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Терміни та Визначення 

 

Термін Визначення 

НСEІТ 
Національна система електронної 
ідентифікації товарів 

ДПС Державна податкова служба України 

ІКП Інтегрована картка платника 

КЕП Кваліфікований електронний підпис 

СОД РРО 
Система обліку даних реєстратора 
розрахункових операцій 
 

ПРРО 
Програмний реєстратор розрахункових 
операцій 

СГ Суб’єкт господарювання 

API 
Набір визначень підпрограм, протоколів 
взаємодії та засобів для створення 
програмного забезпечення 

GTIN 
14-розрядний міжнародний номер товару, 
призначений для використання в 
комп'ютерних системах 

УКТЗЕД 
Український класифікатор товарів 
зовнішньоекономічної діяльності 

КАТОТТГ 
Кодифікатор адміністративно-
територіальних одиниць та територій  
територіальних громад 

E-ТТН Електронна Товарно-транспортна накладна 

КОАТУУ 
Класифікатор об'єктів адміністративно-
територіального устрою України 

МАП Марка акцизного податку 

ТП Товарна позиція 

АМ Акцизна марка 

ЕАМ Електронна акцизна марка 



ІП Інформаційна підсистема 

ПЗ Програмне забезпечення 

ПДВ Податок на додану вартість 

ЦБД ЕАМ центральна база даних електронних марок 
акцизного податку 

EAN13  Міжнародна система кодування товарів у 
роздрібній торгівлі 

АВ ЛГП 
алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана 
продукція) 

АВ ВП 
алкоголь вітчизняний (виноробна 
продукція) 

АІ ЛГП 
алкоголь імпортний (лікеро-горілчана 
продукція) 

АІ ВП 
алкоголь імпортний (виноробна 
продукція) 

КВЕД Класифікатор видів економічної діяльності 

СУБД Система управління базами даних 

КСЗІ Комплексна система захисту інформації 

ЦОД Центр обробки даних 

ІТС “ЄВПЕЗ” Інформаційно-телекомунікаційна система 
“Єдине вікно подання електронної звітності” 

 

  



1. Загальні відомості про зміст робіт 

1.1. Повне найменування 

Повне найменування: створення інформаційної підсистеми “Електронна акцизна 

марка” ITC “Єдине вікно подання електронної звітності” Державної податкової служби 

України 

1.2. Найменування замовника та набувача 

Замовник: Фонд “Євразія” в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги 

USAID/UKAid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)». 

 

Набувач: Державна податкова служба України. 

 

Виконавець: надавач послуг за договором, визначений за результатами конкурсної 

процедури. 

1.3. Термін надання послуг  

П’ять місяців з дати підписання договору. 

1.4. Джерело та порядок фінансування  

Фонд “Євразія” в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги 

USAID/UKAid  «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах /TAPAS», 

«реєстраційна картка проєкту № 3519-13 від 04.02.2021», що фінансується Урядом США 

через Агентство США з міжнародного розвитку  (далі – проект TAPAS) 

 

Оплата послуг Розробника проводиться згідно умов відповідного договору. 

1.5. Порядок оформлення та передачі результатів 

Замовнику 

Розробник після завершення надання послуг передає Замовнику та Набувачу 

результати розробки, а саме: 

− акт приймання-передачі наданих послуг (у трьох екземплярах) який охоплює 

технічні та фінансові питання, а також питання передачі майнових прав 

− прикладне програмне забезпечення (в одному екземплярі); 

− документацію на Систему згідно даних Технічних вимог. 

 

Усі майнові права, в тому числі виключні, права інтелектуальної власності на 

розроблюване прикладне програмне забезпечення набуваються державою в особі 

Державної податкової служби України відповідно до Закону України «Про авторське 

право і суміжні права».  



2. Призначення та цілі 

Створення інформаційної підсистеми для: 

● обліку акцизних марок; 

● контролю сплати акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції вітчизняного та 

імпортного виробництва яка реалізуються на митній території України;  

● контролю обігу та реалізації лікеро-горілчаної продукції які реалізуються на 

митній території України. 

Для досягнення мети проекту розробляється інформаційна підсистема з 

централізованою базою даних марок акцизного податку, яка має виконувати наступні 

функції: 

- ведення обліку ЕАМ та АМ  в розрізі суб’єктів господарювання; 

- можливість імпорту серій і номерів виданих раніше марок акцизного податку 

старого зразку в ІП “Електронна акцизна марка”; 

- ведення обліку сплати сум акцизного податку в розрізі окремої ЕАМ та АМ; 

- ведення обліку для кожної ЕАМ та АМ статусів та історії змін статусу — 

виготовлено, передано ГУ, активовано, нанесено на продукцію, реалізовано 

виробнику/імпортеру, видано з акцизного складу виробника, продано в роздріб 

кінцевому споживачу та інших; 

Для цього мають бути реалізовані наступні процедури: 

- імпорт серій та номерів раніше виготовлених АМ та їх статусів; 

- отримання замовлення на випуск ЕАМ від виробника/імпортера; 

- перевірка наявності діючої ліцензії на виробництво, оптову або роздрібно 

торгівлю; 

- можливість заборони видачі ЕАМ для вибраного СГ, за умов відповідно до 

законодавства України, наприклад рішення суду щодо арешту коштів на рахунку, 

та повідомлення платника про дане із зазначенням причини відмови у видачі 

ЕАМ; 

- перевірка сплати акцизного податку на замовлену кількість ЕАМ; 

- взаємодія з ІКП для списання коштів акцизного податку на замовлену кількість 

ЕАМ; 

- передача підтвердження про активацію ЕАМ (статус “Активовано”) в НСЕІТ; 

- отримання інформації від виробника/імпортера про зміну статусу ЕАМ; 

- отримання інформації про анулювання вибраних EAM, та повернення коштів 

сплаченого податку на баланс виробника/імпортера. 

- створення Е-ТТН з переліком ЕАМ або групових ідентифікаторів, куди входить 

ЕАМ, при переміщенні товарів з акцизного складу; 



- отримання інформації з Е-ТТН (податковий пост) про переміщення продукції з 

ЕАМ і внесення в ЦБД ЕАМ даних про зміну статуса ЕАМ; 

- отримання звітів виробників про використання/невикористання АМ  і внесення 

змін статусів АМ в ЦБД ЕАМ; 

- автоматичне формування звітів про використання ЕАМ; 

- отримання інформації з СОД РРО про продаж товарів з ЕАМ та АМ; 

- передача в НСЕІТ окремих визначених статусів  ЕАМ; 

- співставлення згенерованих кодів НСЕІТ  з серіями і номерами АМ отриманими 

виробниками/імпортерами, які приймають участь в пілотному проекті (на пілотний 

період); 

- розробка API для взаємообміну між ДПС, НСЕІТ та Суб’єктами господарювання; 

Для взаємодії працівників ДПС з ІП “ЕАМ” має бути створено робоче місце працівника 

ДПС з набором інтерфейсів для обліку акцизних марок, в якому буде реалізована 

можливість перегляду та експорту інформації. 

 



3. Загальна модель  

 
 

 

4. Вимоги до ІП “Електронна акцизна марка” 

4.1. Вимоги до ІП ЕАМ в цілому 

ІП Електронна акцизна марка повинна складатися з наступних компонентів: 

1. Робоче місце працівника ДПС  – компонент, що забезпечує електронну 

взаємодію працівників ДПС з інформацією про марки акцизного податку та їх 

статуси. 

2. Центральна база даних обліку акцизних марок (далі ЦБД ЕАМ). 

3. Служба обміну даними та взаємодії з внутрішніми реєстрами; 

4. Модуль яким змінюються статуси АМ на підставі поданих СГ звітів  

5. API для взаємодії з НСЕІТ та СГ. 

В ІП повинні бути передбачені наступні функціональні можливості: 



− робоче місце працівника ДПС з набором інтерфейсів для обліку акцизних марок; 

− можливість перегляду, фільтрації та сортування інформації яка зберігається в 

ЦБД; 

− можливість імпорту даних в ЦБД ЕАМ з існуючих таблиць та баз даних ДПС 

(для етапу наповнення ЦБД ЕАМ первинними даними про старі марки); 

− отримання замовлення на випуск ЕАМ від виробника/імпортера; 

− списання коштів для сплати акцизного податку; 

− повернення коштів сплаченого акцизного податку по анульованим ЕАМ; 

− передача в НСЕІТ статусів: 

● Активовано - після перевірки СГ на можливість отримання ЕАМ , 

сплати акцизного податку та запису в ЦБД ЕАМ, статусу 

“Активовано” для кодів в заявці. 

● Передано виробнику/імпортеру - після передачи кодів 

виробнику/імпортеру;  

● Виїхало з виробництва - після накладання КЕП працівником ДПС 

на акцизному складі; 

● Погашено - передається з СОД РРО в ІП Електронна акцизна 

марка, і далі в НСЕІТ; 

● Анульовано/Не активовано – у разі повернення невикористаної 

АМ або ЕАМ. 

 

−  взаємодія з державними реєстрами та системами для отримання 

уточненої інформації під час надання послуг. 

4.2 Вимоги до робочого місця працівника ДПС для обліку 

акцизних марок 

Робоче місце працівника ДПС для обліку акцизних марок забезпечує електронну 

взаємодію працівників ДПС з ІП ЕАМ з метою: 

1. Перегляду інформації про марки акцизного податку та суб’єктів господарювання; 

2. Фільтрації, сортування та пошуку необхідної інформації з ЦБД ЕАМ;  

3. Перевірки ліцензій, даних про платника та сум сплаченого акцизного податку; 

4. Перевірка умов відповідно до законодавства України, що унеможливлюють 

видачу ЕАМ замовнику, наприклад рішення суду щодо арешту коштів на рахунку. 

Вибір та фільтрація мають бути реалізовані за будь-якою можливою комбінацією 

вказаних параметрів: 

- ЄДРПОУ 

- тип марки - “АВ ЛГП”; “АВ ВП”; “АІ ЛГП”; “АІ ВП” 

- сума акцизного податку, сплаченого з одиниці продукції 

- статус марки (згенеровано, отримано, нанесено на продукцію, виїхало з 

виробництва, погашено, передано дистриб’ютору та інші*) 

- дата зміни статусу марки 

- тип СГ (по типу ліцензії СГ) 



- статус сплати акцизного податку (для “ВП” марок) 

- КАТОТТГ / КОАТУУ на різних рівнях 

- GTIN / найменування 

- ЄДРПОУ суб'єкта, який здійснював операції з маркованим товаром 

- індивідуальний номер місця зберігання / ідентифікатор об’єкта 

оподаткування - акцизного складу / номер ліцензії місця роздрібної 

торгівлі 

- місцезнаходження місця зберігання / місцезнаходження об’єкта 

оподаткування - акцизного складу / місцезнаходження місця роздрібної 

торгівлі 

-  тип ліцензії 

- статус ліцензії 

- наявність законодавчих умов, що унеможливлюють видачу ЕАМ 

- групові ідентифікатори, куди входила ЕАМ 

- дата зміни групових ідентифікаторів, куди входила ЕАМ 

 

Надавати доступ до відповідних реєстрів даних та формувати  до 15 видів звітів, 

форми яких буде визначено ДПС на етапі узгодження Технічного завдання. 

 

* перелік статусів може бути збільшено в рамках розвитку ІП “ЕАМ”. 

4.3.Вимоги до Центральної бази даних ЕАМ 

Консолідована база даних є невід’ємною частиною ІС Е-акцизна марка та повинна 

забезпечувати ведення відповідних реєстрів. 

 

ЦБД ЕАМ складається з наступних частин: 

 

1. В ЦБД ЕАМ має зберігатися наступна інформація відносно ЕАМ: 

- Номер та серія АМ 

- код ДПІ, яка здійснювала видачу АМ 

- Номер ЕАМ 

- ЄДРПОУ 

- Назва суб'єкта господарювання 

- Статус марки з історією змін та відміткою часу 

- Тип марки - “АВ ЛГП”; “АВ ВП”; “АІ ЛГП”; “АІ ВП” 

- Сума акцизного податку 

- Об’єм тари 

- % обороту спирту 

- УКТЗЕД на рівні 10 знаків 

- GTIN 

- Назва продукції  

- Посилання для відображення інформації про товар. 

2. Перелік суб’єктів господарювання, що здійснювали операції з генерації кодів; 

3. Статус згенерованих кодів, збереження історії змін статусів кодів; 

4. ЄДРПОУ, код та місцезнаходження об'єкта оподаткування суб'єкта 

господарювання, який здійснював операції з маркованим товаром 



5. Обробка та збереження дій користувача в ІП Електронна акцизна марка; 

6. Дані отримані з ІС СОД РРО:  

- ЄДРПОУ 

- Назва СГ 

- КВЕД 

- фіскальний номер РРО/ПРРО 

- КОАТУУ(АТУ) та адреса господарської одиниці 

- Код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД 

- Номер фіскального чеку  

- Дата здійснення розрахункової операції (день, місяць, рік) 

- Час здійснення розрахункової операції (година, хвилина) 

- Цифрове значення штрихового коду товару (номер марки) 

- Штриховий код товару (GTIN) 

- Назва товару 

- Вартість одиниці виміру 

- Сума операції 

- Сума ПДВ 

- Ставка акцизного податку 

- Сума акцизного податку 

- Код ДПІ, в якому зареєстровано РРО 

 

Консолідована база даних повинна містити адміністративну панель з  інтерфейсом для 

аналізу та взаємодії з даними. 

4.4. Внесення змін статусів АМ зі звітів, отриманих від 

суб’єкта господарювання 

На підставі звітів отриманих ДПС від суб’єктів господарювання мають вноситися зміни 

в статуси раніше отриманих АМ. 

Перелік звітів: 

- Звіт про використання марок акцизного податку 

- Реєстр повернутих марок акцизного податку  

4.5. Вимоги до служби обміну даними та взаємодії з 

внутрішніми державними реєстрами 

Система має забезпечувати інтеграцію з наступними ІТС ДПС та реєстрами: 

- ІТС «Податковий блок» 

● підсистема «Облік платежів» 

● підсистема ІКП 

●  підсистема «Обробка звітності» 

- ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» 

- СОД РРО 

- Відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, отриманими ДПС з такого реєстру в 

порядку інформаційної взаємодії 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18#n3


Перелік реєстрів для взаємодії: 

- Ліцензійний реєстр діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах 

- Реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом 

коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і 

спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних 

напоїв за коньячною технологією 

- Ліцензійний реєстр діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними 

напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах 

- Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, 

спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового 

ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

4.6. Вимоги до API для взаємодії з НСЕІТ та суб’єктами 

господарювання 

Необхідно надати можливість обміну даними про статуси ЕАМ та інформацією про 

товари за допомогою API з НСЕІТ. 

Необхідно надати можливість для СГ сформувати заявку на генерацію, активацію та  

отримання ЕАМ за допомогою  API. 

Всі дії користувачів кабінету повинні бути передані до НСЕІТ включно з КЕП 

користувача для верифікації правомірності дію. 

5. Нефункціональні вимоги  

5.1 Вимоги до надійності та відмовостійкості 

 

Надійність ІП 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. 

 

ІП повинна забезпечувати відмово стійку роботу в режимі 24х7х365 і гарантувати 

доступність для роботи кінцевих користувачів на рівні мінімум 99%. 

 

ІП 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 в ІП має бути 

створена система резервного копіювання з метою оперативного відновлення робочих 

конфігурацій  з резервних копій. 



 

Максимальний час відновлення працездатності ПЗ не більше 30 хвилин. 

 

Збереженість інформації на випадок аварій повинна бути забезпечена у повному 

обсязі. Резервне копіювання повинно забезпечуватися функціональністю, 

реалізованою в рамках ІП та одночасно штатними засобами СУБД, що 

використовуються. 

 

Для забезпечення резервного копіювання інформації на випадок аварій створюється 

окремі територіально рознесені з ЦОД сховища (сховище). Резервне копіювання має 

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

Затрати часу на відновлення системи з урахуванням технічних затримок, підключення 

до резервного ЦОД та операцією контролю працездатності, повинні бути мінімальними 

для забезпечення безперервної роботи та не перевищувати однієї доби. 

Збереження даних має забезпечуватися у випадках: 

− вимкнення живлення; 

− відмови технічних засобів обробки інформації; 

− помилки, збоїв або руйнування програмного забезпечення. 

Вимоги щодо надійності Системи можуть бути уточнені Виконавцем та повинні бути 

зазначені в наступних версіях технічного завдання. 

 

5.2 Вимоги до потужності ІП 
 

ІП повинна відповідати наступним вимогам: 

- час відгуку при роботі з інтерфейсом - вибір з довідників, сортування, переходи 

між інтерфейсами - не більше 3 (трьох) секунд без урахування часу передачі 

даних по мережі і встановлення з'єднання між клієнтським робочим місцем і 

сервером; 

- час збереження в системі первинних неструктурованих даних не повинно 

перевищувати 3 (трьох) секунд за умови, що розмір даних не більше 100 (ста) 

кілобайт, а на один сервер доводиться не більше 500 (п'ятисот) одночасних 

запитів на збереження; 

- виконання пошукового запиту з актуальних даними - не більше 7 (семи) секунд 

за умови повернення сформованим запитом не більше 50000 (п'ятдесят тисяч) 

рядків даних без урахування часу передачі даних по мережі і встановлення 

з'єднання між клієнтським робочим місцем і сервером. 

- система повинна витримувати 1000 (тисячу) запитів  в секунду від користувачів. 



 5.5  Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого 

доступ 

Для забезпечення захисту інформації в електронній системі необхідне поєднання 

наступних заходів: 

1) Законодавчих (врахування нормативних актів, стандартів тощо, спрямованих на 

створення КСЗІ системи); 

2) Адміністративних та організаційних (охорона систем мережі, особливо систем 

керування, підбір та контроль діяльності персоналу, причетного до створення 

системи); 

3) Програмно-технічних (використання спеціальних апаратних і програмних 

засобів, що запобігають або ускладнюють несанкціонований доступ до 

елементів мережі та до інформації, перевірка відповідності вимогам технічного 

захисту обладнання, що використовується в системі). 

Захист інформації в електронній системі базується на реалізації наступних основних 

принципів: 

- централізоване управління ІП; 

- послідовність рубежів захисту інформації; 

- збереження захисту під час відмови частин ІП; 

- захист засобів безпеки; 

- безперервність захисту; 

- прихованість захисту. 

Для забезпечення захисту інформації в системі повинна бути створена КСЗІ системи з 

підтвердженою відповідністю. 

 

Безпека ІП повинна бути забезпечена на рівні програми та на рівні бази даних. 

1. ІП повинен бути захищений від порушень безпеки, виявлених Проектом захисту 

відкритих веб-додатків (далі - OWASP), Топ 10 (https://www.owasp.org), який 

періодично публікується у фактичному документі, та вразливими місцями 

(порушеннями) визначені у відповідних попередніх версіях цього документа. 

2. Додатки повинні включати захист від шкідливого програмного забезпечення як 

завантаження шкідливого коду в програму (наприклад, обмежений доступ для 

завантаження файлів із розширеннями: .com, .exe, .bat тощо, перевіряючи тип 

розширення файлу). 

3. Взаємозв’язки ІП з внутрішніми та зовнішніми користувачами маэ виконуватись 

за допомогою протоколу SSL або інших еквівалентних інструментів 

шифрування. 

 



5.5  Вимоги до інформаційної безпеки 

Основною вимогою до інформаційної безпеки є відповідність вимогам закону України 

“Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”. 

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, ІП, отримання 

доступу методом перебирання паролів, тощо. 

Паролі мають зберігатись і передаватись виключно в шифрованому вигляді, в 

відповідності до вимог законодавства в галузі “Криптографічного захисту інформації”. 

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

тощо), не повинна відображатись публічно. 

 

ІП повинна мати можливість обмежувати кількість запитів з однієї  ip-адреси в заданий 

проміжок часу щоб унеможливити перебір кодів НСЕІТ для збору інформації по 

товарам(rate limit, etc); 

На фізичному рівні мають бути виконані наступні правила (можуть бути змінені на етапі 

побудови КСЗІ): 

− фізичний доступ до резервних копій системи повинен бути обмеженим відповідно до 

регламенту адміністрування системи та усі дії повинні бути зафіксованими; 

 

5.6 Вимоги до патентної чистоти 
  

До усіх програмних та технічних засобів, що застосовуються в ІП, повинні бути 

дотримані умови ліцензійних угод та забезпечена патентна чистота. 

 Розробник не має   виключного авторського права на жоден з компонентів системи чи 

систему в цілому. 

Якщо ІП має бути сполучена з іншою системою з використанням протоколу або 

алгоритму обміну, для якого діють обмеження в Україні, дозвіл на застосування такого 

протоколу або алгоритму повинен отримуватись в компетентних органах перед 

реалізацією інтерфейсу сполучення та введенням в експлуатацію. 

 

5.7 Вимоги до розвитку та модернізації системи 

 
Виконавець або Замовник можуть запропонувати альтернативний спосіб реалізації 

окремих функціональних можливостей, який не буде мати негативного впливу на цілі, 

завдання та кінцевий результати проекту і не суперечить вимогам законодавства про 

закупівлі. Кожна запропонована альтернатива або функціонал, що змінює технічні 

вимоги, повинні бути узгоджені з Замовником. 

Виконавець може запропонувати альтернативні методи реалізації архітектури, які 

будуть забезпечувати еквівалентну або вдосконалену доступність, сумісність, 



обслуговування, безпеку та зручність системи. Кожна пропозиція повинна бути 

узгоджена з Замовником. 

Все програмне забезпечення, яке буде розгорнуто при реалізації Системи, має 

забезпечуватись     гарантійною підтримкою (виправлення помилок програмного 

забезпечення та оновлення версій) протягом 3 календарних місяців з дати розгортання 

Системи на обладнанні у Замовника. Вартість такої гарантійної підтримки має 

включатись до вартості послуг з розробки Системи.  

 Подальший розвиток Системи визначається Набувачем. 

5.8 Вимоги до стандартизації та уніфікації 

Стандартизація та уніфікація функцій ІП повинна бути забезпечена за рахунок 

використання сучасних інструментальних програмних засобів, які підтримують єдину 

технологію проектування і розробки функціонального, інформаційного та програмного 

забезпечення. 

ІП в цілому, та інші програмні компоненти ІП повинні відповідати основним 

міжнародним та національним угодам і стандартам в галузі інформаційних технологій. 

Склад програмного забезпечення має бути уніфікованим. 

Відкриті формати слід використовувати для надання інформації, тобто міжнародних 

стандартів, офіційно зареєстрованих для файлів (наприклад, HTML, PDF / A, PDF, 

TIFF, JPEG, PNG, ODF, формати OOXML, XML або еквівалентні). 

 

5.9 Вимоги до інформаційного забезпечення 

Інформаційне забезпечення повинно відповідати таким вимогам та можливостям: 

- забезпечення фізичної та логічної цілісності даних; 

- мінімізація надмірності даних, що зберігаються; 

- стандартизація представлення даних; 

- достовірність та актуальність даних. 

5.10 Вимоги до інтерфейсу ІП 

 Створюване програмне забезпечення ІП повинно відповідати наступним вимогам: 

 

- відповідність функціоналу інтерфейсу ІП сучасним вимогам (інтерфейс повинен 

мати звичний для користувача вигляд та набір команд тощо); 

- адаптивний дизайн; 

- інтерфейси Системи повинні відповідати дизайн-системі державних сайтів 

України (https://diia.fedoriv.com/) 

 



6. Адміністративна інфраструктура 

  

6.1 Розміщення системи 

  

З метою експлуатації системи відповідно до регламенту роботи система повинна мати 

окремі середовища наведені у таблиці: 

Середовище Опис 

PROD Продуктивне середовище 

STAGING Середовище, яка за конфігурацією та функціональністю повторює 
продуктивну. Призначена для тестувань та відтворення інцидентів 

SANDBOX Стабільне середовище з найбільш сучасною функціональністю. 
Використовується для тестування нової функціональності. 

  

6.2 Система резервного копіювання та відновлення після 

аварій 

У рамках розробки системи повинні бути передбачені механізми резервного 

копіювання системи, регламент резервного копіювання та інструкції щодо відновлення 

системи після аварій. Відновлення системи включає в себе: 

−   відновлення конфігурацій системного та прикладного програмного забезпечення; 

−   відновлення інформації про користувачів; 

−   відновлення даних. 

 

6.3 Система тестування 

Всі модулі ІП необхідно повністю або частково покрити автотестами та unit тестами. 

Система автоматичного тестування створена з метою тестування нового функціоналу, 

емуляції штучного навантаження та відтворення можливих помилок у режимі, 

максимально наближеному до реального. 



- мінімум 85% коду мають бути покриті автотестами; 

- мінімум 90% коду мають бути покриті unit тестами; 

Система повинна проходити стандартні тести OWASP. 

 

7. Технологічний стек 

 ІП повинна бути спроектована і побудована наступним чином: 

- Заміна окремих функціональних можливостей в одній або декількох 

функціональних областях повинна здійснюватись без необхідності повторної 

розробки системи або її окремих модулів; 

- Версії мов програмування, фреймворків, бібліотек та сервісів ІП мають мати 

EOL(end of life) не раніше чим дата підписання договору + 6 місяців 

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

уникнення можливості збію типу split-brain. 

Система повинна використовувати технології, інструменти логування, тощо виключно 

із відкритим кодом. Для зберігання коду системи потрібно використовувати систему 

контроля версий. 

Безпосередньо продукти на яких повинна базуватися система : 

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

розробниками як Long Term Support (LTS); 

- середовище розробки Microsoft NET Framework 5.0; 

- робота між клієнтськими та серверними компонентами має бути реалізована 

виключно з використанням RESTful API; 

- база даних СКБД Oracle Enterprise Edition для центрального сховища даних; 

Вимоги до програмного забезпечення та ліцензій: 

Якщо Виконавець надає додаткове стандартне ліцензоване програмне забезпечення 

(комерційне програмне забезпечення, яке включає в себе програмне забезпечення 

сервера, системи управління базами даних, програмне забезпечення для моніторингу, 

програмне забезпечення для резервного копіювання, програмне забезпечення для 

звітності, програмні засоби, програмне забезпечення для управління вмістом тощо) 

для операції ІП або для реалізації функцій, зазначених в функціональних вимогах, це 

програмне забезпечення повинно супроводжуватись відповідними ліцензіями, щоб 

запобігти придбанню Замовником додаткових ліцензій (або іншим способом 

інвестування) протягом  3 років для запуску програмне забезпечення.  

 

Стандартне ліцензоване програмне забезпечення повинно мати не менше 2х років 

обслуговування виробника ліцензії: завантаження та встановлення оновлень, подання 

нових компонентів. Ліцензії повинні надаватися як придбані, а не в оренді (тобто 

програмне забезпечення як послуга - SaaS). 



Усі ліцензії, необхідні для додаткового стандартного програмного забезпечення, 

повинні бути придбані від імені Замовника. Усі ліцензії, необхідні для роботи ІП, 

повинні бути передані Замовнику. Початок дії придбаних ліцензій (та сертифікатів) 

повинен бути не раніше початку пілотного етапу (експериментальної експлуатації) (або 

іншого погодженого старту, якщо правила ліцензування визначають інший початок 

використання ліцензії) та не пізніше початку гарантійного етапу. 

При встановленні ліцензійних оновлень, пов’язаних з захистом додаткового 

стандартного ліцензійного програмного забезпечення, необхідного для використання 

ІП, Виконавець повинен забезпечити безперебійне функціонування ІП, як і до 

завантаження оновлення. 

 

 

8. Умови поставки та впровадження 

 

8.1 Порядок контролю та приймання Системи 

   

Очікуваний термін розробки і презентації Beta-версії життєздатного продукту 

Виконавцем Набувачу – 45 календарних днів з дати підписання договору.  

Очікуваний термін завершення розробки та розгортання Рішення Виконавцем – 150 

календарних днів з дати підписання договору. 

Для прийняття системи до експлуатації повинна бути створена приймальна комісія у 

складі представників Замовника та Набувача. 

Виконавець передає Набувачеві виключні майнові права на розроблене програмне 

забезпечення. В разі неможливості передачі виключних майнових прав, Виконавець 

передає права на програмне забезпечення, які передбачають можливість здійснення 

Набувачем, чи обраними Набувачем третіми сторонами, будь-яких модифікації в 

програмному забезпеченні. 

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

визначення її відповідності технічному завданню. 

За результатами приймальних випробувань складається акт, в якому міститься 

висновок про ступінь відповідності Системи вимогам технічного завдання та рішення 

про прийняття її в промислову експлуатацію. 

Програмне забезпечення, що постачається, повинно бути інстальоване та 

налаштоване на серверах, визначених Набувачем.  

 

Виконавець після завершення створення ІП передає Замовнику результати розробки, а 

саме: 

● фінансовий акт приймання-передачі наданих послуг (у трьох екземплярах); 

● технічний акт приймання-передачі наданих послуг (у трьох екземплярах); 



● програмне забезпечення (у одному екземплярі) з передачею майнових прав та 

вихідного коду; 

● ліцензію або ліцензійну угоду на супроводжувальне програмне забезпечення, що 

потребує ліцензування (у одному екземплярі) з майновими правами на право 

використання цього програмного забезпечення; 

 

Система повинна мати таку документацію: 

- функціональний опис системи; 

- інструкцію по розгортанню проекта; 

- інструкція адміністратора системи; 

- інструкція з резервного копіювання та відтворення даних; 

- інструкція користувача системи; 

- акт передання-прийняття примірника Твору (Програмного забезпечення, що 

постачається); 

- програма та методика попередніх випробувань; 

- протокол попередніх випробувань та інших тестувань. 

- можливі коди помилок різних підсистем та опис цих помилок 

- опис структури бази даних (дані для первинного заповнення) 

 

 Вимоги до передачі продукту: 

- детальна L2/L3 топологія системи у вигляді діаграми; 

- схема потоків даних; 

- BPMN схема процесів бізнес логіки; 

- інструкція з деплою, апдейту, ролбеку; 

- логування має передбачати можливість використання системи 

централизованного логування.

 

 

 


