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Загальна частина 
 

В Національному банку України було запроваджено поштово-портальне рішення (далі - ППР) 

Web-FD для обміну електронними повідомленнями із зовнішніми абонентами (банківськими та 

небанківськими установами). Це рішення передбачає електронну взаємодію між системами 

електронного документообігу Національного банку України та зовнішніх абонентів. 

ППР Web-FD побудовано відповідно до вимог щодо форматів даних електронного 

документообігу в органах державної влади з урахуванням змін необхідних для застосування в 

інформаційній мережі Національного банку України.  

В ППР Web-FD також реалізовано повнофункціональну схему підтвердження етапів обробки 

електронних документів на рівні СЕД, за основу якої було взято відповідну технологію сповіщень 

Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

Взаємодія СЕД ДокС з ППР Web-FD відбувається з використанням портальних API-функцій. 

Для взаємодії СЕД «ДокС» з ППР Web-FD використовується спеціальний програмний модуль 

«Сервіс взаємодії з порталом електронної пошти НБУ» (далі - Сервіс). 

 

1. Сервіс взаємодії СЕД «ДокС» з порталом ЕП FDM 

Сервіс знаходиться на сервері застосувань банку періодично зв’язується з порталом ЕП FDM 

(далі - Портал) та базою даних СЕД «ДокС» (далі - СЕД), і приймає вхідні повідомлення 

(документи та сповіщення до них) з Порталу та відправляє вихідні повідомлення з СЕД. 

Отримані повідомлення обробляються у СЕД, вхідні документи (які містяться у 

повідомленнях) реєструються та пересилаються внутрішнім адресатам. 

Зареєстровані вихідні документи, які повинні бути надіслані через Портал переформуються у 

електронні повідомлення за форматом НБУ та надсилаються. 

 

Сервіс виконує наступні дії: 

 Імпорт адресної книги Порталу у довідник СЕД - виконується 1 раз на день; 

 Отримання вхідних документів; 

 Відправка вихідних документів; 

 Отримання сповіщень для вихідних документів (про доставку, прийняття, реєстрацію 

або відхилення документа); 

 Формування та відправка сповіщень для вхідних документів (про доставку, прийняття, 

реєстрацію або відхилення документа); 

 Протоколювання виконаних дій у БД. 

 

1.1. Встановлення Сервісу. 

Скопіюйте файли NBUMail.exe та WebFD_Document.xsd у папку на сервер застосувань. 

Для конфігурування Сервісу запустіть с командної строки (з правом адміністратора): 

NBUMail.exe /config 

У вікні налаштування підключення введіть TNSNAMES клієнтської частини Oracle та ім’я БД 

(див. Мал. 1) та натисніть кнопку Проверить подключение. 

Реквізити з розділу Настройка прокси використовуються, якщо у банку буде 

використовуватись проксі сервер для з’єднання Порталом. 
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Мал. 1 

Результат перевірки підключення, програма покаж у вікні (див. Мал. 2). 

 
Мал. 2 

Для збереження параметрів підключення натисніть кнопку Сохранить у вікні налаштування 

підключення. 

 

Для встановлення Сервісу запустіть с командної строки (з правом адміністратора): 

NBUMail.exe /install 

Результат встановлення, програма покаж у вікні (див. Мал. 3). 

 
Мал. 3 

Після встановлення Сервіс з’явиться у вікні Управління комп’ютером (див. Мал. 4). 
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Мал. 4 

Після налаштування сервісу (див. п. 1.2), запустіть його. 

 

Для встановлення нової версії Сервісу зупиніть його у вікні Управління комп’ютером та 

деінсталюйте за допомогою команди: 

NBUMail.exe /uninstall 

Замініть файл NBUMail.exe, проінсталюйте та запустіть Сервіс. 

1.2. Налаштування та керування Сервісом. 

Налаштування та керування Сервісом виконує Адміністратор у програмі «Довідники». 

Для налаштування відкрийте меню Настройки-Параметри системи - закладка Пошта НБУ 

(див. Мал. 5). 

 
Мал. 5 

У вікні адміністратор вводить: 

 Адресу Порталу; 

 Ім’я та пароль технічного користувача для зв’язку з Порталом (Для банку видається 

адміністратором поштового порталу НБУ); 

 Період оновлення (сек.). 
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Після чого запускає роботу сервісу за допомогою кнопки Запустити.  

Під час роботи сервіс з заданою періодичністю звертається до Порталу. Дата та час останнього 

звернення до Порталу фіксується у реквізиті Остання перевірка. 

Кнопка Зупинити призначена для тимчасової зупинки роботи Сервісу. 

Адміністратор може переглянути протокол  

 
Мал. 6 

Адміністратор може переглянути протокол  

1.3. Адресна книга НБУ 

Під час своєї роботи Сервіс імпортує Адресну книгу з Порталу. Адресна книга потрібна для 

відправки вихідної кореспонденції адресатам через Портал. 

Адресна книга доступна для перегляду адміністратором у програмі «Довідники» - довідник 

Адресна книга НБУ (див Мал. 6). 

 
Мал. 6 
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1.4. Налаштування прав користувачів для роботи з поштою НБУ 

Адміністратор надає користувачам право роботи з поштою НБУ (реєструвати вхідні листи та 

відправляти вихідні листи) у програмі «Користувачі». 

Для цього на закладці Права в картотеках вікна прав користувача адміністратор включає 

права Реєстрація вхідної пошти НБУ та Відправка вихідної пошти НБУ (див. Мал. 7). Для 

кожного права вказується групи документів, відповідно вхідні та вихідні. 

 
Мал. 7 

 

2. Робота у СЕД «ДокС» з поштою НБУ 

2.1. Робота з вхідною поштою 

Користувач, якому адміністратор надав право реєструвати вхідну пошту НБУ отримує доступ у 

меню Пошта НБУ - Вхідні головного вікна програми «Електронний документообіг» (див. Мал. 8). 
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Мал. 8 

При переході на список Вхідні, спочатку відкривається вікно Фільтр пошуку (див. Мал. 9), у 

якому користувач може вибрати фільтр для відображення вхідних повідомлень. 

 
Мал. 9 

Після застосування фільтру у правій частині головного вікна відобразиться список вхідних 

повідомлень НБУ, прийнятих Сервісом (див. Мал. 10). 
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Мал. 10 

Список складається з таких колонок: 

 Дата - дата повідомлення, що Сервіс прийняв з Порталу; 

 Реєс. № - реєстраційний номер кореспондента; 

 Короткий зміст - короткий зміст документу; 

 Доставлено - дата та час доставки повідомлення; 

 Прийнято - дата та час прийняття повідомлення; 

 Зареєстровано - дата та час реєстрації документу у ДокС; 

 Відхилено - дата та час відхилення повідомлення. 

При подвійному натисканні на кнопку миші на відповідному рядку у списку повідомлень 

відкривається картка повідомлення (див. Мал. 11).  

 
Мал. 11 

Картка має наступні реквізити: 

 Кор. - назва організації - кореспондента; 

 Вих.№ - реєстраційний номер кореспондента; 

 Дата - дата реєстрації документа у кореспондента. 

 Підписав - ПІБ посадової особи, яка підписала документ; 

 Зміст - короткий зміст документу; 

В правій частині картки повідомлення знаходиться файл, або файли, які були переслані в 

повідомленні. 

Користувач може їх переглянути та зберегти на диску при необхідності. 

Також користувач може перевірити ЕЦП файлів, натиснувши кнопку Перевірити ЕЦП. 

Після перегляду файлів та перевірки ЕЦП користувач реєструє вхідне повідомлення за 

допомогою кнопки Реєстрація або відхиляє реєстрацію за допомогою кнопки Відхилення. 
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2.2. Реєстрація вхідного повідомлення НБУ 

Для реєстрації вхідного повідомлення користувач натискає на кнопку  у верхній 

частині картки. 

Програма відкриває список вхідних груп документів (див. Мал. 12) які призначив 

адміністратор (див. п.1.4). 

 
Мал. 12 

Після вибору користувачем групи документів, програма відкриває довідник Оргацізації для 

вибору кореспондента (див. Мал. 13). 

 
Мал. 13 

Після вибору кореспондента, програма реєструє повідомлення, як вхідний документ в СЕД та 

відкриває його реєстраційну картку - РК (див. Мал 14). 
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Мал. 14 

При реєстрації програма копіює реквізити з картки повідомлення у відповідні поля РК. В РК 

також переносяться файли з повідомлення та ЕЦП до файлів. 

При реєстрації програма зв’язує вибраного з довідника Організації  кореспондента з записом 

кореспондента в Адресній книзі НБУ. При реєстрації наступного повідомлення від цього 

кореспондента, програма буде автоматично проставляти кореспондента в РК, без запиту з довідника 

Організації. 

Документ реєструється в поточній картотеці користувача. Після реєстрації користувач 

дозаповнює реквізити РК при необхідності та пересилає документ внутрішнім адресатам. 

Програма автоматично генерує вихідне сповіщення про реєстрацію повідомлення з вказанням 

реєстраційного номера і дати реєстрації вхідного документа, а Сервіс відправляє його через Портал 

у поштовий ящик кореспондента. 

 

2.3. Відхилення реєстрації вхідного повідомлення НБУ 

Якщо повідомлення не потребує реєстрації в СЕД, то в вікні повідомлення (див. Мал. 11) 

користувач натискає кнопку . Програма відкриває вікно з вибором причини 

відхилення (Див. Мал. 15). 

 
Мал. 13 

Якщо користувач вибрав причину - «Документ належить до категорії нереєстрованих» і 

натиснув кнопку Підтвердити, то програма закриває картку повідомлення та вилучає повідомлення 

зі списку повідомлень головного вікна. 
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Якщо користувач вибрав «Іншу причину», то програма відкриває додаткове поле для опису 

причини відхилення реєстрації (див. Мал. 16). Після того, як користувач ввів причину відхилення 

та натиснув кнопку Підтвердити, то програма закриває картку повідомлення та вилучає 

повідомлення зі списку повідомлень головного вікна. 

 
Мал. 16 

Якщо у вхідному повідомленні було вказано про сповіщення при відмові в реєстрації, то 

програма автоматично генерує вихідне сповіщення про відхилення реєстрації повідомлення, а 

Сервіс відправляє його через Портал у поштовий ящик кореспондента. 

 

2.4. Підготовка до відправки вихідних документів 

Користувачі, яким призначено право Відправка вихідної пошти НБУ, можуть ініціювати 

відправку вихідних документів на Портал НБУ. Для цього користувач відкриває РК вихідного 

документу і вибирає меню Дії - Надіслати листа до НБУ (див. Мал. 17). 

 
Мал. 17 

Програма перевіряє, чи є у РК файл підписаний затверджувальним підписом. Якщо такого 

файлу немає, то відкривається вікно з відповідним попередженням та документ не надсилається 

(див. Мал. 18). 

 
Мал. 18 
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Якщо в РК кілька файлів, то при формуванні вихідного повідомлення, до нього будуть 

долучені тільки файли с ЕЦП. 

Програма також перевіряє, чи є у РК адресат - організація. Якщо організації немає, то 

відкривається вікно з відповідним попередженням та відправка вихідного документа не 

відбувається (див. Мал. 19). 

 
Мал. 19 

Якщо організацій - адресатів кілька, то програма формує окреме вихідне повідомлення для 

кожного адресата. 

Програма перевіряє чи заповнене у адресата поле Спосіб відправки. Якщо поле заповнене, то 

програма показує повідомлення «Документ вже був відправлений». 

Якщо поле не заповнене, то програма перевіряє, чи є зв’язка організації - адресата з 

відповідною організацією в адресній книзі НБУ. Така зв’язка формується автоматично при 

отриманні від організації вхідного листа (див. п. 2.2.). Якщо такої зв’язки немає то програма у 

новому вікні відкриває адресну книгу НБУ (див. Мал. 6) і користувач вибирає відповідного 

адресата. 

Якщо зв’язка між організацією і її адресом існує, то вікно з адресною книгою не відкривається, 

і програма створює повідомлення для відправки на портал НБУ. Програма також проставляє 

адресату вид відправки без проставлення дати та часу відправки (див. Мал. 20) і робить запис в 

протокол РК - «Документ підготовлений для відправки поштою НБУ». 

 
Мал. 20 
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2.5. Відправка вихідних документів 

Сервіс періодично проглядає невідправлені вихідні повідомлення та відправляє їх адресату 

через Портал НБУ. При відправці повідомлення сервіс у вихідному РК проставляє адресату дату та 

час відправки, і робить запис в протокол РК - «Документ відправлений поштою НБУ» (див. Мал. 

21). 

 
Мал. 21 

 

2.6. Отримання сповіщень на вихідний документ 

Вихідні повідомлення формуються з вимогою отримання сповіщень про отримання та 

реєстрацію документу у організації - адресата. 

Якщо Сервіс отримує сповіщення на вихідне повідомлення, то він робить запис в протокол 

відповідної РК. Види сповіщень: 

 Повідомлення доставлено адресату поштою НБУ; 

 Повідомлення розкрито адресатом. 

 Документ прийнятий адресатом; 

 Документ зареєстрований у адресата; 

 Документ відхилений адресатом; 

 

Переглянути список вихідних повідомлень користувач може з головного вікна програми, 

натиснувши кнопку Вихідні у меню Пошта НБУ (див. Мал. 8). 

При переході на список Вихідні, спочатку відкривається вікно Фільтр пошуку (див. Мал. 22), 

у якому користувач може вибрати фільтр для відображення вихідних повідомлень. 

 
Мал. 22 



15 
 

Після застосування фільтру у правій частині головного вікна відобразиться список вихідних 

повідомлень банку, відправлених Сервісом (див. Мал. 23). 

 
Мал. 23 

Список складається з таких колонок: 

 Дата - дата та час відправки вихідного повідомлення (до відправки - пусте значення); 

 Реєс. № - реєстраційний номер вихідного листа; 

 Короткий зміст - короткий зміст документу; 

 Отримано - дата та час отримання повідомлення адресатом; 

 Відправлено - дата та час відправки повідомлення Сервісом; 

 Доставлено - дата та час доставки повідомлення адресату; 

 Прийнято - дата та час прийняття повідомлення адресатом; 

 Зареєстровано - дата та час реєстрації повідомлення у адресата; 

 Відхилено - дата та час відхилення повідомлення адресатом. 

 

3. Алгоритм роботи Сервісу 

Сервіс з заданою періодичністю зв’язується з Порталом та виконує наступні дії: 

1. При зміні дати оновлює завантажує та оновлює у БД СЕД адресну книгу НБУ. 

 

2. Перевіряє наявність вхідних повідомлень (документів та сповіщень) на Порталі. Якщо такі 

є, то завантажує їх у БД СЕД. 

Після успішного завантаження створює відповідні вихідні сповіщення. 

Після отримання сповіщень, Порталу видаляє повідомлення. 

 

3. Перевіряє наявність вихідних повідомлень у БД СЕД. Якщо такі є, то пересилає їх на Портал. 

Після успішної пересилки вихідних документів робить відповідні відмітки у РК та у список 

Вихідних НБУ. 

 

Сповіщення 

В поштово-портальному рішенні (ППР) Web-FD реалізовано та підтримуються 4 типу 

сповіщень, які повинні формуватися на рівні систем електронного документообігу (СЕД) абонентів: 

"Сповіщення про доставку Повідомлення" (далі – Сповіщення 1); 

"Сповіщення про прийняття Повідомлення" (далі – Сповіщення 2); 

"Сповіщення про реєстрацію документа " (далі – Сповіщення 3); 

"Сповіщення про відхилення документа " (далі – Сповіщення 4). 

Окрім того, ППР Web-FD підтримує 2 типу технологічних сповіщень, які відповідають  

квитанціям системи ЕП НБУ: 

"Сповіщення Повідомлення доставлено адресату" (далі – Сповіщення 7); 

"Сповіщення Повідомлення розкрито адресатом" (далі – Сповіщення 8). 

 

Сповіщення 1, 2, 3, 4 мають формуватися в СЕД НБУ та абонентів автоматично на 

повідомлення в структурі яких визначено необхідне значення параметру Необхідність 

відправлення Сповіщення=2. 

В повідомленнях СЕД ДокС це значення параметру вказується завжди. 
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Дата та час отримання сповіщень відображаються у списках вхідних та вихідних повідомлень 

меню Пошта НБУ головного вікна програми «Електронний документообіг» (див. Мал. 8, 10,23). 

 

Для вхідних повідомлень: 

В поле Отримано - дата з квитанції №7, на вхідні листи Портал не надсилає 

В поле Відправлено - дата з квитанції №8, на вхідні листи Портал не надсилає 

В поле Доставлено - дата з квитанції №1 яку відправляє наш сервіс адресату автоматично при 

отриманні листа, за умови що адресат в листі встановив необхідність відправки сповіщень. 

В поле Прийнято - дата з квитанції №2 яку відправить наш сервіс адресату, за умови що в 

СЕД було переглянуто лист (фон рядка з зеленого змінився на білий) та , за умови що адресат в листі 

встановив необхідність відправки сповіщень. 

В поле Зареєстровано або Відхилено - дата з квитанцій №3 або №4 відправить наш сервіс 

адресату, за умови що в СЕД була виконана реєстрація або відхилення реєстрації документу. 

 

Для вихідних повідомлень: 

В поле Отримано - запишеться дата квитанції №7 отриманої від порталу НБУ після прийняття 

порталом нашого листа. 

В поле Відправлено - дата з квитанції №8 від порталу НБУ після відправки порталом нашого 

листа адресату, якщо адресатом являється НБУ. Якщо адресатом є інший банк, то повідомлення не 

надходить. 

В поле Доставлено - дата з квитанції №1, яку відправить нам адресат при отриманні листа. 

В поле Прийнято - дата з квитанції №2 яку відправить нам адресат при прочитанні / прийнятті 

нашого листа. 

В поле Зареєстровано або Відхилено - дата з квитанцій №3 або №4 яку відправить нам 

адресат при реєстрації або відхилення. 

 

Обробка помилок 

Вхідні повідомлення: 

 Сервіс не може отримати список листів з порталу; 

 Помилка при транспортуванні повідомлення; 

 Отримане повідомлення з таким ідентифікатором вже отримано; 

 Повідомлення не пройшло перевірку XML за шаблоном; 

 Помилка при записі повідомлення в БД; 

 Помилка при розборі повідомлення; 

 Помилка при запису заголовка повідомлення в БД; 

 Для повідомлення не знайдено повідомлення. 

 

Вихідні повідомлення: 

 Вихідне повідомлення не минуло перевірку XML за шаблоном; 

 Помилка при транспортуванні повідомлення. 

 

Протоколювання роботи. 

У продовж своєї роботи сервіс робить записи у протокол (таблицю в БД СЕД). 

Протоколюються наступні дії: 

- Запуск та зупинка Сервісу; 

- Отримання повідомлення; 

- Розпакування та перевірка повідомлення; 

- Запис повідомлення у БД СЕД; 

- Відправка повідомлення; 

- Опис помилок, отриманих від Порталу. 
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4. Додатковий функціонал СЕД при роботі з ЕЦП 

4.1. Автоматичне проставляння реєстраційного номеру та дати у файл 
документу 

У СЕД є можливість автоматичного проставляння реєстраційного номеру та дати реєстрації у 

файл документу вихідного листа формату MS Word безпосередньо перед підписанням проекту 

документу КЕП з наступною автоматичною реєстрацією у СЕД «ДокС». 

У групі документів повинні бути виконані наступні налаштування  (див. Мал. 24): 

- Резервування реєстраційного номеру перед підписання проекту; 

- Автоматична реєстрація. 

 
Мал. 24 

До групи документів повинен бути доданий шаблон документу з ввімкненим прапором 

«Додати файл при створенні РКПД» (див. Мал. 25). 

 
Мал. 25 

У шаблоні повинні бути дві мітки (закладки) (див. Мал. 26): 

FreeNum_Deferred - реєстраційний номер; 

RCDate_Deferred - дата реєстрації. 
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Мал. 26 

4.2. Створення додаткового файлу з відображенням реквізитів ЕЦП 

В СЕД є можливість створення додаткового файлу у форматі PDF з документу формату MS 

Word з відображенням реквізитів ЕЦП після реєстрації документу. Додаткові файли можна 

створювати тільки після відправки вихідних листів у НБУ. 

Для чого треба відкрити РК, перейти в режим редагування і у додатковому вікні Файли 

натиснути кнопку Створити копію у форматі PDF (див. Мал. 27). 

 
Мал. 27 

Якщо проект документу створювався з використанням шаблону то у програмі є можливість 

відобразити всі підписи візуючих і підписуючих у відповідних місцях документу, вказаних у 

шаблоні. 

Якщо проект документу створювався без використання шаблону, то останній 

затверджувальний підпис до документу відобразиться у нижньому колонтитулі першої сторінки 

документу (див. Мал. 28). 

 
Мал. 28 
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4.3. Вивантаження файлу документу та ЕЦП 

В СЕД є можливість вивантаження файлу документу та ЕЦП з РК. 

Для вивантаження файлу документу в РК необхідно відкрити вікно Файли та натиснути 

кнопку Зберегти файл на диску (див. Мал. 29). 

 
Мал. 29 

Для вивантаження ЕЦП до файлу документу в РК необхідно відкрити вікно Файли та 

натиснути кнопку Зберегти ЕЦП на диску (див. Мал. 30). 

 
Мал. 30 

Якщо у файла є кілька ЕЦП, то програма у додатковому вікні запропонує вибрати ЕЦП для 

вивантаження. 

Ім’я файлу ЕЦП складається з імені файлу документу та ПІБ власника ключа ЕЦП. 

Розширення файлу «.p7s». 
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5. Правила оформлення вихідного листа у НБУ 

5.1. Вимоги, щодо підготовки файлів та особливості обміну електронними 
документами з використанням Кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП) 

1. КЕП має бути підписаний основний документ - Супровідний лист, а також ті додатки, які 

оформлені у вигляді електронних документів та містять відповідний реквізит «Підпис». 

2. З урахуванням попереднього пункту 1 не слід всі файли вкладати в один архів, на який потім 

накладається КЕП.  

Основний документ - супровідний лист, а також ті додатки, які оформлені у вигляді 

електронних документів та містять відповідний реквізит «Підпис», мають вкладатись в 

ДОКС окремими файлами без архівування.  

Інші супровідні документи можуть бути заархівовані та вкладені у вигляді одного архівного 

файлу. 

3. Якщо ПІБ особи – власника КЕП не співпадатиме з даними реквізиту «Підпис» на документі 

– такі документи не приймаються до реєстрації системою електронного документообігу 

НБУ.  

Виключенням може бути засвідчення електронною печаткою копії документа, створеної 

шляхом сканування з оригіналу документа в паперовій формі. 

5.2. Створення супровідного листа в СЕД ДокС: 

1. Створити РКПД відповідної групи документів «Національний банк України (вих)» за Інструкцієї роботи 

в СЕД ДокС та пройти 6 кроків: оформлення РКПД та наповнення вкладеного шаблону бланку 

Супровідного листа (див. Мал. 31, 32). 

 
Мал. 31 

 
Мал. 32 

2. Увага:  

1) РКПД заповнюється згідно з Інструкції роботи в СЕД ДОКС 

2) Супровідний лист повинен бути тільки на першому місці вкладень, куди автоматично попадуть 

реквізити після затвердження РК, а додатки нижче, після Супровідного листа. 
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3) Вкладені фали Ініціаторами-розробниками, які викладають проект в РКПД ДОКС підписуються 

ЕЦП з типом підпису «РОЗРОБЛЕНО» (див. Мал. 33). 

 
Мал. 33 

4) При створенні РКПД, в карточку автоматично додається бланк супровідного листа (див. Мал. 34). 

 
Мал. 34 

5) Натисніть кнопку Редагувати файл  у розділі РКПД Файли. Відкриється файл шаблону 

вихідного листа (див. Мал. 35). 

 
Мал. 35 
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6) Введіть текст листа (див. Мал. 36), збережіть та закрийте файл. Реквізити: реєстраційний 

номер та дата листа не заповнюються. 

 
Мал. 36 

 


