії е-ТТН.  
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11.2. Скориговані дані мають бути відображені при перегляді е-ТТН (у ЦБД, в кабінеті користувача на 
стороні Провайдера, в кабінеті інспектора тощо), але вони не замінюють вихідні значення в xml-
файлі. 

11.3. Усі права, що належали користувачам “старого” Перевізника мають перейти до користувачів 
“нового” Перевізника. У користувачів “старого” Перевізника повинні залишитися лише права на 
перегляд е-ТТН з усіма супровідними документами та актами. 

3.7.4. Акт перепломбування 

Акт перепломбування складається у разі заміни пломби на вантажі чи автомобілі. 

1. Акт перепломбування можна створити, коли е-ТТН перебуває в статусі transporterSignedLoad. 

2. Можна створити будь-яку кількість Актів перепломбування. 

3. Реєстрація Акта перепломбування в ЦБД повинна блокувати е-ТТН від змін. 

4. Акт перепломбування складається Замовником. 

5. Акт перепломбування скріплюється КЕП представників Замовника та Перевізника. 

6. Акт перепломбування може перебувати в одному зі статусів (Рисунок 3.10): 

6.1. Створено (created) 
6.2. Підписано Замовником (originatorSigned) 
6.3. Скасовано Замовником, або Відхилено Перевізником (canceled) 
6.4. Підписано Перевізником (transporterSigned) 
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Рисунок 3.10. Діаграма станів Акта перепломбування 

 
 

7. Ролі учасників (груп користувачів): 
● Замовник (originator) - учасник, який створив Акт 
● Перевізник (transporter) - учасник, що є другою стороною Акта 

8. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом різними учасниками, наведено в Таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12. Варіанти використання Акта 

 № Функції/Учасники Замовник (originator) Перевізник 
(transporter) 

1 Створення Акта перепломбування +   

2 Перегляд Акта перепломбування (до реєстрації) +   

3 Редагування Акта перепломбування (до реєстрації) +   

4 Видалення Акта перепломбування (до реєстрації) +   

5 Підписання Акта перепломбування (реєстрація) +   
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6 Скасування Акта перепломбування (після 
реєстрації, до підписання іншим учасником) 

+   

7 Перегляд Акта перепломбування (після реєстрації) + + 

8 Редагування (доповнення) Акта перепломбування   + 

9 Підписання Акта перепломбування (інші підписи)   + 

10 Відхилення Акта перепломбування   + 

 

9. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.13. 
Таблиця 3.13. Історії користувачів 

 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create 
Resealing Act 

Як оператор або відповідальна особа Замовника, що 
здійснює перепломбування вантажу чи автомобіля, я 
хочу мати можливість створити Акт перепломбування, 
щоб зафіксувати в ньому цей факт 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read 
Resealing Act 
Before 
Registration 

Як користувач Замовника я хочу мати можливість 
переглядати Акт перепломбування до реєстрації в ЦБД, 
щоб ознайомитися з інформацією, зафіксованою в 
ньому 

  

3 Edit Resealing 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа Замовника я 
хочу мати можливість редагувати Акт перепломбування 
до реєстрації в ЦБД, щоб внести в нього актуальну 
інформацію 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

4 Delete 
Resealing Act 
Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа Замовника я 
хочу мати можливість видалити Акт перепломбування 
до реєстрації в ЦБД, щоб не зберігати неактуальні дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign Resealing 
Act as 
Originator 

Як відповідальна особа Замовника я хочу мати 
можливість підписати Акт перепломбування, щоб 
засвідчити інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

originatorSigned 

6 Cancel 
Resealing Act 
Before Next 
Signature 

Як відповідальна особа Замовника я хочу мати 
можливість скасувати Акт перепломбування до 
підписання його другим учасником, якщо в ньому 
будуть виявлені помилки, щоб не зберігати неактуальні 
дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read 
Resealing Act 
After 
Registration 

Як користувач будь-якого учасника Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт перепломбування після 
реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з інформацією, 
зафіксованою в ньому 

  

8 Edit Resealing 
Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість доповнити Акт 
перепломбування перед підписанням, щоб внести 
особливі відмітки до документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 
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9 Sign Resealing 
Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість підписати Акт 
перепломбування у свою чергу, щоб засвідчити 
інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

transporterSigned 

10 Reject 
Resealing Act 
as Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість відхилити Акт 
перепломбування, щоб засвідчити свою незгоду з 
інформацією, зафіксованою в ньому 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

 

10. Xml-файл Акта перепломбування повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.14): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється автоматично даними з е-ТТН та 
Замовником 

III. group DECLARBODY_RESEALING - Інформація про нову пломбу. Заповнюється Замовником. 

IV. group DECLARBODY_INFORMATION_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Замовника. Заповнюється Замовником. Далі накладається/накладаються 
КЕП підписувача/підписувачів Замовника. 

V. group DECLARBODY_NOTES_TRANSPORTER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника. Заповнюється Перевізником. Далі накладається/накладаються 
КЕП підписувача/підписувачів Перевізника. 

 

Таблиця 3.14. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язковість Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   

1  C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByt
e 

номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт перепломбування 

ІІ group DECLARBODY_CORE  Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта 
перепломбування 

mandatory порядковий номер 
(серія) Акта 
перепломбування 

5 HFILL date Дата Акта перепломбування mandatory дата складання Акта 
перепломбування 

6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 

7 BASE_UUID string Унікальний код документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByt
e 

Номер документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 
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10 R02G21S string Ідентифікаційний код 
Замовник 

mandatory тільки для читання 

11 R02G2S string Повне найменування 
Замовник 

mandatory тільки для читання 

12 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

13 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

14 R01G1S string Марка автомобіля mandatory тільки для читання 

15 R01G11S string Модель автомобіля mandatory тільки для читання 

16 R01G2S string Реєстраційний номер 
автомобіля 

mandatory тільки для читання 

17 R01G3S string Тип автомобіля mandatory тільки для читання 

18 R01G4S string Марка причіп/напівпричіп optional тільки для читання 

19 R01G12S string Модель причіп/напівпричіп optional тільки для читання 

20 R01G5S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

21 R01G6S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

22 R01G7S string Марка причіп/напівпричіп 2 optional тільки для читання 

23 R01G13S string Модель причіп/напівпричіп 2 optional тільки для читання 

24 R01G8S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

25 R01G9S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

26 SEAL_NO string Номер пломби mandatory тільки для читання 

III group 
DECLARBODY_RESEALING 

 Інформація про нову пломбу   

27 SEAL_NO string Номер пломби mandatory інформація щодо 
нової пломби 

IV group 
DECLARBODY_INFORMATIO
N_ORIGINATOR 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Замовника 

  

28 RESEALING_INFORMATION string Опис причин складання акта mandatory Короткий або повний 
опис причин 
складання Акта 

29 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Замовника 

mandatory ПІБ відповідальної 
особи Замовника 

30 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string Посада відповідальної особи 
Замовника 

mandatory Посада відповідальної 
особи Замовника 

31 ID_RESPONSIBLE_PERSON_O
RIGINATOR 
 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Замовника 

mandatory ІПН відповідальної 
особи Замовника 

V group 
DECLARBODY_NOTES_TRANS
PORTER 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника 

  

32 RELOAD_NOTES_TRANSPORT
ER 

string Особливі відмітки  optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом 
Акта 

33 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_TRANSPORTER 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory ПІБ відповідальної 
особи або 
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водія/експедитора 
Перевізника 

34 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_TRANSPORTER 
 

string Посада відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory Посада відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

35 ID_RESPONSIBLE_PERSON_T
RANSPORTER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної Перевізника 

mandatory ІПН відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

 

11. Після успішного завершення Акта: 

11.1. значення з полів Акта (розділ III таблиці опису тегів Акта - group DECLARBODY_RESEALING) повинні 
замінити відповідні поля в останній актуальній версії е-ТТН.  

11.2. Скориговані дані мають бути відображені при перегляді е-ТТН (у ЦБД, в кабінеті користувача на 
стороні Провайдера, в кабінеті інспектора тощо), але вони не замінюють вихідні значення в xml-
файлі. 

 

3.7.5. Акт розвантаження та Акт завантаження на проміжному 
складі 

Акти розвантаження та завантаження на проміжному складі складаються у разі повного перевантаження 
вантажу (без розподілу на кілька актів) в процесі перевезення на проміжний склад з подальшим 
перевантаженням на інший автомобіль. 

Здійснювати проміжне розвантаження/завантаження вантажу в межах однієї е-ТТН можливе тільки за 
умов:  

● у рамках юридичної особи Перевізника, тобто без залучення сторонніх осіб; 
● за підписами відповідальних осіб Перевізника. 

Протягом періоду перебування вантажу на складі - е-ТТН повинна бути переведена в статус onStorage. 

3.7.5.1. Акт розвантаження на проміжному складі  

1. Акт розвантаження на проміжному складі (надалі - Акт-1) можна створити, коли е-ТТН перебуває в 
статусі transporterSignedLoad. 

2. Реєстрація Акта-1 в ЦБД повинна блокувати е-ТТН від змін. 

3. Акт-1 складається представником Перевізника - водієм/експедитором, який здає вантаж на 
відповідальне тимчасове зберігання, або відповідальною особою Перевізника. 

4. Акт-1 скріплюється КЕП представників Перевізника: водія/експедитора, що здає вантаж, та 
відповідальної особи, що приймає вантаж на відповідальне зберігання. 

5. Акт-1 може перебувати в одному зі статусів (Рисунок 3.11): 
a. Створено (created) 
b. Підписано водієм/експедитором, що здає вантаж (originatorSigned) 
c. Скасовано водієм/експедитором, що здає вантаж, або Відхилено відповідальною особою, що 

приймає вантаж (canceled) 
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d. Підписано відповідальною особою, що приймає вантаж (storageUnloadSigned) 

 
Рисунок 3.11. Діаграма станів Акта розвантаження на проміжному складі 

6. Ролі учасників (груп користувачів): 
● Перевізник - Перевізник, що здійснює розвантаження вантажу на власному складі, є ініціатором та 

другою стороною Акта 

7. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом користувачами, наведено в Таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15. Варіанти використання Акта 

 № Функції/Учасники Водій/експедитор, що 
здає вантаж 
(originator) 

Відповідальна 
особа Перевізника, 
що приймає вантаж 

(storageUnload) 

1 Створення Акта-1 +  + 

2 Перегляд Акта-1 (до реєстрації) + +  

3 Редагування Акта-1 (до реєстрації) + +  

4 Видалення Акта-1 (до реєстрації) + +  
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5 Підписання Акта-1 (реєстрація) +   

6 Скасування Акта-1 (після реєстрації, до підписання 
іншим учасником) 

+   

7 Перегляд Акта-1 (після реєстрації) + + 

8 Редагування (доповнення) Акта-1   + 

9 Підписання Акта-1 (інші підписи)   + 

10 Відхилення Акта-1   + 

 

8. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.16. 
Таблиця 3.16. Історії користувачів 

 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create Unload 
Storage Act 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Перевізника, що передає 
відповідальній особі Перевізника вантаж на склад для 
тимчасового зберігання, я хочу мати можливість 
створити Акт-1, щоб зафіксувати в ньому цей факт 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read Unload 
Storage Act 
Before 
Registration 

Як користувач Перевізника я хочу мати можливість 
переглядати Акт-1 до реєстрації в ЦБД, щоб 
ознайомитися з інформацією, зафіксованою в ньому 

  

3 Edit Unload 
Storage Act 
Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Перевізника я хочу мати можливість 
редагувати Акт-1 до реєстрації в ЦБД, щоб внести в 
нього актуальну інформацію 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

4 Delete Unload 
Storage Act 
Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Перевізника я хочу мати можливість 
видалити Акт-1 до реєстрації в ЦБД, щоб не зберігати 
неактуальні дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign Unload 
Storage Act as 
Originator 

Як водій/експедитор Перевізника, що передає 
відповідальній особі Перевізника вантаж на склад для 
тимчасового зберігання, я хочу мати можливість 
підписати Акт-1, щоб зняти із себе відповідальність за 
вантаж 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

originatorSigned 

6 Cancel Unload 
Storage Act 
Before Next 
Signature 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Перевізника я хочу мати можливість скасувати Акт-1 до 
підписання його другою стороною, якщо в ньому будуть 
виявлені помилки, щоб не зберігати неактуальні дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read Unload 
Storage Act 
After 
Registration 

Як користувач Перевізника я хочу мати можливість 
переглядати Акт-1 після реєстрації в ЦБД, щоб 
ознайомитися з інформацією, зафіксованою в ньому 
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8 Edit Unload 
Storage Act as 
Storage 

Як відповідальна особа Перевізника, що приймає 
вантаж на склад для тимчасового зберігання, я хочу 
мати можливість доповнити Акт-1 перед підписанням, 
щоб внести особливі відмітки до документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

9 Sign Unload 
Storage Act as 
Storage 

Як відповідальна особа Перевізника, що приймає 
вантаж на склад для тимчасового зберігання, я хочу 
мати можливість підписати Акт-1 у свою чергу, щоб 
узяти на себе відповідальність за вантаж 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

storageUnloadSigned 
➔ переведення е-ТТН в 

статус onStorage 

10 Reject Unload 
Storage Act as 
Storage 

Як відповідальна особа Перевізника я хочу мати 
можливість відхилити Акт-1, щоб не брати на себе 
відповідальність за вантаж 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

 

9. Xml-файл Акта-1 повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.17): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється автоматично даними з е-ТТН та 
користувачем-ініціатором. 

III. group DECLARBODY_UNLOAD_ORIGINATOR - Інформація про водія/експедитора, що здає вантаж, та 
його авто (заповнюється автоматично даними з е-ТТН). 

IV. group DECLARBODY_UNLOAD_STORAGE - Інформація про склад тимчасового зберігання, на якому 
відбувається розвантаження. 

V. group DECLARBODY_INFORMATION_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника, що здає вантаж на склад. Далі накладається/накладаються 
КЕП підписувача/підписувачів, що відповідальні за здачу вантажу. 

VI. group DECLARBODY_NOTES_STORAGE - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника, що приймають вантаж на складі. Далі 
накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів, що відповідальні за приймання вантажу. 

Таблиця 3.17. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язкові
сть 

Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   

1  C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByte номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт розвантаження на 
проміжному складі 

ІІ group DECLARBODY_CORE  Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта 
розвантаження на 
проміжному складі 

mandatory порядковий номер (серія) 
Акта розвантаження на 
проміжному складі 

5 HFILL date Дата Акта розвантаження 
на проміжному складі 

mandatory дата складання Акта 
розвантаження на 
проміжному складі 
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6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 

7 BASE_UUID string Унікальний код 
документа-підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByte Номер документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

10 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

11 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

ІІІ group 
DECLARBODY_UNLOAD_ORI
GINATOR 

 Інформація про 
водія/експедитора, що 
здає вантаж, та його авто 

  

12 R02G3S string Прізвище 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory тільки для читання 

13 R02G31S string Ім'я водія/експедитора, 
який здав вантаж 

mandatory тільки для читання 

14 R02G32S string По батькові 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory тільки для читання 

15 R02G4S string Номер посвідчення 
водія/експедитора, який 
здав вантаж 

mandatory тільки для читання 

16 R01G1S string Марка автомобіля mandatory тільки для читання 

17 R01G11S string Модель автомобіля mandatory тільки для читання 

18 R01G2S string Реєстраційний номер 
автомобіля 

mandatory тільки для читання 

19 R01G3S string Тип автомобіля mandatory тільки для читання 

20 R01G4S string Марка причіп/напівпричіп optional тільки для читання 

21 R01G12S string Модель 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

22 R01G5S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

23 R01G6S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 

optional тільки для читання 

24 R01G7S string Марка причіп/напівпричіп 
2 

optional тільки для читання 

25 R01G13S string Модель 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

26 R01G8S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

27 R01G9S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 2 

optional тільки для читання 

28 SEAL_NO string Номер пломби optional тільки для читання 

ІV group 
DECLARBODY_UNLOAD_STO
RAGE 

 Інформація про склад 
тимчасового зберігання, 
на якому відбувається 
розвантаження 
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29 STORAGE_CLASSIFIER_CODE string Код КОАТУУ складу 
тимчасового зберігання 

mandatory код складу тимчасового 
зберігання відповідно до 
Державного класифікатора 
об'єктів адміністративно-
територіального устрою 
України 

30 STORAGE_ADDRESS string Місцезнаходження складу 
пункту тимчасового 
зберігання 

mandatory Повна адреса складу 
тимчасового зберігання: 
населений пункт, вулиця, 
номер будівлі 

V group 
DECLARBODY_INFORMATIO
N_ORIGINATOR 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника, що здає 
вантаж на склад 

  

31 UNLOAD_INFORMATION string Опис причин складання 
акта 

mandatory Короткий або повний опис 
причин складання Акта 

32 NAME_DRIVER_ORIGINATOR string ПІБ водія/експедитора, 
що здав вантаж 

mandatory ПІБ водія/експедитора  

33 POSITION_DRIVER_ORIGINAT
OR 

string Посада 
водія/експедитора, що 
здав вантаж 

mandatory Посада водія/експедитора  

34 ID_DRIVER_ORIGINATOR string Ідентифікаційний код 
водія/експедитора, що 
здав вантаж 

mandatory ІПН водія/експедитора  

35 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника 

optional ПІБ відповідальної особи  

36 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника 

optional Посада відповідальної 
особи 

37 ID_RESPONSIBLE_PERSON_O
RIGINATOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Перевізника 

optional ІПН відповідальної особи  

VІ group 
DECLARBODY_NOTES_STORA
GE 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника, що прийняв 
вантаж на складі 

  

38 UNLOAD_NOTES_STORAGE string Особливі відмітки  optional Особливі відмітки 

39 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_STORAGE 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника на складі, що 
прийняв вантаж 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
Перевізника на складі 

40 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_STORAGE 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника на 
складі, що прийняв 
вантаж 

mandatory Посада відповідальної 
особи Перевізника на 
складі 

41 ID_RESPONSIBLE_PERSON_S
TORAGE 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Перевізника на складі, що 
прийняв вантаж 

mandatory ІПН відповідальної особи 
Перевізника на складі 

 

10. Після успішного завершення Акта-1: 

10.1. дані про водія/експедитора та його автомобіль (розділ III group 
DECLARBODY_UNLOAD_ORIGINATOR) видаляються з е-ТТН і залишаються пустими, допоки не буде 
зареєстровано та успішно завершено Акт завантаження на проміжному складі, в якому 
міститиметься інформація щодо нового водія/експедитора та його автомобіль. 
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10.2. скориговані дані мають бути відображені при перегляді е-ТТН (у ЦБД, в кабінеті користувача на 
стороні Провайдера, в кабінеті інспектора тощо), але вони не замінюють вихідні значення в xml-
файлі. 

10.3. е-ТТН повинна автоматично перейти в статус onStorage 

3.7.5.2. Акт завантаження на проміжному складі  

1. Акт завантаження на проміжному складі (надалі - Акт-2) можна створити після успішного завершення 
Акта-1, або коли е-ТТН перебуває в статусі onStorage. 

2. Загальна кількість зареєстрованих Актів-2 не повинна перевищувати загальну кількість успішно 
завершених Актів-1. 

3. Реєстрація Акта-2 в ЦБД повинна блокувати е-ТТН від змін. 

4. Акт-2 складається представником Перевізника - відповідальною особою, яка здає вантаж 
водію/експедитору зі складу для тимчасового зберігання. 

5. Акт-2 скріплюється КЕП представників Перевізника - відповідальною особою та водієм/експедитором, 
що приймає вантаж для перевезення. 

6. Акт-2 може перебувати в одному зі статусів (Рисунок 3.12): 
a. Створено (created) 
b. Підписано відповідальною особою, що здає вантаж (originatorSigned) 
c. Скасовано відповідальною особою, що здає вантаж, або Відхилено водієм/експедитором, що 

приймає вантаж (canceled) 
d. Підписано водієм/експедитором, що приймає вантаж (driverSigned) 
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Рисунок 3.12. Діаграма станів Акта завантаження на проміжному складі 

7. Ролі учасників (груп користувачів): 
● Перевізник - Перевізник, що здійснює розвантаження вантажу на власному складі, є ініціатором та 

другою стороною Акта 

8. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом користувачами, наведено в Таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18. Варіанти використання Акта 

 № Функції/Учасники Відповідальна особа 
Перевізника, що здає 

вантаж (originator) 

Водій/експедитор, 
що приймає вантаж 

(driver) 

1 Створення Акта-2 +  

2 Перегляд Акта-2 (до реєстрації) +  

3 Редагування Акта-2 (до реєстрації) +  

4 Видалення Акта-2 (до реєстрації) +  

5 Підписання Акта-2 (реєстрація) +   

6 Скасування Акта-2 (після реєстрації, до підписання 
іншим учасником) 

+   



54 

 

7 Перегляд Акта-2 (після реєстрації) + + 

8 Редагування (доповнення) Акта-2   + 

9 Підписання Акта-2 (інші підписи)   + 

10 Відхилення Акта-2   + 

 

9. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.19. 
Таблиця 3.19. Історії користувачів 

 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create Load 
Storage Act 

Як оператор або відповідальна особа Перевізника, що 
передає водію/експедитору вантаж зі складу для 
тимчасового зберігання, я хочу мати можливість 
створити відповідний Акт, щоб зафіксувати в ньому цей 
факт 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read Load 
Storage Act 
Before 
Registration 

Як користувач Перевізника я хочу мати можливість 
переглядати Акт-2 до реєстрації в ЦБД, щоб 
ознайомитися з інформацією, зафіксованою в ньому 

  

3 Edit Load 
Storage Act 
Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа Перевізника я 
хочу мати можливість редагувати Акт-2 до реєстрації в 
ЦБД, щоб внести в нього актуальну інформацію 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

4 Delete Load 
Storage Act 
Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Перевізника я хочу мати можливість 
видалити Акт-2 до реєстрації в ЦБД, щоб не зберігати 
неактуальні дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign Load 
Storage Act as 
Originator 

Як водій/експедитор Перевізника, що передає 
відповідальній особі Перевізника вантаж на склад для 
тимчасового зберігання, я хочу мати можливість 
підписати Акт-2, щоб зняти із себе відповідальність за 
вантаж 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

storageLoadSigned 

6 Cancel Load 
Storage Act 
Before Next 
Signature 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Перевізника я хочу мати можливість скасувати Акт-2 до 
підписання його другою стороною, якщо в ньому будуть 
виявлені помилки, щоб не зберігати неактуальні дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read Load 
Storage Act 
After 
Registration 

Як користувач Перевізника я хочу мати можливість 
переглядати Акт-2 після реєстрації в ЦБД, щоб 
ознайомитися з інформацією, зафіксованою в ньому 

  

8 Edit Load 
Storage Act as 
Driver 

Як водій/експедитор Перевізника, що приймає вантаж 
для перевезення зі складу для тимчасового зберігання, 
я хочу мати можливість доповнити Акт-2 перед 
підписанням, щоб внести особливі відмітки до 
документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 
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9 Sign Load 
Storage Act as 
Driver 

Як водій/експедитор Перевізника, що приймає вантаж 
для перевезення зі складу для тимчасового зберігання, 
я хочу мати можливість підписати Акт-2 у свою чергу, 
щоб взяти на себе відповідальність за вантаж 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

driverSigned 
➔ переведення е-ТТН в 

статус 
transporterSigned 

10 Reject Load 
Storage Act as 
Driver 

Як відповідальна особа Перевізника я хочу мати 
можливість відхилити Акт-2, щоб не брати на себе 
відповідальність за вантаж 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

 

10. Xml-файл Акта-2 повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.20): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється автоматично даними з е-ТТН та 
користувачем-ініціатором. 

III. group DECLARBODY_LOAD_ORIGINATOR - Інформація про склад тимчасового зберігання, на якому 
відбувається завантаження (заповнюється автоматично даними з відповідного Акта розвантаження на 
проміжному складі). 

IV. group DECLARBODY_LOAD_DRIVER - Інформація про водія/експедитора, що приймає вантаж, та його 
авто (заповнюється користувачем-ініціатором) 

V. group DECLARBODY_INFORMATION_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника, що здає вантаж. Далі накладається/накладаються КЕП 
підписувача/підписувачів, що відповідальні за здачу вантажу. 

VI. group DECLARBODY_NOTES_DRIVER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника, що приймають вантаж. Далі накладається/накладаються КЕП 
підписувача/підписувачів, що відповідальні за приймання вантажу. 

Таблиця 3.20. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язкові
сть 

Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   

1 C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByte номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт завантаження на 
проміжному складі 

ІІ group DECLARBODY_CORE  Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта завантаження 
на проміжному складі 

mandatory порядковий номер (серія) 
Акта завантаження на 
проміжному складі 

5 HFILL date Дата Акта завантаження 
на проміжному складі 

mandatory дата складання Акта 
завантаження на 
проміжному складі 

6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 
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7 BASE_UUID string Унікальний код 
документа-підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByte Номер документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

10 ACT_BASE_UUID string Унікальний код Акта 
розвантаження на 
проміжному складі 

mandatory тільки для читання 

11 ACT_BASE_HNUM unsignedByte Номер Акта 
розвантаження на 
проміжному складі 

mandatory тільки для читання 

12 ACT_BASE_HFILL date Дата Акта розвантаження 
на проміжному складі 

mandatory тільки для читання 

13 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

14 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

III group 
DECLARBODY_LOAD_ORIGIN
ATOR 

 Інформація про склад 
тимчасового зберігання, 
на якому відбувається 
завантаження 

  

15 STORAGE_CLASSIFIER_CODE string Код КОАТУУ складу 
тимчасового зберігання 

mandatory тільки для читання 
(інформація з Акта 
розвантаження на 
проміжному складі) 

16 STORAGE_ADDRESS string Місцезнаходження складу 
пункту тимчасового 
зберігання 

mandatory тільки для читання 
(інформація з Акта 
розвантаження на 
проміжному складі) 

IV group 
DECLARBODY_LOAD_DRIVER 

 Інформація про 
водія/експедитора, що 
приймає вантаж, та його 
авто 

  

17 R02G3S string Прізвище 
водія/експедитора, який 
приймає вантаж 

mandatory  

18 R02G31S string Ім'я водія/експедитора, 
який приймає вантаж 

mandatory  

19 R02G32S string По батькові 
водія/експедитора, який 
приймає вантаж 

mandatory  

20 R02G4S string Номер посвідчення 
водія/експедитора, який 
приймає вантаж 

mandatory  

21 R01G1S string Марка автомобіля mandatory  

22 R01G11S string Модель автомобіля mandatory  

23 R01G2S string Реєстраційний номер 
автомобіля 

mandatory  

24 R01G3S string Тип автомобіля mandatory  

25 R01G4S string Марка причіп/напівпричіп optional  

26 R01G12S string Модель 
причіп/напівпричіп 

optional  
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27 R01G5S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 

optional  

28 R01G6S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 

optional  

29 R01G7S string Марка причіп/напівпричіп 
2 

optional  

30 R01G13S string Модель 
причіп/напівпричіп 2 

optional  

31 R01G8S string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 2 

optional  

32 R01G9S string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 2 

optional  

33 SEAL_NO string Номер пломби optional  

V group 
DECLARBODY_INFORMATIO
N_ORIGINATOR 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника на складі, 
що здає вантаж 

  

34 LOAD_INFORMATION string Опис причин складання 
акта 

mandatory Короткий або повний опис 
причин складання Акта 

35 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника на складі 

optional ПІБ відповідальної особи  

36 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника на 
складі 

optional Посада відповідальної 
особи 

37 ID_RESPONSIBLE_PERSON_O
RIGINATOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Перевізника на складі 

optional ІПН відповідальної особи  

VІ group 
DECLARBODY_NOTES_DRIVE
R 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника, що прийняв 
вантаж 

  

38 LOAD_NOTES_DRIVER string Особливі відмітки  optional Особливі відмітки 

39 NAME_DRIVER_DRIVER string ПІБ водія/експедитора, 
що прийняв вантаж 

mandatory ПІБ водія/експедитора  

40 POSITION_DRIVER_DRIVER string Посада 
водія/експедитора, що 
прийняв вантаж 

mandatory Посада водія/експедитора  

41 ID_DRIVER_DRIVER string Ідентифікаційний код 
водія/експедитора, що 
прийняв вантаж 

mandatory ІПН водія/експедитора  

42 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_DRIVER 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника, що прийняв 
вантаж 

optional ПІБ відповідальної особи 
Перевізника 

43 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_DRIVER 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника, що 
прийняв вантаж 

optional Посада відповідальної 
особи Перевізника 

44 ID_RESPONSIBLE_PERSON_D
RIVER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Перевізника, що прийняв 
вантаж 

optional ІПН відповідальної особи 
Перевізника 
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11. Після успішного завершення Акта-2: 

11.1. значення з полів Акта (розділ IV таблиці опису тегів Акта - group DECLARBODY_LOAD_DRIVER) 
повинні замінити відповідні поля в останній актуальній версії е-ТТН.  

11.2. Скориговані дані мають бути відображені при перегляді е-ТТН (у ЦБД, в кабінеті користувача на 
стороні Провайдера, в кабінеті інспектора тощо), але вони не замінюють вихідні значення в xml-
файлі. 

11.3. е-ТТН повинна автоматично перейти в статус transporterSigned 

3.7.6. Акт про заміну пункту призначення вантажу 

Акт про заміну пункту призначення вантажу складається у разі заміни пункту розвантаження та/або 
Вантажоодержувача. 

1. Акт про заміну пункту призначення вантажу можна створити, коли е-ТТН перебуває в статусі 
transporterSignedLoad. 

2. Акт про заміну пункту призначення вантажу складається Вантажоодержувачем, який відмовляється 
прийняти вантаж. У разі небажання складати Акт Вантажоодержувачем, Акт може бути складено будь-
яким іншим Учасником е-ТТН (Перевізником, Вантажовідправником або Замовником), який ініціює 
переадресування вантажу. 

3. Можна створити будь-яку кількість Актів про заміну пункту призначення вантажу. 

4. Акт про заміну пункту призначення вантажу скріплюється КЕП представників Учасника-ініціатора Акта, 
Перевізника та Замовника, якщо він не є ініціатором Акта. 

5. В залежності від того, хто є ініціатором Акта, буде відрізнятися кількість учасників Акта та послідовність 
його підписання (Рисунок 3.12): 

a. Якщо ініціатором Акта є Вантажоодержувач, то в документа буде три сторони-підписувачі: 
Вантажоодержувач, Перевізник та Замовник (якщо він не є Вантажоодержувачем). 

b. Якщо ініціатором Акта є Вантажовідправник, то в документа буде три сторони-підписувачі: 
Вантажовідправник, Перевізник та Замовник (якщо він не є Вантажовідправником). 

c. Якщо ініціатором Акта є Перевізник, то в документа буде дві сторони-підписувачі: Перевізник та 
Замовник. 

d. Якщо ініціатором Акта є Замовник, то в документа буде дві сторони-підписувачі: Замовник та 
Перевізник. 
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Рисунок 3.12. Діаграми станів Акта про заміну пункту призначення 

6. Ролі учасників (груп користувачів): 

● Учасник-ініціатор Акта (originator) - учасник (Вантажоодержувач, або Вантажовідправник, або 
Перевізник, або Замовник), який створив Акт 

● Перевізник (transporter) - учасник, друга сторона Акта 

● Замовник (customer) - учасник, третя сторона Акта  
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7. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом різними Учасниками, наведено в Таблиці 3.21. 

Таблиця 3.21. Варіанти використання Акта 

 
№ 

Функції/Учасники Учасник-Ініціатор 
Акта (originator) 

Перевізник 
(transporter

) 

Замовник 
(customer) 

1 Створення Акта про заміну пункту призначення +    

2 Перегляд Акта про заміну пункту призначення 
(до реєстрації) 

+    

3 Редагування Акта про заміну пункту 
призначення (до реєстрації) 

+    

4 Видалення Акта про заміну пункту призначення 
(до реєстрації) 

+    

5 Підписання Акта про заміну пункту призначення 
(реєстрація) 

+    

6 Скасування Акта про заміну пункту призначення 
(після реєстрації, до підписання іншим 
учасником) 

+    

7 Перегляд Акта про заміну пункту призначення 
(після реєстрації) 

+ + + 

8 Редагування (доповнення) Акта про заміну 
пункту призначення 

  + + 

9 Підписання Акта про заміну пункту призначення 
(інші підписи) 

  + + 

10 Відхилення Акта про заміну пункту призначення   + + 

 

8. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.22. 
Таблиця 3.22. Історії користувачів 

 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create 
Warehouse 
Change Act 

Як оператор або відповідальна особа 
Замовника/Вантажовідправника/Перевізника/Вантажоо
держувача, або водій/експедитор у разі заміни пункту 
призначення вантажу, я хочу мати можливість створити 
Акт про заміну пункту призначення, щоб зафіксувати в 
ньому цей факт 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read 
Warehouse 
Change Act 
Before 
Registration 

Як користувач Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт про заміну пункту 
призначення до реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з 
інформацією, зафіксованою в ньому 

  

3 Edit 
Warehouse 
Change Act 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість редагувати Акт про заміну пункту 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 
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Before 
Registration 

призначення до реєстрації в ЦБД, щоб внести в нього 
актуальну інформацію 

4 Delete 
Warehouse 
Change Act 
Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість видалити Акт про заміну пункту 
призначення до реєстрації в ЦБД, щоб не зберігати 
неактуальні дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign 
Warehouse 
Change Act as 
Originator 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Учасника-ініціатора Акта я хочу мати можливість 
підписати Акт про заміну пункту призначення, щоб 
засвідчити інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

originatorSigned 

6 Cancel 
Warehouse 
Change Act 
Before Next 
Signature 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Учасника-ініціатора Акта я хочу мати можливість 
скасувати Акт про заміну пункту призначення до 
підписання його другим учасником, якщо в ньому 
будуть виявлені помилки, щоб не зберігати неактуальні 
дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read 
Warehouse 
Change Act 
After 
Registration 

Як користувач будь-якого Учасника Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт про заміну пункту 
призначення після реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися 
з інформацією, зафіксованою в ньому 

  

8 Edit 
Warehouse 
Change Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа та/або водій/експедитор 
Перевізника я хочу мати можливість доповнити Акт про 
заміну пункту призначення перед підписанням, щоб 
внести особливі відмітки до документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

9 Sign 
Warehouse 
Change Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа та/або водій/експедитор 
Перевізника я хочу мати можливість підписати Акт про 
заміну пункту призначення у свою чергу, щоб засвідчити 
інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

transporterSigned 

10 Reject 
Warehouse 
Change Act  as 
Transporter 
 

Як відповідальна особа та/або водій/експедитор 
Перевізника я хочу мати можливість відхилити Акт про 
заміну пункту призначення , щоб засвідчити свою 
незгоду з інформацією, зафіксованою в ньому 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

11 Edit 
Warehouse 
Change Act as 
Customer 

Як відповідальна особа Замовника я хочу мати 
можливість доповнити Акт про заміну пункту 
призначення перед підписанням, щоб внести особливі 
відмітки до документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

12 Sign 
Warehouse 
Change Act as 
Customer 

Як відповідальна особа Замовника я хочу мати 
можливість підписати Акт про заміну пункту 
призначення у свою чергу, щоб засвідчити інформацію, 
зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

customerSigned 

13 Reject 
Warehouse 
Change Act  as 
Customer 
 

Як відповідальна особа Замовника я хочу мати 
можливість відхилити Акт про заміну пункту 
призначення , щоб засвідчити свою незгоду з 
інформацією, зафіксованою в ньому 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 



62 

 

 

9. Xml-файл Акта про заміну пункту призначення повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.23): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється Учасником-ініціатором 

III. group DECLARBODY_WAREHOUSE_CHANGE - Інформація про новий пункт розвантаження. 
Заповнюється Учасником-ініціатором. 

IV. group DECLARBODY_INFORMATION_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Учасника-ініціатора (Замовник/ Вантажовідправник/ Перевізник/ 
Вантажоодержувач). Заповнюється Учасником-ініціатором. Далі накладається/накладаються КЕП 
підписувача/підписувачів Учасника-ініціатора. 

V. group DECLARBODY_NOTES_TRANSPORTER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника. Заповнюється Перевізником, якщо Перевізник не є ініціатором 
Акта. Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Перевізника. 

VI. group DECLARBODY_NOTES_CUSTOMER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Замовника. Заповнюється Замовником, якщо Замовник не є ініціатором 
Акта. Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Замовника. 

Таблиця 3.23. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язковість Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   

1  C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByte номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт про заміну пункту 
призначення 

ІІ group DECLARBODY_CORE  Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта про заміну 
пункту призначення 

mandatory порядковий номер 
(серія) Акта про заміну 
пункту призначення 

5 HFILL date Дата Акта про заміну 
пункту призначення 

mandatory дату складання Акта про 
заміну пункту 
призначення 

6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 

7 BASE_UUID string Унікальний код 
документа-підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByte Номер документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

10 R02G21S /HTIN /R02G11S 
/R04G1S 

string Ідентифікаційний код 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від автора 
Акта 
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11 R02G2S /HNAME /R02G1S 
/R04G2S 

string Повне найменування 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від автора 
Акта 

12 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

optional/ 
mandatory 

обов’язково, якщо 
Перевізник не є 
ініціатором 

13 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

optional/ 
mandatory 

обов’язково, якщо 
Перевізник не є 
ініціатором 

14 R02G21S string Ідентифікаційний код 
Замовник 

optional/ 
mandatory 

обов’язково, якщо 
Замовник не є 
ініціатором 

15 R02G2S string Повне найменування 
Замовник 

optional/ 
mandatory 

обов’язково, якщо 
Замовник не є 
ініціатором 

ІІІ group 
DECLARBODY_WAREHOUS
E_CHANGE_NEW 

 Інформація про новий 
пункт розвантаження 

  

16 R04G1S string  Ідентифікаційний код 
Вантажоодержувач 

optional не заповнюється, якщо 
не змінюється юр.особа- 
Вантажоодержувач 

17 R04G2S string Повне найменування 
Вантажоодержувач 

optional не заповнюється, якщо 
не змінюється юр.особа- 
Вантажоодержувач 

18 R04G3S string Юридична адреса 
Вантажоодержувач 

optional не заповнюється, якщо 
не змінюється юр.особа- 
Вантажоодержувач 

19 R05G41 
 

string Код КОАТУУ пункту 
розвантаження 

mandatory  

20 R05G4S string Місцезнаходження 
пункту розвантаження 

mandatory  

ІV group 
DECLARBODY_INFORMATI
ON_ORIGINATOR 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач)  

  

21 WAREHOUSE_CHANGE_IN
FORMATION 

string Опис причин складання 
акту 

mandatory Короткий або повний 
опис причин складання 
Акта 

22 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від ролі 
ініціатора Акта 

23 POSITION_RESPONSIBLE_P
ERSON_ORIGINATOR 
 

string Посада відповідальної 
особи Учасника-
ініціатора 
(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від ролі 
ініціатора Акта 

 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_ORIGINATOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Учасника-ініціатора 

mandatory одне з чотирьох значень 
в залежності від ролі 
ініціатора Акта 
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(Замовник/Вантажовідпр
авник/Перевізник/Ванта
жоодержувач) 

V group 
DECLARBODY_NOTES_TRA
NSPORTER 
 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника 

 якщо Перевізник є 
ініціатором акта, то цього 
блоку не має бути 

25 WAREHOUSE_CHANGE_N
OTES_TRANSPORTER 

string Особливі відмітки 
(Перевізник) 

optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом Акта 
(Перевізник) 

26 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_TRANSPORTER 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
або водія/експедитора 
Перевізника 

27 POSITION_RESPONSIBLE_P
ERSON_TRANSPORTER 
 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника 

mandatory Посада відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

28 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_TRANSPORTER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Перевізника 

mandatory ІПН відповідальної особи 
або водія/експедитора 
Перевізника 

VІ DECLARBODY_NOTES_CUS
TOMER  

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Замовника 

 якщо Замовник є 
ініціатором акта, то цього 
блоку не має бути 

29 WAREHOUSE_CHANGE_N
OTES_CUSTOMER 

string Особливі відмітки 
(Замовник) 

optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом Акта 
(Замовник) 

30 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_CUSTOMER 

string ПІБ відповідальної особи 
Замовник 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
Замовник 

31 POSITION_RESPONSIBLE_P
ERSON_CUSTOMER 

string Посада відповідальної 
особи Замовник 

mandatory Посада відповідальної 
особи Замовник 

32 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_CUSTOMER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної Замовник 

mandatory ІПН відповідальної особи 
Замовник 

 

10. Після успішного завершення Акта: 

10.1. значення з полів Акта (розділ IV таблиці опису тегів Акта - group 
DECLARBODY_WAREHOUSE_CHANGE) повинні замінити відповідні поля в останній актуальній версії 
е-ТТН.  

10.2. Скориговані дані мають бути відображені при перегляді е-ТТН (у ЦБД, в кабінеті користувача на 
стороні Провайдера, в кабінеті інспектора тощо), але вони не замінюють вихідні значення в xml-
файлі. 

10.3. Усі права, що належали користувачам “старого” Вантажоодержувача мають перейти до 
користувачів “нового” Вантажоодержувача. У користувачів “старого” Вантажооодержувача 
повинні залишитися лише права на перегляд е-ТТН з усіма супровідними документами та актами. 

3.7.7. Акт розбіжностей про вантаж 
Акт розбіжностей про вантаж складається у разі зіпсуття або пошкодження вантажу, а також у разі 
виникнення між учасниками перевезень розбіжностей, які можуть служити підставою для матеріальної 
відповідальності. 
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1. Акт розбіжностей про вантаж можна створити, коли е-ТТН перебуває в статусі transporterSignedLoad. 

2. Можна створити лише один Акт розбіжностей про вантаж до е-ТТН. 

3. Реєстрація Акта розбіжностей про вантаж в ЦБД повинна блокувати е-ТТН від змін. 

4. Акт розбіжностей про вантаж складається Вантажоодержувачем під час приймання вантажу в пункті 
розвантаження. 

5. Акт розбіжностей про вантаж скріплюється КЕП представників Вантажоодержувача та Перевізника, та, 
опціонально, Вантажовідправника. Тобто, життєвий цикл Акта завершується після підписання 
Перевізником. 

6. Акт розбіжностей про вантаж може перебувати в одному зі статусів (Рисунок 3.13): 
a. Створено (created) 
b. Підписано Вантажоодержувачем (originatorSigned) 
c. Скасовано Вантажоодержувачем, або Відхилено Перевізником (canceled) 
d. Підписано Перевізником (transporterSigned) 

 

 
Рисунок 3.13. Діаграма станів Акта розбіжностей про вантаж 
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7. Ролі учасників (груп користувачів): 
● Вантажоодержувач (originator) - ініціатор та перша сторона Акта 
● Перевізник (transporter) - друга сторона Акта 
● Вантажовідправник (consignor) - третя, опціональна, сторона Акта 

8. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом різними Учасниками, наведено в Таблиці 3.24. 

Таблиця 3.24. Варіанти використання Акта 

№ Функції/Учасники Вантажо- 
одержувач 
(originator) 

Перевізник 
(transporter) 

Вантажо- 
відправник 
(consignor) 

1 Створення Акта розбіжностей про вантаж +    

2 Перегляд Акта розбіжностей про вантаж (до 
реєстрації) 

+    

3 Редагування Акта розбіжностей про вантаж (до 
реєстрації) 

+    

4 Видалення Акта розбіжностей про вантаж (до 
реєстрації) 

+    

5 Підписання Акта розбіжностей про вантаж 
(реєстрація) 

+    

6 Скасування Акта розбіжностей про вантаж 
(після реєстрації, до підписання іншим 
учасником) 

+    

7 Перегляд Акта розбіжностей про вантаж (після 
реєстрації) 

+ + + 

8 Редагування (доповнення) Акта розбіжностей 
про вантаж 

  +  

9 Підписання Акта розбіжностей про вантаж (інші 
підписи) 

  + + 

10 Відхилення Акта розбіжностей про вантаж   +  

 

9. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.25. 
Таблиця 3.25. Історії користувачів 

 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create 
Disagreement 
Act 

Як оператор або відповідальна особа 
Вантажоодержувача при прийманні вантажу я хочу мати 
можливість створити Акт розбіжностей про вантаж, щоб 
зафіксувати в ньому параметри, що виникли за фактом 
приймання вантажу, які не збігаються з даними 
вантажосупровідних документів 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read 
Disagreement 
Act Before 
Registration 

Як користувач Вантажоодержувача я хочу мати 
можливість переглядати Акт розбіжностей про вантаж 
до реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з інформацією, 
зафіксованою в ньому 
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3 Edit 
Disagreement 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа 
Вантажоодержувача я хочу мати можливість редагувати 
Акт розбіжностей про вантаж до реєстрації в ЦБД, щоб 
внести в нього актуальну інформацію 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

4 Delete 
Disagreement 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа 
Вантажоодержувача  я хочу мати можливість видалити 
Акт розбіжностей про вантаж до реєстрації в ЦБД, щоб 
не зберігати неактуальні дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign 
Disagreement 
Act as 
Originator 

Як відповідальна особа Вантажоодержувача я хочу 
мати можливість підписати Акт розбіжностей про 
вантаж, щоб засвідчити інформацію, зафіксовану в 
ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

originatorSigned 

6 Cancel 
Disagreement 
Act Before 
Next Signature 

Як відповідальна особа Вантажоодержувача я хочу 
мати можливість скасувати Акт розбіжностей про 
вантаж до підписання його другим учасником, якщо в 
ньому будуть виявлені помилки, щоб не зберігати 
неактуальні дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read 
Disagreement 
Act After 
Registration 

Як користувач будь-якого учасника Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт розбіжностей про вантаж 
після реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з 
інформацією, зафіксованою в ньому 

  

8 Edit 
Disagreement 
Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Перевізника я хочу мати можливість доповнити Акт 
розбіжностей про вантаж перед підписанням, щоб 
внести особливі відмітки до документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

9 Sign 
Disagreement 
Act as 
Transporter  

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Перевізника я хочу мати можливість підписати Акт 
розбіжностей про вантаж у свою чергу, щоб засвідчити 
інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

transporterSigned 

10 Reject 
Disagreement 
Act as 
Transporter  

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Перевізника я хочу мати можливість відхилити Акт 
розбіжностей про вантаж, щоб засвідчити свою незгоду 
з інформацією, зафіксованою в ньому 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

11 Sign or not to 
Sign 
Disagreement 
Act as 
Consignor 

Як відповідальна особа Вантажовідправника я хочу 
мати можливість підписати або не підписати Акт 
розбіжностей про вантаж після Перевізника, щоб 
засвідчити інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

 

10. Xml-файл Акта розбіжностей про вантаж повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.26): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється Вантажоодержувачем та системою. 

III. group DECLARBODY_QUANTITATIVE_MISMATCH_TABLE - Розбіжності щодо кількісних характеристик 
вантажу (відхилення за масою, кількістю місць, сумою), таблиця. Заповнюється Вантажоодержувачем. 
Структура блоку є орієнтовною. Перелік та формат відображення показників, що характеризують 
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відхилення фактичних даних від тих, що зазначено в е-ТТН, можуть визначатися Провайдером 
самостійно. 

IV. group DECLARBODY_QUALITATIVE_MISMATCH - Розбіжності щодо якісних характеристик вантажу 
(пошкодження пломби, тари, недотримання температурного режиму тощо). Заповнюється 
Вантажоодержувачем. Структура блоку є орієнтовною. Перелік та формат відображення показників, 
що характеризують відхилення фактичних даних від тих, що зазначено в е-ТТН, можуть визначатися 
Провайдером самостійно. 

V. group DECLARBODY_NOTES_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта, вимоги щодо вирішення 
розбіжностей та інформація про підписувача/підписувачів Вантажоодержувача. Заповнюється 
Вантажоодержувачем. Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів 
Вантажоодержувача. 

VI. group DECLARBODY_NOTES_TRANSPORTER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника. Заповнюється Перевізником. Далі накладається/накладаються 
КЕП підписувача/підписувачів Перевізника. 

VII. group DECLARBODY_NOTES_CONSIGNOR (опціональний блок) - Інформація про 
підписувача/підписувачів Вантажовідправника. Заповнюється Вантажовідправником. Далі 
накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Вантажовідправника. 

Таблиця 3.26. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язковість Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   

1 C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByte номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт розбіжностей про 
вантаж 

ІІ group 
DECLARBODY_CORE 

 Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта 
розбіжностей про вантаж 

mandatory порядковий номер 
(серія) Акта розбіжностей 
про вантаж 

5 HFILL date Дата Акта розбіжностей 
про вантаж 

mandatory дату складання Акта 
розбіжностей про вантаж 

6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 

7 BASE_UUID string Унікальний код 
документа-підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByte Номер документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

10 R04G1S string  Ідентифікаційний код 
Вантажоодержувач 

mandatory тільки для читання 

11 R04G2S string Повне найменування 
Вантажоодержувач 

mandatory тільки для читання 

12 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 

13 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

mandatory тільки для читання 
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14 HTIN string Ідентифікаційний код 
Вантажовідправник 

optional тільки для читання 

15 HNAME string Повне найменування 
Вантажовідправник 

optional тільки для читання 

ІІІ group 
DECLARBODY_QUANTITA
TIVE_MISMATCH_TABLE 

 Розбіжності щодо 
кількісних характеристик 
вантажу 

  

16 T1RXXXXG81S CARGO_STRIN
G_CHAR 

Найменування вантажу 
(номер контейнера) за 
ТТН 

mandatory тільки для читання 
(інформаційно) 

17 T1RXXXXG9S CARGO_STRIN
G_CHAR 

Одиниця виміру mandatory тільки для читання 
(інформаційно) 

18 T1RXXXXG10 CARGO_DECI
MAL_CHAR 

Кількість місць за ТТН mandatory тільки для читання 
(інформаційно) 

19 CARGO_NUMBER_PLACE
S_FACT 

decimal Кількість місць Фактична optional фактична кількість місць 
за кожним 
найменуванням вантажу 

20 CARGO_NUMBER_PLACE
S_MISMATCH 

decimal Кількість місць 
Відхилення 

optional різниця між фактом та 
даними з ТТН - 
розраховується 
системою автоматично і 
тільки для тих даних, за 
якими вказано фактичне 
значення 

21 CARGO_NUMBER_PLACE
S_REASON 

string Кількість місць Причина optional причина відхилення за 
кількістю місць 
(недостача/надлишок, 
бій тощо) 

22 T1RXXXXG15 CARGO_DECI
MAL_CHAR 

Маса брутто за ТТН mandatory тільки для читання 
(інформаційно) 

23 CARGO_GROSS_WEIGHT_
FACT 

decimal Маса брутто Фактична optional фактична маса вантажу 
за кожним 
найменуванням вантажу 

24 CARGO_GROSS_WEIGHT_
MISMATCH 

decimal Маса брутто Відхилення optional різниця між фактом та 
даними з ТТН, 
розраховується 
системою автоматично і 
тільки для тих даних, за 
якими вказано фактичне 
значення 

25 CARGO_GROSS_WEIGHT_
REASON 

string Маса брутто Причина optional причина відхилення за 
масою 
(недостача/надлишок 
тощо) 

26 T1RXXXXG12 CARGO_DECI
MAL_CHAR 

Загальна сума з ПДВ за 
ТТН 

mandatory тільки для читання 
(інформаційно) 

27 CARGO_SUM_FACT decimal Загальна сума з ПДВ 
Фактична 

optional загальна сума з ПДВ за 
кожним найменуванням 
вантажу 

28 CARGO_SUM_MISMATCH decimal Загальна сума з ПДВ 
Відхилення 

optional різниця між фактом та 
даними з ТТН, 
розраховується 
системою автоматично і 
тільки для тих даних, за 
якими вказано фактичне 
значення 
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29 CARGO_SUM_REASON string Загальна сума з ПДВ 
Причина 

optional причина відхилення за 
масою 
(недостача/надлишок 
тощо) 

30 CARGO_OTHER_MISMAT
CH 

string Інші зауваження optional коментарі щодо 
виявлених розбіжностей 
по кожному рядку 
(найменуванню вантажу) 

31 CARGO_TOTAL_GROSS_
WEIGHT 

decimal Разом Маса брутто за 
ТТН 

mandatory сума за полями “Маса 
брутто за ТТН”, 
розрахунок відбувається 
автоматично 

32 CARGO_TOTAL_GROSS_
WEIGHT_MISMATCH 

decimal Разом Маса брутто 
Відхилення 

mandatory сума за полями “Маса 
брутто Відхилення”, 
розрахунок відбувається 
автоматично 

33 CARGO_TOTAL_SUM decimal Разом Загальна сума з 
ПДВ за ТТН 

mandatory сума за полями 
“Загальна сума з ПДВ за 
ТТН”, розрахунок 
відбувається 
автоматично 

34 CARGO_TOTAL_SUM_MI
SMATCH 

decimal Разом Загальна сума з 
ПДВ Відхилення 

mandatory сума за полями 
“Загальна сума з ПДВ 
Відхилення”, розрахунок 
відбувається 
автоматично 

ІV group 
DECLARBODY_QUALITATI
VE_MISMATCH 

 Розбіжності щодо якісних 
характеристик вантажу 

  

35 SEAL_NO string Номер пломби згідно з 
ТТН 

optional тільки для читання 

36 SEAL_NO_DAMAGE string Відомості про 
пошкодження пломби 

optional опис пошкоджень 
пломби 

37 TEMPERATURE string Температурний режим 
згідно з ТТН 

optional тільки для читання 

38 TEMPERATURE_MISMAT
CH 

string Відомості про 
недотримання 
температурного режиму 

optional опис порушення 
температурного режиму 

39 PACKAGE_DAMAGE string Відомості про 
пошкодження тари 

optional опис пошкоджень тари, 
пакування, маркування 
тощо 

40 OTHER_MISMATCH string Відомості про інші 
розбіжності 

optional опис інших 
невідповідностей у 
характеристиках вантажу 

V group 
DECLARBODY_INFORMATI
ON_ORIGINATOR 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Вантажоодержувача 

  

41 DISAGREEMENT_INFORM
ATION 

string Опис причин складання 
акта 

mandatory Короткий або повний 
опис причин складання 
акту (наприклад, 
виявлено розбіжності 
щодо якісних та/або 
кількісних характеристик 
отриманого вантажу 
тощо) 
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42 DISAGREEMENT_CONCLU
SION 

string Висновок (вимоги щодо 
вирішення 
розбіжностей) 

mandatory вказується інформація 
про те, чи слід 
пред'являти будь-кому 
претензії і якщо так, то 
кому саме 

43 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Вантажоодержувача 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
Вантажоодержувача 

44 POSITION_RESPONSIBLE_
PERSON_ORIGINATOR 

string Посада відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

mandatory Посада відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

45 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_ORIGINATOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Вантажовідправника 

mandatory ІПН відповідальної особи 
Вантажоодержувача 

VІ group 
DECLARBODY_NOTES_TR
ANSPORTER 
 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника 

  

46 ADJUSTMENT_NOTES_TR
ANSPORTER 

string Особливі відмітки 
(Перевізник) 

optional Інформація щодо 
незгоди зі змістом Акта 
(Перевізник) 

47 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_TRANSPORTER 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
або водія/експедитора 
Перевізника 

48 POSITION_RESPONSIBLE_
PERSON_TRANSPORTER 
 

string Посада відповідальної 
особи Перевізника 

mandatory Посада відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

49 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_TRANSPORTER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Перевізника 

mandatory ІПН відповідальної особи 
або водія/експедитора 
Перевізника 

VІІ group 
DECLARBODY_NOTES_CO
NSIGNOR 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Вантажовідправника 

optional 
 

Опціональний блок 

50 NAME_RESPONSIBLE_PER
SON_CONSIGNOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Вантажовідправника 

mandatory ПІБ відповідальної особи 
Вантажовідправника 

51 POSITION_RESPONSIBLE_
PERSON_CONSIGNOR 
 

string Посада відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

mandatory Посада відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

52 ID_RESPONSIBLE_PERSON
_CONSIGNOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Вантажовідправника 

mandatory ІПН відповідальної особи 
Вантажовідправника 

 

11. Після успішного завершення Акта розбіжностей про вантаж значення е-ТТН не змінюються. 

3.7.8. Акт примусового завершення е-ТТН 
Акт примусового завершення е-ТТН складається у разі неможливості завершення життєвого циклу е-ТТН 
згідно з бізнес-процесами Системи. 

1. Акт примусового завершення е-ТТН можна створити, коли е-ТТН перебуває в статусі 
transporterSignedLoad або onStorage. 

2. Можна створити лише один Акт примусового завершення е-ТТН. 
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3. Реєстрація Акта примусового завершення е-ТТН в ЦБД повинна блокувати е-ТТН від змін. 

4. Акт примусового завершення е-ТТН складається Замовником або Перевізником. 

5. Акт примусового завершення е-ТТН скріплюється КЕП представників Замовника, Перевізника та, 
опціонально, інших учасників е-ТТН (Вантажовідправник, Вантажоодержувач).  

6. В залежності від того, хто є ініціатором Акта, буде відрізнятися послідовність його підписання (Рисунок 
3.7): 

a. Якщо ініціатором Акта є Перевізник, то в документа буде дві сторони-підписувачі: Перевізник та 
Замовник. 

b. Якщо ініціатором Акта є Замовник, то в документа буде дві сторони-підписувачі: Замовник та 
Перевізник. 

 

 
Рисунок 3.7. Діаграма станів Акта примусового завершення е-ТТН 

 
 

7. Ролі учасників (груп користувачів): 
● Учасник-ініціатор Акта (originator) - учасник, який створив Акт (Замовник або Перевізник) 
● Інший Учасник Акта (transporter/customer) - друга сторона Акта (Перевізник або Замовник) 
● Вантажовідправник (consignor) - третя, опціональна, сторона Акта 
● Вантажоодержувач (recipient) - четверта, опціональна, сторона Акта 
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8. Основні дії, що можуть виконуватися з Актом різними учасниками, наведено в Таблиці 3.27. 

Таблиця 3.27. Варіанти використання Акта 

№ Функції/Учасники Учасник-Ініціатор 
Акта (originator) 

Перевізник чи 
Замовник 

(transporter 
/customer) 

Вантажовідправник, 
Вантажоодержувач 
(consignor, recipient) 

1 Створення Акта примусового 
завершення е-ТТН 

+    

2 Перегляд Акта примусового 
завершення е-ТТН (до реєстрації) 

+    

3 Редагування Акта примусового 
завершення е-ТТН (до реєстрації) 

+    

4 Видалення Акта примусового 
завершення е-ТТН (до реєстрації) 

+    

5 Підписання Акта примусового 
завершення е-ТТН (реєстрація) 

+    

6 Скасування Акта примусового 
завершення е-ТТН (після реєстрації, 
до підписання іншим учасником) 

+    

7 Перегляд Акта примусового 
завершення е-ТТН (після реєстрації) 

+ + + 

8 Редагування (доповнення) Акта 
примусового завершення е-ТТН 

  +  

9 Підписання Акта примусового 
завершення е-ТТН (інші підписи) 

  + + 

10 Відхилення Акта примусового 
завершення е-ТТН 

  +  

 

9. Історії користувачів наведено у Таблиці 3.28. 
Таблиця 3.28. Історії користувачів 

 

№ Requirement User Story Notes 

1 Create Stop 
Act 

Як оператор або відповідальна особа 
Замовника/Перевізника, або водій/експедитор, у разі 
виявлення необхідності ручного завершення е-ТТН, я 
хочу мати можливість створити Акт примусового 
завершення е-ТТН, щоб зафіксувати в ньому причини 
скасування е-ТТН 

➔ не потребує КЕП 
➔ присвоєння статусу 

created 

2 Read Stop Act 
Before 
Registration 

Як користувач Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт примусового завершення 
е-ТТН до реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з 
інформацією, зафіксованою в ньому 
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3 Edit Stop Act 
Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість редагувати Акт примусового завершення е-
ТТН до реєстрації в ЦБД, щоб внести в нього актуальну 
інформацію 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

4 Delete Stop 
Act Before 
Registration 

Як оператор або відповідальна особа, або 
водій/експедитор Учасника-ініціатора Акта я хочу мати 
можливість видалити Акт примусового завершення е-
ТТН до реєстрації в ЦБД, щоб не зберігати неактуальні 
дані 

➔ не потребує КЕП 
➔ остаточне видалення 

без збереження 

5 Sign Stop Act 
as Originator 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Учасника-ініціатора Акта я хочу мати можливість 
підписати Акт примусового завершення е-ТТН, щоб 
засвідчити інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

originatorSigned 

6 Cancel Stop 
Act Before 
Next Signature 

Як відповідальна особа або водій/експедитор 
Учасника-ініціатора Акта я хочу мати можливість 
скасувати Акт примусового завершення е-ТТН до 
підписання його другим учасником, якщо в ньому 
будуть виявлені помилки, щоб не зберігати неактуальні 
дані 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

canceled 

7 Read Stop Act 
After 
Registration 

Як користувач будь-якого учасника Акта я хочу мати 
можливість переглядати Акт примусового завершення 
е-ТТН після реєстрації в ЦБД, щоб ознайомитися з 
інформацією, зафіксованою в ньому 

  

8 Edit Stop Act 
as Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор Іншого 
Учасника Акта я хочу мати можливість доповнити Акт 
примусового завершення е-ТТН перед підписанням, 
щоб внести особливі відмітки до документа 

➔ не потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

9 Sign Stop Act 
as Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор Іншого 
Учасника Акта я хочу мати можливість підписати Акт 
примусового завершення е-ТТН у свою чергу, щоб 
засвідчити інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ переведення в статус 

transporterSigned 

10 Reject Stop 
Act as 
Transporter 

Як відповідальна особа або водій/експедитор іншого 
Перевізника я хочу мати можливість відхилити Акт 
примусового завершення е-ТТН, щоб засвідчити свою 
незгоду з інформацією, зафіксованою в ньому 

➔ потребує зазначення 
причини відхилення 

➔ переведення в статус 
canceled 

12 Sign or not to 
Sign Stop Act 
as Consignor 

Як відповідальна особа Вантажовідправника я хочу 
мати можливість підписати або не підписати Акт 
примусового завершення е-ТТН, щоб засвідчити 
інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ не змінює статус 

13 Sign or not to 
Sign Stop Act 
as Recipient 

Як відповідальна особа Вантажоодержувача я хочу 
мати можливість підписати або не підписати Акт 
примусового завершення е-ТТН, щоб засвідчити 
інформацію, зафіксовану в ньому 

➔ потребує КЕП 
➔ не змінює статус 
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10. Xml-файл Акта примусового завершення е-ТТН повинен мати таку структуру даних (Таблиця 3.29): 

I. group CDOC_HEAD - Системні теги 

II. group DECLARBODY_CORE - Основна частина Акта. Заповнюється автоматично даними з е-ТТН та 
Учасником-ініціатором акта 

III. group DECLARBODY_INFORMATION_ORIGINATOR - Опис причин складання Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Учасника-ініціатора (Замовник/ Перевізник). Заповнюється Учасником-
ініціатором. Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Учасника-ініціатора. 

IV. group DECLARBODY_NOTES_TRANSPORTER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Перевізника, якщо він не є ініціатором Акта. Заповнюється Перевізником. 
Далі накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Перевізника. 

V. group DECLARBODY_NOTES_CUSTOMER - Коментарі щодо змісту Акта та інформація про 
підписувача/підписувачів Замовника, якщо він не є ініціатором Акта. Заповнюється Замовником. Далі 
накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Замовника. 

VI. group DECLARBODY_NOTES_CONSIGNOR (опціональний блок) - Інформація про 
підписувача/підписувачів Вантажовідправника. Заповнюється Вантажовідправником. Далі 
накладається/накладаються КЕП підписувача/підписувачів Вантажовідправника. 

VII. group DECLARBODY_NOTES_RECIPIENT (опціональний блок) - Інформація про підписувача/підписувачів 
Вантажоодержувача. Заповнюється Вантажоодержувачем. Далі накладається/накладаються КЕП 
підписувача/підписувачів Вантажоодержувача. 

Таблиця 3.29. Опис тегів Акта 

№ з/п Назва Тип Значення Обов’язковість Зміст/Примітки 

І group CDOC_HEAD  Системні теги   

1  C_DOC string код документа mandatory   

2 C_DOC_VER unsignedByt
e 

номер версії документа mandatory  

3 C_DOC_NAME string назва документа mandatory Акт примусового 
завершення е-ТТН 

ІІ group DECLARBODY_CORE  Основна частина Акта   

4 HNUM string Номер Акта примусового 
завершення е-ТТН 

mandatory порядковий номер 
(серія) Акта 
примусового 
завершення е-ТТН 

5 HFILL date Дата Акта примусового 
завершення е-ТТН 

mandatory дата складання Акта 
примусового 
завершення е-ТТН 

6 DOCUMENT_PLACE string Місце складання mandatory місце складання Акта 

7 BASE_UUID string Унікальний код документа-
підстави (ТТН) 

mandatory тільки для читання 

8 BASE_HNUM unsignedByt
e 

Номер документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 

9 BASE_HFILL date Дата документа-підстави 
(ТТН) 

mandatory тільки для читання 
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10 R02G21S/R02G11S  string Ідентифікаційний код 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Перевізник) 

mandatory одне з двох значень в 
залежності від автора 
Акта 

11 R02G2S/R02G1S  string Повне найменування 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Перевізник) 

mandatory одне з двох значень в 
залежності від автора 
Акта 

12 R02G11S string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

optional/ 
mandatory 

обов’язково, якщо 
Перевізник не є 
ініціатором 

13 R02G1S string Повне найменування 
Перевізник 

optional/ 
mandatory 

обов’язково, якщо 
Перевізник не є 
ініціатором 

14 R02G21S string Ідентифікаційний код 
Замовник 

optional/ 
mandatory 

обов’язково, якщо 
Замовник не є 
ініціатором 

15 R02G2S string Повне найменування 
Замовник 

optional/ 
mandatory 

обов’язково, якщо 
Замовник не є 
ініціатором 

16 HTIN string Ідентифікаційний код 
Вантажовідправник 

optional  

17 HNAME string Повне найменування 
Вантажовідправник 

optional  

18 R04G1S string  Ідентифікаційний код 
Вантажоодержувач 

optional  

19 R04G2S string Повне найменування 
Вантажоодержувач 

optional  

III group 
DECLARBODY_INFORMATIO
N_ORIGINATOR 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Перевізник)  

  

20 STOP_INFORMATION string Опис причин складання акта mandatory Короткий або повний 
опис причин 
складання Акта 

21 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Перевізник) 

mandatory одне з двох значень в 
залежності від ролі 
ініціатора Акта 

22 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string Посада відповідальної особи 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Перевізник) 

mandatory одне з двох значень в 
залежності від ролі 
ініціатора Акта 

23 ID_RESPONSIBLE_PERSON_O
RIGINATOR 
 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної особи 
Учасника-ініціатора 
(Замовник/Перевізник) 

mandatory одне з двох значень в 
залежності від ролі 
ініціатора Акта 

ІV group 
DECLARBODY_NOTES_TRANS
PORTER 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Перевізника 

optional/ 
mandatory 

якщо Перевізник є 
ініціатором акта, то 
цього блоку не має 
бути 

24 STOP_NOTES_TRANSPORTER string Особливі відмітки  optional Особливі відмітки 

25 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_TRANSPORTER 

string ПІБ відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory ПІБ відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

26 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_TRANSPORTER 
 

string Посада відповідальної особи 
Перевізника 

mandatory Посада відповідальної 
особи або 
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водія/експедитора 
Перевізника 

27 ID_RESPONSIBLE_PERSON_T
RANSPORTER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної Перевізника 

mandatory ІПН відповідальної 
особи або 
водія/експедитора 
Перевізника 

V group 
DECLARBODY_NOTES_CUSTO
MER 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Замовника 

optional/ 
mandatory 

якщо Замовник є 
ініціатором акта, то 
цього блоку не має 
бути 

28 STOP_NOTES_CUSTOMER string Особливі відмітки optional Особливі відмітки 

29 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_CUSTOMER 

string ПІБ відповідальної особи 
Замовник 

mandatory ПІБ відповідальної 
особи Замовник 

30 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_CUSTOMER 

string Посада відповідальної особи 
Замовник 

mandatory Посада відповідальної 
особи Замовник 

31 ID_RESPONSIBLE_PERSON_C
USTOMER 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної Замовник 

mandatory ІПН відповідальної 
особи Замовник 

VІ group 
DECLARBODY_NOTES_CONSI
GNOR 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Вантажовідправника 

optional 
 

Опціональний блок 

32 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_CONSIGNOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Вантажовідправника 

mandatory ПІБ відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

33 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_CONSIGNOR 
 

string Посада відповідальної особи 
Вантажовідправника 

mandatory Посада відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

34 ID_RESPONSIBLE_PERSON_C
ONSIGNOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Вантажовідправника 

mandatory ІПН відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

VII group 
DECLARBODY_INFORMATIO
N_RECIPIENT 
 

 Інформація про 
підписувача/підписувачів 
Вантажоодержувача 

optional 
 

Опціональний блок 

43 NAME_RESPONSIBLE_PERSO
N_ORIGINATOR 

string ПІБ відповідальної особи 
Вантажоодержувача 

mandatory ПІБ відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

44 POSITION_RESPONSIBLE_PER
SON_ORIGINATOR 

string Посада відповідальної особи 
Вантажоодержувача 

mandatory Посада відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

45 ID_RESPONSIBLE_PERSON_O
RIGINATOR 

string Ідентифікаційний код 
відповідальної 
Вантажовідправника 

mandatory ІПН відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

 

11. Після успішного завершення Акта е-ТТН повинна автоматично перейти у статус canceled. 

3.8. Валідація даних 
Необхідно, щоб ЦБД виконувала валідацію даних, що надходять від Провайдерів: 

● XML-файл загалом (перевірка формату е-ТТН та актів)* 
● коди за ЄДРПОУ/ДРФО учасників е-ТТН 
● коди КОАТУУ пунктів навантаження та розвантаження 
● автомобільні номерні знаки 
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● КЕПи підписувачів* 

*ці вимоги повинні виконуватися тільки у разі, якщо Система буде централізованою. В іншому випадку, 
коли Система буде розподіленою і вся інформація зберігатиметься у Провайдерів, з боку ЦБД повинна 
бути реалізована: 

● система автотестування Провайдерів для перевірки валідності формату е-ТТН та актів. 

3.8.1. Валідація XML-файла 
На стороні ЦБД повинна відбуватися перевірка формату е-ТТН та актів, щоб провайдери обмінювалися 
завжди лише валідними XML 

3.8.2. Валідація кодів ЄДРПОУ/ДРФО 

3.8.2.1. Резиденти 
Валідація параметрів має відбуватися за кількістю символів (8 для ЄДРПОУ та 10 для РНОКПП) та за 
принципом ключування (за контрольною сумою). 

Для виняткових випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття РНОКПП та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в 
паспорті, то зазначається серія (за наявності) і номер паспорта (без пробілів). Має бути передбачена 
валідація за номером id-картки (9 цифр). 

3.8.2.2. Нерезиденти 
Якщо суб’єкт - юридична особа нерезидент не має коду за ЄДРПОУ, то зазначається латинська літера “I” та 
ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи. 

Якщо суб’єкт - фізична особа нерезидент не має РНОКПП, то зазначається латинська літера “I” та 
ідентифікаційний номер, який вона має в країні постійного місця проживання, якщо це передбачено 
законодавством цієї країни. 

3.8.3. Валідація КОАТУУ 
Перевірка коду КОАТУУ повинна здійснюватися за кількістю символів (10) та на відповідність Державному 
класифікатору об'єктів адміністративно-територіального устрою України (посилання). При цьому має бути 
реалізована можливість зберігання довідника на стороні ЦБД, з періодичною актуалізацією за умови 
оновлення довідника. 

3.8.4. Валідація реєстраційних номерних знаків 
Перевірка реєстраційного номеру транспортного засобу з боку ЦБД повинна здійснюватися за одним з 
двох патернів: 

● 8 символів: починаються і закінчуються 2 латинськими буквами, а посередині - 4 цифри. 
● 7 символів: 5 цифр, 2 латинські букви. 
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3.8.5. Валідація КЕП 
ЦБД повинна перевіряти КЕПи, що накладаються на документи в Системі. 

1. Користувачі з роллю «відповідальна особа» повинні використовувати КЕП фізичних осіб-підписувачів, 
що представляють юридичну особу. Їхні підписи необхідно перевіряти за кодом ЄДРПОУ відповідного 
учасника, якого вони представляють 

2. Користувачі з роллю «водій» та «експедитор» можуть використовувати один з двох видів КЕП: фізичної 
особи-підписувача або фізичної особи-підписувача, що представляє юридичну особу, причому 
юридична особа може не бути учасником е-ТТН. Таким, чином підпис водія/експедитора необхідно 
перевіряти лише за власним РНОКПП 

o якщо водій/експедитор через свої релігійні переконання не має РНОКПП, то його підпис 
валідується за серією (за наявності) та номером паспорту, які вказуються в цьому ж полі 

Користувачі повинні використовувати електронні цифрові підписи у форматі “ЕЦП з повним набором 
даних перевірки” (CAdES-X Long відповідно до ДСТУ ETSI TS 101 733:2009). 

 

 
Рисунок 3.14. Підписувачі е-ТТН 

 

3.9. Інші функціональні вимоги 

3.9.1. Типи е-ТТН 
При створенні е-ТТН користувач повинен мати можливість вибрати певний її тип в залежності від виду 
вантажу, який перевозиться, а саме: 

● звичайний (основний) тип 
● молочна сировина 
● алкогольні напої 
● спирт 



80 

 

● високооктанові кисневмісні домішки 
● нафтопродукти 
● деревина 
● хлібобулочні вироби 
● лікарські засоби 
● інші підакцизні товари 

При цьому має бути забезпечена версійність та відповідне кодування кожного типу еТТН. 

3.9.2. Актуальний стан е-ТТН 
Необхідно забезпечити можливість перегляду актуального стану за кожною окремою е-ТТН. Основні 
реквізити, які мають бути доступні: 

● Статус е-ТТН 
● Дата останніх змін 
● Вантажовідправник 
● Перевізник 
● Водій/експедитор 
● Автомобіль 
● Вантажоодержувач 
● Адреса пункту розвантаження 
● Супровідні документи 
● Пов’язані документи (акти) 

3.9.3. Повідомлення про помилки 
При виникненні помилки ЦБД повинна повідомляти Провайдерам про зміст помилки. 

3.9.4. Перевірка КЕП за допомогою онлайн сервісу 
Необхідно забезпечити можливість перевірки е-ТТН за допомогою онлайн сервісу перевірки 
кваліфікованого електронного підпису "Перевірити підпис", що знаходиться на офіційному вебсайті 
центрального засвідчувального органу (посилання). 

3.9.5. Версія документа 
ЦБД повинна зберігати посилання на всі версії документа е-ТТН, але при запиті від Провайдера надавати 
найактуальнішу версію. 

3.9.6. Статистичні дані 
З метою збору, зберігання та використання статистичних даних у ЦБД має бути створено відповідний 
компонент та забезпечено отримання інформації через АРІ (Таблиця 3.30). 

Таблиця 3.30. Таблиця для зберігання статистичних даних 

Реквізит Спосіб використання 

Дата документа ·  сортування 
·  фільтрування 
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Тип е-ТТН (вид вантажу) ·  фільтрування (групування) 

Маса брутто ·  сортування 
·  сумування 

Пункт навантаження (код КОАТУУ) ·  фільтрування (групування) за класифікатором КОАТУУ 

Пункт розвантаження (код КОАТУУ) ·  фільтрування (групування) за класифікатором КОАТУУ 

 

3.9.7. Структура XML 

3.9.7.1. Структура XML для е-ТТН 
Приклад структури XML для е-ТТН у поточній реалізації наведено у Додатку №4. Необхідно здійснити 
перейменування тегів таким чином, щоб нові назви відображали їх зміст та були зрозумілі. 

На наступному етапі розробки необхідно привести структуру XML для е-ТТН у формат UN/CEFACT 
(https://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html, розділ Road Consignment Note (eCMR))  

3.9.7.2. Структура XML для Актів  
Структура XML для Актів має бути розроблена за стандартом UN/CEFACT 
(https://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html, розділ Road Consignment Note (eCMR)) 
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4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ 

4.1. Вимоги до надійності 
Надійність Системи повинна бути забезпечена за наступними напрямками: 

● 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. 

Система повинна забезпечувати відмовостійку роботу в режимі 24/7 (24 години на добу 7 днів на 
тиждень) 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 з резервних копій. 

Максимальний час відновлення працездатності не більше 20 хвилин. 

Збереженість інформації на випадок аварій повинна бути забезпечена у повному обсязі. Резервне 
копіювання повинно забезпечуватися функціональністю, реалізованою в рамках Системи та одночасно 
штатними засобами СУБД, що використовуються. 

Резервне копіювання має відбуватися з періодичністю, що забезпечує повне збереження та відновлення 
даних. 

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 
Відповідно до поточних даних щодо кількості оформлюваних ТТН, орієнтовні вимоги: 

● Вимоги до навантаження щодо створення: 20М (20 000 000) на місяць, 40 запитів в 1 секунду 

Система має підтримувати архітектуру горизонтального масштабування в усіх компонентах системи, за 
виключенням СУБД, де допускається вертикальне масштабування. 

4.3. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого 
доступу 

Для забезпечення захисту інформації в електронній системі необхідне поєднання наступних заходів: 

● законодавчих (врахування нормативних актів, стандартів тощо); 
● адміністративних та організаційних (охорона систем мережі, особливо систем керування, підбір та 

контроль діяльності персоналу, причетного до створення системи); 
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● 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: 

● послідовність рубежів захисту інформації; 
● адекватність та ефективність захисту; 
● збереження захисту під час відмови частин системи; 
● захист засобів безпеки; 
● безперервність захисту; 
● прихованість захисту. 

Виконавець гарантує, що Система відповідає чинному законодавству України у сфері захисту інформації та 
забезпечує отримання експертного висновку про відповідність програмного забезпечення Системи 
вимогам чинного законодавства у сфері захисту інформації (далі - експертний висновок). 

За погодженням сторін, Замовник може самостійно здійснювати всі заходи, пов’язані з отриманням 
експертного висновку. У такому разі, Виконавець гарантує відповідність Системи вимогам чинних 
нормативних документів у сфері захисту інформації протягом гарантійного терміну, як зазначено нижче. 

Інформація про готовність Виконавця забезпечити отримання експертного висновку має бути відображена 
у заявці про участь у конкурсі. 

4.4. 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 погоджено з Виконавцем у 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. 

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 із обмеженням кількості запитів до ЦБД з метою її захисту від 
перевантаження. 

4.5. Вимоги до патентної чистоти 
До усіх програмних та технічних засобів, що застосовуються в Системі, повинні бути дотримані умови 
ліцензійних угод та забезпечена патентна чистота. Виконавець гарантує, що використання Системи 
Замовником (або уповноваженими Замовником особами), відчуження Системи або будь-яке інше 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не порушуватиме прав третіх сторін. 

Виконавець письмово попереджатиме Замовника про використання будь-яких компонентів системи, що 
ліцензовані під open-source ліцензіями (GNU GPL та подібні ліцензії). 

Виконавець відчужує всі виключні майнові права інтелектуальної власності на користь Замовника або 
особи, вказаної Замовником. 

Якщо буде з’ясовано, ПЗ має бути сполучено з іншою Системою з використанням протоколу або алгоритму 
обміну, для якого діють обмеження в Україні, дозвіл на застосування такого протоколу або алгоритму 
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повинен отримуватись у компетентних органах перед реалізацією інтерфейсу сполучення та введенням в 
експлуатацію. 

4.6. Вимоги до розвитку та модернізації Системи 
Термін гарантованої технічної підтримки, що надається Виконавцем, має складати не менше 1 року з 
моменту приймання Системи Замовником. Протягом гарантійного терміну Виконавець здійснює всі дії, 
пов’язані з виправленням помилок у Системі. 

Подальший розвиток Системи визначається Замовником. При цьому архітектура Системи має забезпечити 
такі основні можливості розвитку: 

1. Модифікація загального типу е-ТТН в спеціалізовані форми (згідно з типами е-ТТН, визначеними в 
п.3.9.1) 

2. Взаємодія із зовнішніми системами для виконання своїх функцій державними органами та 
службами, зокрема такими: 

○ Державна фіскальна служба України 
○ Державна митна служба України 
○ Національна поліція України 

4.7. 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 забезпечення. 

Програмне забезпечення Системи (далі - ПЗ) загалом та інші програмні компоненти Системи повинні 
відповідати основним міжнародним та національним угодам і стандартам у 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. 

4.8. 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; 
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● передбачати за допомогою документованого API можливість інтеграції з іншими інформаційними 
системами. 

5. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

5.1. Порядок контролю та приймання Системи 
Для прийняття Системи до експлуатації повинна бути створена приймальна комісія у складі представників 
Замовника. 

При здачі в експлуатацію Система повинна пройти приймальне тестування (ПТ) для визначення її 
відповідності технічному завданню та детальній технічній специфікації. 

За результатами приймальних випробувань має бути складений 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 Замовником. Замовник проводить прийняття Системи загалом. 

Система повинна мати таку документацію: 

● Технічне завдання на розробку продукту згідно ТВ. 
● Вихідні коди (результати програмування) на фізичному носії (flash-накопичувач) 
● Функціональний опис системи, в т.ч. бізнес-процесів 
● Опис структури баз даних 
● Опис методів API 
● Інструкція адміністратора системи 
● Інструкція з резервного копіювання та відтворення даних 
● Інструкція з розгортання системи 
● Акт передання-прийняття примірника Твору (Програмного забезпечення, що постачається) 
● Програма та методика попередніх випробувань 
● Протокол попередніх випробувань та інших тестувань. 

5.2. Порядок внесення змін 
Зміни до затвердженого ТЗ, необхідність внесення яких виявлена в процесі виконання робіт, 
оформлюються окремим доповненням, яке погоджується і затверджується в тому ж порядку, що і 
основний документ. 

6. АДМІНІСТРАТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

6.1. Розміщення системи 
На період розробки та першого етапу впровадження система має бути розміщена у хмарному сервісі, 
узгодженого з Замовником. З метою експлуатації системи відповідно до регламенту роботи система 
повинна мати окремі середовища, наведені у Таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1 

Середовище Опис 

PROD Продуктивне (пілотне) середовище 

TEST Стабільне середовище, яке використовується для тестування 

6.2. Система моніторингу 
Система моніторингу забезпечує оперативний моніторинг роботи всіх компонентів системи, включаючи 
CPU, RAM, Disk I/O та вільне місце на дисковій підсистемі, навантаження, доступність каналів зв’язку. 

7. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК 
Технологічний стек повинен складатися із сучасних, поширених технологій, які надійно зарекомендували 
себе у рішеннях установчого/корпоративного рівня та водночас широко розповсюджені. Система повинна 
використовувати технології, інструменти та системи БД, логування тощо виключно із відкритим кодом. Для 
зберігання коду системи потрібно використовувати сервіс сімейства Git. 

Виконавець має зазначити пропозицію щодо технологічного стеку у заявці на участь у конкурсі. 

Безпосередньо продукти, на яких повинна базуватися система: 

● операційна система типу UNIX з відкритим кодом, версії які визначенні розробниками як Long 
Term Support (LTS) (Ubuntu 18); 

● сервіс, упакований у docker контейнер; 
● система управління розробкою програмним забезпеченням Замовника; 
● робота між клієнтськими та серверними компонентами, реалізована виключно з використанням 

REST API; 
● база даних з відкритим кодом для центрального сховища даних (PostgreSQL 11, MongoDB). 
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Додаток №1. Опис тегів е-ТТН 

Назва тегу Тип даних Значення тегу Обмеження Обов'язк
овість 

Зміст атрибуту (як 
заповнювати) 

group 
CDOC_HEAD 

     

<C_DOC> string код документу  mandatory  

<C_DOC_SUB> unsignedByte підтип документу 001 - generic 
(default) 
002 - milk 
003 - alcohol 
004 - spirit 
005 - 
highOctaneOxygen
Additives 
006 - oil 
007 - wood 
008 - bread 

mandatory Тип е-ТТН залежно від виду 
вантажу: 
- основний 
- молочна сировина 
- алкогольні напої 
- спирт 
- високооктанових 
кисневмісних домішок 
- нафта 
- деревина 
- хлібобулочні вироби 

<C_DOC_VER> unsignedByte номер версії документу  mandatory версія XML 

group 
DECLARBODY_C
ORE 

 Основна частина ТТН    

<DOCUMENT_PL
ACE> 

string Місце складання  mandatory населений пункт 
вантажовідправника 

<HFILL> date Дата товарно-
транспортної накладної 

dd:mm:yyyy mandatory дату виписування ТТН 

<HNUM> string Номер товарно-
транспортної накладної 

 mandatory порядковий номер (серія) ТТН 

<R01G1S> string Марка автомобіля  mandatory марка автомобіля згідно з 
техпаспортом 

<R01G11S> string Модель автомобіля  mandatory модель автомобіля згідно з 
техпаспортом 

<R01G2S> string Реєстраційний номер 
автомобіля 

1. лише кирилиця 
2. має відповідати 
одному з патернів 
для автомобільних 
номерних знаків) 

mandatory реєстраційний номер 
автомобіля згідно з 
техпаспортом 

<R01G3S> string Тип автомобіля Вантажний TRUCK 
Спеціальний 
SPECIAL 

mandatory тип автомобіля: вантажний 
або спеціальний 

<R01G4S> string Марка 
причіп/напівпричіп  

optional марка причіпа/напівпричіпа 1 
згідно з техпаспортом 

<R01G12S> string Модель 
причіп/напівпричіп  

optional модель причіпа/напівпричіпа 1 
згідно з техпаспортом 

<R01G5S> string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 

 optional реєстраційний номер 
причіпа/напівпричіпа 1 згідно з 
техпаспортом 

<R01G6S> string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 

Причіп TRAILER 
Напівпричіп SEMI-
TRAILER 

optional тип автомобіля: причіп або 
напівпричіп 

<R01G7S> string Марка 
причіп/напівпричіп 2 

 optional марка причіпа/напівпричіпа 2 
згідно з техпаспортом 

<R01G13S> string Модель 
причіп/напівпричіп 2 

 optional модель причіпа/напівпричіпа 2 
згідно з техпаспортом 

<R01G8S> string Реєстраційний номер 
причіп/напівпричіп 2 

 optional реєстраційний номер 
причіпа/напівпричіпа 2 згідно з 
техпаспортом 
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<R01G9S> string Тип автомобіля 
причіп/напівпричіп 2 

Причіп TRAILER 
Напівпричіп SEMI-
TRAILER 

optional тип автомобіля: причіп або 
напівпричіп 

<R01G10S> string Вид перевезень  optional вид роботи перевізника: за 
відрядним тарифом, за 
погодинним тарифом, за 
покілометровим тарифом, 
централізовані перевезення 
тощо. 
 

SEAL_NO string Номер пломби  optional відбиток пломби, якою 
проводилося пломбування 
(при перевезеннях вантажів 
під пломбою - у контейнерах, 
цистернах тощо) 

TEMPERATURE string Температурний режим  optional опис температурного режиму, 
необхідного для перевезення 
вантажу. це може бути 
діапазон температур або 
максимально допустима 
температура тощо 

<R02G11S> string Ідентифікаційний код 
Перевізник 

валідація за 
кількістю символів 
та згідно з 
алгоритмом 
перевірки 
контрольної суми 

mandatory ідентифікаційний код 
перевізника (ЄДРПОУ 
юридичної особи або ІПН 
фізичної-особи підприємця), з 
яким вантажовідправник 
уклав договір на надання 
транспортних послуг 

<R02G1S> string Повне найменування 
Перевізник 

 mandatory Найменування перевізника 
(найменування юридичної 
особи або ПІБ фізичної-особи 
підприємця), з яким 
вантажовідправник уклав 
договір на надання 
транспортних послуг 

<R02G12S> string Юридична адреса 
Перевізник 

 mandatory юридична адреса юридичної 
особи або адреса реєстрації 
фізичної особи-підприємця 

<R02G21S> string Ідентифікаційний код 
Замовник 

валідація за 
кількістю символів 
та згідно з 
алгоритмом 
перевірки 
контрольної суми 

mandatory ідентифікаційний код 
підприємства (ЄДРПОУ 
юридичної особи або ІПН 
фізичної-особи підприємця), 
що проводить оплату 
транспортної роботи і послуг 

<R02G2S> string Повне найменування 
Замовник 

 mandatory Найменування підприємства 
(найменування юридичної 
особи або ПІБ фізичної-особи 
підприємця), що проводить 
оплату транспортної роботи і 
послуг 

<R02G22S> string Юридична адреса 
Замовник 

 mandatory юридична адреса юридичної 
особи або адреса реєстрації 
фізичної особи-підприємця 

<R02G3S> string Прізвище Водій  mandatory прізвище водія, що 
керуватиме ТЗ при 
перевезенні вантажу 

<R02G31S> string Ім'я Водій  mandatory ім'я водія, що керуватиме ТЗ 
при перевезенні вантажу 

<R02G32S> string По батькові Водій  mandatory по батькові водія, що 
керуватиме ТЗ при 
перевезенні вантажу 



90 

 

<R02G4S> string Номер посвідчення 
Водій 

1. лише кирилиця 
2. має відповідати 
одному з патернів 
водійського 
посвідчення 
(новий формат: 
три літери + шість 
цифр) 

mandatory серія та номер водійського 
посвідчення зазначеного 
водія 

<HTIN> string Ідентифікаційний код 
Вантажовідправник 

валідація за 
кількістю символів 
та згідно з 
алгоритмом 
перевірки 
контрольної суми 

mandatory ідентифікаційний код 
підприємства (ЄДРПОУ 
юридичної особи або ІПН 
фізичної-особи підприємця), 
що проводить відвантаження 
(списання) перелічених в ТТН 
товарно-матеріальних 
цінностей 

<HNAME> string Повне найменування 
Вантажовідправник 

 mandatory найменування підприємства 
(юридичної особи або ПІБ 
фізичної-особи підприємця), 
що проводить відвантаження 
(списання) перелічених в ТТН 
товарно-матеріальних 
цінностей 

<HLOC> string Юридична адреса 
Вантажовідправник 

 mandatory юридична адреса юридичної 
особи або адреса реєстрації 
фізичної особи-підприємця 

<R04G1S> string Ідентифікаційний код 
Вантажоодержувач 

валідація за 
кількістю символів 
та згідно з 
алгоритмом 
перевірки 
контрольної суми 

mandatory ідентифікаційний код 
підприємства (ЄДРПОУ 
юридичної особи або ІПН 
фізичної-особи підприємця), 
що проводить одержання 
(оприбуткування) перелічених 
в ТТН товарно-матеріальних 
цінностей 

<R04G2S> string Повне найменування 
Вантажоодержувач 

 mandatory найменування підприємства 
(юридичної особи або ПІБ 
фізичної-особи підприємця), 
що проводить одержання 
(оприбуткування) перелічених 
в ТТН товарно-матеріальних 
цінностей 

<R04G3S> string Юридична адреса 
Вантажоодержувач 

 mandatory юридична адреса юридичної 
особи або адреса реєстрації 
фізичної особи-підприємця 

<R05G21> string Код КОАТУУ пункту 
навантаження 

валідація за 
кількістю символів 
та за 
класифікатором 

mandatory код пункту навантаження 
відповідно до Державного 
класифікатора об'єктів 
адміністративно-
територіального устрою 
України 

<R05G2S> string Місцезнаходження 
пункту навантаження 

 mandatory Повна адреса пункту 
навантаження: населений 
пункт, вулиця, номер будівлі 
 
Якщо склад розташовано за 
межами населеного пункту 
(наприклад, у полі), можна 
вказати відповідну 
адміністративно-
територіальну одиницю 
(наприклад, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, смт Гути) 

<R05G41> string Код КОАТУУ пункту 
розвантаження 

валідація за 
кількістю символів 

mandatory код пункту розвантаження 
відповідно до Державного 
класифікатора об'єктів 
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та за 
класифікатором 

адміністративно-
територіального устрою 
України 

<R05G4S> string Місцезнаходження 
пункту розвантаження 

 mandatory Повна адреса пункту 
розвантаження: населений 
пункт, вулиця, номер будівлі 
 
Якщо склад розташовано за 
межами населеного пункту 
(наприклад, у полі), можна 
вказати відповідну 
адміністративно-
територіальну одиницю 
(наприклад, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, смт Гути) 

<R012G3S> string Кількість місць 
(словами) 

 mandatory літерами вказується загальна 
кількість місць вантажу 
(контейнерів) 

<R013G1> decimal Маса брутто, кг 
(цифрами) 

0,1 кг mandatory цифрами вказується загальна 
маса зданого для 
перевезення вантажу в 
кілограмах з точністю до 0,1 

<R013G2S> string Маса брутто, кг 
(словами) 

 mandatory літерами вказується загальна 
маса зданого для 
перевезення вантажу в 
кілограмах з точністю до 0,1 

<R010G3S> string Усього відпущено на 
загальну суму 
(словами, з 
урахуванням ПДВ) 

 mandatory літерами вказується загальна 
вартість відвантажених 
товарів з урахуванням ПДВ та 
акцизного збору (якщо 
останній сплачується) 

<R011G1> decimal У тому числі ПДВ 0,01 грн mandatory сума ПДВ у гривнях з точністю 
до 0,01 

<R014G1S> string Супровідні документи 
на вантаж 

 optional Тут перелічують назву, номер 
і дату складання супровідних 
документів на вантаж. 
Залежно від виду вантажу це 
можуть бути ветеринарні, 
санітарні і якісні документи 
(сертифікати, свідоцтва, 
довідки, паспорти тощо) 

<ACT> ACT Номер та дата 
додаткового Акту до е-
ТТН 

 optional  

complexType 
<DECLARBODY_
ORIGINATOR_SE
CURITY> 

 Прізвище, ім'я, по 
батькові представника 
Замовника та 
документ, згідно з яким 
він уповноважений 
супроводжувати 
вантаж, який підлягає 
спеціальній охороні 

   

<FIRST_NAME> string Ім'я особи  optional  

<LAST_NAME> string Прізвище особи  optional  

<FATHERS_NAM
E> 

string По батькові особи  optional  

<DOCUMENT_TY
PE> 

string Тип документу  optional  
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<DOCUMENT_ID> string Номер документу  optional  

<DOCUMENT_DA
TE> 

date Дата укладення 
документу 

 optional  

group 
DECLARBODY_C
ARGO_TABLE 

 Відомості про вантаж    

<T1RXXXXG81S> CARGO_STRING_
CHAR 

Найменування вантажу 
(номер контейнера) 
(колонка 2) 

 mandatory Найменування вантажу 
(номер контейнера), 

<T1RXXXXG82> CARGO_DECIMAL_
CHAR 

Клас небезпечних 
речовин (колонка 2) 

 optional у разі перевезення 
небезпечних вантажів: клас 
небезпечних речовин, до 
якого віднесено вантаж 

<T1RXXXXG9S> CARGO_STRING_
CHAR 

Одиниця виміру 
(колонка 3) 

 optional одиниця виміру товару 
(наприклад, кілограм (кг), літр 
(л), штука (шт.), ящик, рулон 
тощо) 

<T1RXXXXG10> CARGO_DECIMAL_
CHAR 

Кількість місць (колонка 
4) 

 optional кількість місць, які 
визначаються за кожним 
найменуванням вантажу (це 
можуть бути ящики, кошики, 
мішки тощо; якщо вантаж 
упаковано на піддонах - 
вказують кількість піддонів) 
При перевезенні вантажу 
пакетами на піддонах 
вказується кількість пакетів, 
при перевезенні вантажу 
навалом, насипом або 
наливом робиться відповідний 
запис; 
 
для однозначного визначення 
характеристик товару 
необхідно, щоб у цьому полі 
була вказана кількість 
"одиниць виміру" 

<T1RXXXXG11> CARGO_DECIMAL_
CHAR 

Ціна без ПДВ за 
одиницю, грн (колонка 
5) 

0,01 грн optional ціна товару без ПДВ (це 
можуть бути як гривні на 
кілограм (грн./кг), так і гривні 
на ящик (грн./ящик)) - 
залежить від зазначеної 
одиниці виміру 

<T1RXXXXG12> CARGO_DECIMAL_
CHAR 

Загальна сума з ПДВ, 
грн (колонка 6) 

0,01 грн mandatory загальна сума товару з ПДВ 
 
має дорівнювати "Кількість 
місць" * "Ціна без ПДВ за 
одиницю" * 1,2 

<T1RXXXXG13S> CARGO_STRING_
CHAR 

Вид пакування 
(колонка 7) 

 optional вид пакування, в якому 
перевозиться вантаж (це 
можуть бути ящики, кошики, 
мішки тощо; якщо вантаж 
упаковано на піддонах - 
вказують кількість піддонів). 
Якщо до перевезення буде 
пред'явлено незапакований 
вантаж, робиться позначка 
"н/п" 

<T1RXXXXG14S> CARGO_STRING_
CHAR 

Документи з вантажем 
(колонка 8) 

 optional реквізити документів, які водій 
отримує від 
вантажовідправника і передає 
вантажоодержувачеві разом з 
вантажем (товарні, залізничні 
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накладні, сертифікати, 
свідоцтва тощо) 

<T1RXXXXG15> CARGO_DECIMAL_
CHAR 

Маса брутто, кг 
(колонка 9) 

0,1 кг mandatory маса вантажу по кожному 
рядку з точністю до 0,1 

<R001G10> decimal Усього кількість місць  optional сума за полями "Кількість 
місць"; не заповнюється, якщо 
в таблиці вказано різні 
одиниці виміру 

<R001G12> decimal Усього загальна сума з 
ПДВ, грн 

0,01 грн mandatory сума за полями "Загальна 
сума з ПДВ, грн"; розрахунок 
відбувається автоматично 

group 
DECLARBODY_L
OAD_OPERATIO
NS_ORIGINATOR 

 Навантажувальні 
роботи 
(Вантажовідправник) 

   

<R08G2> decimal Маса брутто, кг в пункті 
навантаження 

0,1 кг mandatory маса зданого/отриманого для 
перевезення вантажу в 
кілограмах з точністю до 0,1 

date_arrival_load date Дата прибуття dd:mm:yyyy optional дата прибуття автомобіля під 
навантаження 

<R08G31> unsignedByte Час прибуття, (год)  optional час (години) прибуття 
автомобіля під навантаження 

<R08G32> unsignedByte Час прибуття, (хв)  optional час (хвилини) прибуття 
автомобіля під навантаження 

date_departure_lo
ad 

date Дата вибуття dd:mm:yyyy optional дата вибуття автомобіля з-під 
навантаження 

<R08G41> unsignedByte Час вибуття, (год)  optional час (години) вибуття 
автомобіля після закінчення 
операції навантаження 

<R08G42> unsignedByte Час вибуття, (хв)  optional час (хвилини) вибуття 
автомобіля після закінчення 
операції навантаження 

<R08G51> unsignedByte Час простою, (год)  optional час (години) простою під 
навантаженням 

<R08G52> unsignedByte Час простою, (хв)  optional час (хвилини) простою під 
навантаженням 

<R017G11S> string Посада відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

 mandatory посада матеріально 
відповідальної особи, яка 
відпускає вантаж 

<R017G1S> string П.І.Б. відповідальної 
особи 
Вантажовідправника 

 mandatory ПІБ матеріально 
відповідальної особи, яка 
відпускає вантаж 

group 
DECLARBODY_L
OAD_OPERATIO
NS_TRANSPORT
ER 

 Навантажувальні 
роботи (Перевізник) 

   

<R017G2S> string Посада водія  mandatory посада водія, що прийняв 
вантаж (водій, водій-
експедитор тощо) 

<R017G3S> string П.І.Б. водія  mandatory ПІБ водія, що прийняв вантаж 

<R017G7S> string Ідентифікаційний код 
Водій 

 mandatory РНОКПП водія 

<R017G21S> string Посада експедитора  optional посада експедитора 

<R017G31S> string П.І.Б. експедитора  optional ПІБ експедитора 
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<R017G71S> string Ідентифікаційний код 
Експедитор 

 optional РНОКПП експедитора; 
mandatory, якщо вказані 
посада та ПІБ експедитора 

group 
DECLARBODY_U
NLOAD_OPERATI
ONS_RECEPIENT 

 Розвантажувальні 
роботи 
(Вантажоотримувач) 

   

<R09G2> decimal Маса брутто, кг в пункті 
розвантаження 

0,1 кг mandatory маса отриманого вантажу в 
місці розвантаження в 
кілограмах з точністю до 0,1 

DATE_ARRIVAL_
LOAD 

date Дата прибуття dd:mm:yyyy optional дата прибуття автомобіля на 
розвантаження 

<R09G31> unsignedByte Час прибуття, (год)  optional час (години) прибуття 
автомобіля на розвантаження 

<R09G32> unsignedByte Час прибуття, (хв)  optional час (хвилини) прибуття 
автомобіля на розвантаження 

DATE_DEPARTU
RE_LOAD 

date Дата вибуття dd:mm:yyyy optional дата вибуття автомобіля з-під 
розвантаження 

<R09G41> unsignedByte Час вибуття, (год)  optional час (години) вибуття 
автомобіля після закінчення 
операції розвантаження 

<R09G42> unsignedByte Час вибуття, (хв)  optional час (хвилини) вибуття 
автомобіля після закінчення 
операції розвантаження 

<R09G51> unsignedByte Час простою, (год)  optional час (години) простою під 
розвантаженням 

<R09G52> unsignedByte Час простою, (хв)  optional час (хвилини) простою під 
розвантаженням 

<R017G61S> string Посада відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

 mandatory посада матеріально 
відповідальної особи 
вантажоодержувача 

<R017G6S> string П.І.Б. відповідальної 
особи 
Вантажоодержувача 

 mandatory ПІБ матеріально 
відповідальної особи 
вантажоодержувача 

<CLAIM_TRANSF
ER> 

CLAIM_TRANSFER Запис про передачу 
права на пред'явлення 
претензії 

 optional Передача права на 
пред'явлення претензії 
засвідчується написом на ТТН 
такого змісту: 
"Право на пред'явлення 
претензії передане П.І.Б. " 
(довірена особа) 

group 
DECLARBODY_U
NLOAD_OPERATI
ONS_TRANSPOR
TER 

 Розвантажувальні 
роботи (Перевізник) 

   

<R017G4S> string Посада водія  mandatory посада водія, що здав вантаж 
(водій, водій-експедитор 
тощо) 

<R017G5S> string П.І.Б. водія  mandatory ПІБ водія, що здав вантаж 

<R017G8S> string Ідентифікаційний код 
Водій 

 mandatory РНОКПП водія 

<R017G41S> string Посада експедитора  optional посада експедитора 

<R017G51S> string П.І.Б. експедитора  optional ПІБ експедитора 

<R017G81S> string Ідентифікаційний код 
Експедитор 

 optional РНОКПП експедитора; 
mandatory, якщо вказані 
посада та ПІБ експедитора 
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Блок DECLAREXT, що використовується в цілях адресації документу Провайдером ЕДО (інтероперабельність 
2-го рівня) і не несе юридичного значення 

Назва тегу (EXTENTION_TYPE) Тип даних Значення тегу 

EMAIL string email 

PHONE string номер телефону 

DRFO string ідентифікаційний код 

DIVISION string Назва філіалу 

FULLNAME string Повне ім'я особи 

ADDRESS string Адреса 

TOWN string Населений пункт 

REGION string район в області 

AREA string область 

KOATUU string код КОАТУУ 

GLN string GLN 

GROUP string Група користувачів 

AGREEMENT string Номер договору 

AGREEMENT_DATE string Дата договору 

COMMENT string Текстове поле 

VENDOR_CODE string Артикул товару 

DRIVER_PHONE string Номер телефону водія 

CONTACT string Контактна інформація 

MILAGE string Кілометраж 

TRANSPORTATION_REQUEST_NO string Номер заявки на перевезення 

TRANSPORTATION_REQUEST_DATE string Дата заявки на перевезення 

BARCODE string Штрихкод товару 

URL string Посилання на документ 

QUANTITY string Кількість товару 

BUYER_CODE string артикул покупця 

UKTZED string код УКТЗЕД 

PRICE_WITH_VAT string ціна за одиницю без ПДВ 

SUM_WITHOUT_VAT string загальна сума з ПДВ 

RETURN_TARE string ознака "зворотня тара" 

ORDER_NO string номер замовлення 

ORDER_DATE string дата замовлення 
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DELIVERY_NOTE_NO string номер повідомлення про відвантаження 

DELIVERY_NOTE_DATE string дата повідомлення про відвантаження 

CONTAINER_NO string номер контейнера 

SEAL_ADD_TYPE string тип пломби 

SEAL_ADD_NO string номер пломби 
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Додаток №2. Форма е-ТТН з тегами 
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Додаток №3. Приклад заповнення е-ТТН 
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Додаток №4. XML-структура е-ТТН 
Приклад структури xml е-ТТН у статусі “Підписано перевізником на розвантаженні” 

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <SIGN_ENVELOPE STATE="TRANSPORTER_SIGNED_UNLOADED"> 
        <SIGN_ENVELOPE STATE="RECIPIENT_SIGNED"> 
            <SIGN_ENVELOPE STATE="TRANSPORTER_SIGNED_LOADED"> 
                <SIGN_ENVELOPE STATE="ORIGINATOR_SIGNED"> 
                    <DECLARHEAD> 
                        <C_DOC>T01</C_DOC> 
                        <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> 
                        <C_DOC_VER>02</C_DOC_VER> 
                    </DECLARHEAD> 
                    <DECLARBODY TYPE="CORE" STAKE="ORIGINATOR"> 
                        <HFILL>2020-04-20</HFILL> 
                        <HNUM>ТМ000000010279</HNUM> 
                        <DOCUMENT_PLACE>м.Київ</DOCUMENT_PLACE> 
                        <R01G1S>DAF</R01G1S> 
                        <R01G11S>XF105</R01G11S> 
                        <R01G2S>АН6754ЕА</R01G2S> 
                        <R01G3S>авто</R01G3S> 
                        <R01G4S>DAF</R01G4S> 
                        <R01G5S>АН2325ЕА</R01G5S> 
                        <R01G6S>причіп1</R01G6S> 
                        <R01G7S>DAF</R01G7S> 
                        <R01G8S>АН1111ЕА</R01G8S> 
                        <R01G9S>причіп2</R01G9S> 
                        <R01G10S>вантажні перевезення</R01G10S> 
                        <R02G11S>11223344</R02G11S> 
                        <R02G1S>Перевізник 1</R02G1S> 
                        <R02G21S>34554362</R02G21S> 
                        <R02G2S>Замовник Тестовий платник 3</R02G2S> 
                        <R02G3S>Шевченко</R02G3S> 
                        <R02G31S>Тарас</R02G31S> 
                        <R02G32S>Григорович</R02G32S> 
                        <R02G4S>АА123456</R02G4S> 
                        <HTIN>34554362</HTIN> 
                        <HNAME>Тестовий платник 3</HNAME> 
                        <HLOC>УКРАЇНА, 88745, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖАШКIВСЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.ЖАШКІВ, ВУЛ. 
ЛЕНІНА, БУД. 22, КВ. (ОФІС) 3</HLOC> 
                        <R04G1S>33445566</R04G1S> 
                        <R04G2S>Тестовий платник 4</R04G2S> 
                        <R04G3S>УКРАЇНА, 88745, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 22, КВ. (ОФІС) 3</R04G3S> 
                        <R05G21>8000000000</R05G21> 
                        <R05G2S>Київ, пр. Тараса Шевченко</R05G2S> 
                        <R05G41>8000000000</R05G41> 
                        <R05G4S>Київ, Хрещатик</R05G4S> 
                        <R012G3S>дванадцять</R012G3S> 
                        <R013G1>200.00</R013G1> 
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                        <R013G2S>двісті</R013G2S> 
                        <R010G3S>сто тисяч</R010G3S> 
                        <R011G1>16666.67</R011G1> 
                        <R014G1S>сертифікат якості</R014G1S> 
                        <SEAL_NO>пломба 123, пломба 456</SEAL_NO> 
                        <TEMPERATURE>Температурний режим</TEMPERATURE> 
                        <T1RXXXXG81S ROWNUM="1">побутова техніка</T1RXXXXG81S> 
                        <T1RXXXXG82 ROWNUM="1" xsi:nil="true"/> 
                        <T1RXXXXG9S ROWNUM="1">шт</T1RXXXXG9S> 
                        <T1RXXXXG10 ROWNUM="1">12</T1RXXXXG10> 
                        <T1RXXXXG11 ROWNUM="1">100.00</T1RXXXXG11> 
                        <T1RXXXXG12 ROWNUM="1">1440.00</T1RXXXXG12> 
                        <T1RXXXXG13S ROWNUM="1">коробка</T1RXXXXG13S> 
                        <T1RXXXXG14S ROWNUM="1">сертифікат якості</T1RXXXXG14S> 
                        <T1RXXXXG15 ROWNUM="1">1.00</T1RXXXXG15> 
                        <T1RXXXXG81S ROWNUM="2">небезпечний вантаж</T1RXXXXG81S> 
                        <T1RXXXXG82 ROWNUM="2">1.1</T1RXXXXG82> 
                        <T1RXXXXG9S ROWNUM="2">шт</T1RXXXXG9S> 
                        <T1RXXXXG10 ROWNUM="2">12</T1RXXXXG10> 
                        <T1RXXXXG11 ROWNUM="2">200.00</T1RXXXXG11> 
                        <T1RXXXXG12 ROWNUM="2">300.00</T1RXXXXG12> 
                        <T1RXXXXG13S ROWNUM="2">бочка</T1RXXXXG13S> 
                        <T1RXXXXG14S ROWNUM="2" xsi:nil="true" /> 
                        <T1RXXXXG15 ROWNUM="2">12.0</T1RXXXXG15> 
                        <R001G10>12.00</R001G10> 
                        <R001G12>1440.00</R001G12>                         
                        <R08G2>1.00</R08G2> 
                        <DATE_ARRIVAL_LOAD>2020-07-01</DATE_ARRIVAL_LOAD> 
                        <R08G31>9</R08G31> 
                        <R08G32>0</R08G32> 
                        <DATE_DEPARTURE_LOAD>2020-07-01</DATE_DEPARTURE_LOAD> 
                        <R08G41>10</R08G41> 
                        <R08G42>0</R08G42> 
                        <R08G51>2</R08G51> 
                        <R08G52>2</R08G52> 
                        <R017G11S>комірник</R017G11S> 
                        <R017G1S>Ткаченко</R017G1S> 
                        <DECLARBODY_ORIGINATOR_SECURITY> 
                            <FIRST_NAME>Богдан</FIRST_NAME> 
                            <LAST_NAME>Хмельницький</LAST_NAME> 
                            <FATHERS_NAME>Михайлович</FATHERS_NAME> 
                            <DOCUMENT_TYPE>договір щодо надання послуг у сфері охорони 
вантажів</DOCUMENT_TYPE> 
                            <DOCUMENT_ID>№2345-ФФ</DOCUMENT_ID> 
                            <DOCUMENT_DATE>2020-04-01</DOCUMENT_DATE> 
                        </DECLARBODY_ORIGINATOR_SECURITY> 
                    </DECLARBODY> 
                    <DECLAREXT> 
                        <EXTENSION TYPE="EMAIL" STAKE="RECIPIENT">name@foo.com</EXTENSION> 
                        <EXTENSION TYPE="EMAIL" STAKE="TRANSPORTER">name@bar.com</EXTENSION> 
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                        <EXTENSION TYPE="DIVISION" STAKE="TRANSPORTER">Закарпатське відділення 
N1</EXTENSION> 
                        <EXTENSION TYPE="KOATUU" STAKE="RECIPIENT" VISIBLE="INVISIBLE">2100000000</EXTENSION> 
                        <EXTENSION TYPE="BARCODE" STAKE="ORIGINATOR" 
CARGO_ROWNUM="1">12345678</EXTENSION> 
                    </DECLAREXT> 
                </SIGN_ENVELOPE> 
                <SIGNATURE OWNER="ORIGINATOR">T1JJR0lOQVRPUl9TSUdORUQK</SIGNATURE> 
                <DECLARBODY TYPE="AMENDMENT" STAKE="TRANSPORTER"> 
                    <R017G2S>водій</R017G2S> 
                    <R017G3S>Шевченко</R017G3S> 
                </DECLARBODY> 
                <DECLAREXT> 
                    <EXTENSION TYPE="EMAIL" STAKE="RECIPIENT">name2@foo.com</EXTENSION> 
                </DECLAREXT> 
            </SIGN_ENVELOPE> 
            <SIGNATURE OWNER="TRANSPORTER_EXPEDITION">VFJBTlNQT1JURVJfU0lHTkVECg==</SIGNATURE> 
            <SIGNATURE OWNER="TRANSPORTER_DRIVER">RFJJVkVSX1NJR05FRAo=</SIGNATURE> 
            <DECLARBODY TYPE="AMENDMENT" STAKE="RECIPIENT"> 
                <R09G2>1.00</R09G2> 
                <DATE_ARRIVAL_UNLOAD>2020-07-02</DATE_ARRIVAL_UNLOAD> 
                <R09G31>18</R09G31> 
                <R09G32>0</R09G32> 
                <DATE_DEPARTURE_UNLOAD>2020-07-02</DATE_DEPARTURE_UNLOAD> 
                <R09G41>19</R09G41> 
                <R09G42>0</R09G42> 
                <R09G51>1</R09G51> 
                <R09G52>0</R09G52> 
                <R017G61S>водій</R017G61S> 
                <R017G6S>Петренко</R017G6S> 
            </DECLARBODY> 
            <DECLAREXT /> 
        </SIGN_ENVELOPE> 
        <SIGNATURE OWNER="RECIPIENT">UkVDRVBJRU5UX1NJR05FRAo=</SIGNATURE> 
        <DECLARBODY TYPE="AMENDMENT" STAKE="TRANSPORTER"> 
            <R017G4S>експедитор</R017G4S> 
            <R017G5S>Василенко</R017G5S> 
            <ACT TYPE="RELOAD" DATE="2020-04-01"> 
                Акт перевантаження №123 від 2020.04.01 
            </ACT> 
        </DECLARBODY> 
        <DECLAREXT /> 
    </SIGN_ENVELOPE> 
    <SIGNATURE OWNER="TRANSPORTER_EXPEDITION">VFJBTlNQT1JURVJfU0lHTkVECg==</SIGNATURE> 
    <SIGNATURE OWNER="TRANSPORTER_DRIVER">RFJJVkVSX1NJR05FRAo=</SIGNATURE> 
</DECLAR> 
 

 



102 

 

Використання шаблонів XML документів 

У кожній фазі перевезення змінюється документ і його наповнення. Отже, фактично в кожній фазі 
необхідно опрацьовувати документ первинної (відмінної від інших) структури. 

Основні принципи використання документів 

1. Основна частина документу, яка заповнюється вантажовідправником, знаходиться в порції 
документу DECLARBODY TYPE=CORE 

2. На різних фазах перевезення, підписувачі можуть вносити певну інформацію лише в частину, що 
стосується навантажувально-розвантажувальних операцій. В документ така інформація вноситься 
в окремі порції DECLARBODY TYPE=AMENDMENT 

3. Для кожної порції DECLARBODY фіксується власник за допомогою атрибута STAKE 

4. Кожна частина або порція DECLARBODY завіряється підписами КЕП учасника 

5. Всі підписи зберігаються в документах в порції SIGNATURE 

6. В документі передбачено порцію DECLAREXT, яка НЕ є юридично значимою і може служити для 
передачі додаткової інформації між учасників перевезення. В порції передбачено набір полів 
EXTENSION, яка може відображатись користувачу згідно з атрибутом VISIBILITY. А також за 
допомогою атрибуту CARGO_ROWNUM можна вносити інформацію специфічну до кожної строки 
списку перевезення вантажу, наприклад - баркоди, інвентарні номери та ін. 

7. Кожен учасник перевезення, який підписує документ, зобовʼязаний зберігати набір полів 
EXTENSION, який був заповнений учасниками раніше. При цьому можна доповнювати DECLAREXT 
додатковими EXTENSIONS, але не дозволяється видалення. 

 

 


