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Ми, що нижче підписалися,
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (далі -  Замовник), в 

особі Першого заступника Міністра цифрової трансформації України Вискуба Олексія 
Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Міністерство цифрової трансформації 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 
«Питання Міністерства цифрової трансформації» та наказу Міністерства цифрової 
трансформації України від 26 лютого 2020 року № 42 «Про визначення обов’язків першого 
заступника та заступників Міністра», з однієї сторони, та

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЯ» (далі -  Виконавець), в особі в.о. генерального 
директора Легкого Віталія Сергійовича, який діє на підставі Статуту та наказу Міністерства 
цифрової трансформації України від 13.05.2020 № 216-к «Про призначення виконуючим 
обов’язки керівника державногб'підприємства «ДІЯ», з другої сторони (далі разом -  Сторони, 
а кожна окремо -  Сторона),

склали цей Акт приймання-передачі наданих Послуг за другим етапом (далі -  Акт) на 
виконання Договору № 13/2020 від 16.03.2020 про надання послуг з аналізу та програмування 
систем (Послуги зі створення, модернізації та розвитку Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг «Портал Дія»: мобільного додатку Порталу Дія (Дія)) про наступне:
1. Виконавець надав, а Замовник прийняв послуги за другим етапом Календарного плану 
до Договору № 13/2020 від 16.03.2020, Додатковій угоді № 1 від 03.04.2020, Додатковій угоді 
№ 2 від 26.05.2020 (разом далі -  Договір), а саме:____________________________________

№
з/п Найменування Послуги

Вартість 
Послуг, 

грн., 
без ІІДВ

1 2 3

1. Модернізація програмного забезпечення мобільного додатку з 
додаванням наступних функціональних частин:

1.1.

Ідентифікація користувача мобільного додатку з використанням 
паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон із вбудованим безконтактним 
електронним носієм з використанням технології NFC

790 940,00

1.2.
Онлайн перегляд інформації про штрафи за адміністративні 
правопорушення правил дорожнього руху та невиконані майнові 
зобов’язання боржників із можливістю їх оплати

934 960,00

1.3.
Відображення в мобільному додатку свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу для користувача мобільного додатку, визначеного 
власником транспортного засобу належним користувачем

719 000,00

1.4.

Формування електронної копії паспорта громадянина України за 
допомогою мобільного додатку та надання доступу до неї визначеним 
користувачем мобільного додатку особам для використання замість 
паперової копії документа

611 170,00

1.5. Формування та подання заяви на відновлення та/або заміну посвідчення 
водія з використанням мобільного додатку 539 137,00

Разом: 3 595 207,00
2. У відповідності до умов Договору, Календарного плану, Технічних вимог на створення, 
модернізацію та розвиток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія»: 
мобільного додатку Порталу Дія (Дія)», Технічного завдання Виконавець передав Замовнику 
вихідний код програмного забезпечення на оптичному носії № ТА6675КЕ874125Н2 на 
мобільний додаток Порталу Дія (Дія) Єдиного державного веб-порталу електронних послуг



2

«Портал Дія» (далі Система) та наступну технічну (робочу) та експлуатаційну документацію 
у паперовому та електронному вигляду на оптичному носії № ЕА6675КЕ870121Н2:
- технічний проект;
- програма та методика приймальних випробувань;
- комплект технічної документації у складі опису, специфікації та функціональних схем;
- комплект програмної документації на кожну складову Системи (програмних засобів та 
комплексів), у складі специфікації, текстів програм, настанов оператору тощо;
- комплект технічної та експлуатаційної документації на апаратні та апаратно- програмні 
засоби, що входять до складу Системи;
- інструкція з експлуатації;
- експлуатаційна документація на програмні засоби, що входять до складу Системи;
- експлуатаційна документація на апаратні та апарф 
складу Системи.
3. Сторони дійшли згоди, що не мають претензій
4. Цим актом Сторони підтверджують, що Посл>|г, 
належним чином та прийняті Замовником.

Ціна за Договором відповідно до 
Специфікації:

СЛУЖБА УШ ІЯ И
Ададамвд/ьщш №пш рої.
ти, надані у повному обсязі, офс рмлені

з о  лип 2020
Реєстраційний

З 99^
Відповідальнадев qftQCTQ ЦОТЩ7И ж»ігігу£

они де з ятсот 
ШІІСТССГГ-С мдесят

п’ять гривень 00 копійок)
У тому числі наданих послуг за другим етапом: 
Загальна сума авансу:

Сума авансу, яка врахована в оплату послуг:

998 668,75 гривень (дев’ятсот дев’яносто 
вісім тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 
75 копійок) без ПДВ

998 668,75 грн (дев’ятсот дев’яносто вісім 
тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 75 
копійок) без ПДВ

Загальний обсяг наданих послуг за другим етапом: 3 595 207,00 грн (три мільйони п’ятсот
дев’яносто п’ять тисяч двісті сім гривень 00 
копійок) без ПДВ

2 596 538,25 грн (два мільйони п’ятсот 
дев’яносто шість тисяч п’ятсот тридцять 
вісім гривень 25 копійок) без ПДВ

Підлягає до перерахування:

Послуги прийняв:
Замовник:

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Місцезнаходження: вул. Ділова, будинок 24,
м. Київ, 03150
Код ЄДРПОУ: 43220851
ІВА№ ІІА608201720343150002000107064
в Державній казначейській службі України 
тел.: (044)

Міністра цифрової 
ни

О.А. Вискуб

Послуги надав: 
Виконавець:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЯ»

Місцезнаходження: вул. Ділова, 
будинок 24, м. Київ, 03150 
код за ЄДРПОУ 43395033 
ІВАИ ІІА553808050000000026005670637 
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»,

' *'-*'**’ВІТ.


