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Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.3. Визначення, позначення та скорочення
ДРРП - Державний реєстр речових прав України
virtual appliance – готовий образ віртуальної машини (серверу) призначений
для роботи у хмарному середовищі.

3

Розділ 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ
2.1. Призначення системи
Система повинна продемонструвати можливості використання технології
блокчейн для вдосконалення роботи з даними та безпеки даних в ДРРП
України. В якості першого етапу впровадження передбачається створення
системи що має виконувати функції з верифікації даних про об’єкти
нерухомого майна та відстеження змін в цих даних.

2.2. Мета створення системи
Створення рішення для доступного відстеження внесення змін та перевірки
актуальності витягів/довідок з ДРРП без передачі приватних даних
користувачів через публічні канали зв’язку.
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Розділ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
ДРРП являє собою складну автоматичну систему, що працює в захищеному
середовищі з обмеженим доступом (надалі Периметр). Доступ до даних з
системи в будь-якому вигляді не є можливим окрім як в порядку,
передбаченому законодавством та регламентами роботи ДРРП.

Розділ 4. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ
4.1. Вимоги до Системи в цілому
4.1.1. Вимоги до структури та функціонування системи

Система має бути реалізована у вигляді набору модулів, частина яких буде
розгорнута і працюватиме за периметром ДРРП. Інші модулі працюватимуть
в режимі публічного доступу з мережі Інтернет. Мають бути розроблені
наступні модулі:
1. За периметром
a. Модуль хешування даних з ДРРП
b. АПІ для перевірки актуальності даних в ДРРП по запиту
2. В публічному доступі:
a. Веб система для перевірки актуальності даних в ДРРП
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4.2. Вимоги до функцій (задач), що виконуються
системою
4.2.1. Користувачі системи

Користувачами системи є:
- Адміністратор – фахівець що здійснює загальні налаштування
системи, відповідає за надання прав доступу користувачам
- Користувач – фізична особа, що має обліковий запис для доступу в
систему та може перевіряти дані виписок/довідок з ДРРП
4.2.2. База даних системи

Система повинна забезпечувати можливість відстеження факту змін в ДРРП
без розкриття суті змін (даних, що змінилися). Для цього має бути задіяно
хешування структурованих даних по ОНМ в ДРРП та збереження хешів цих
даних в розподіленій базі даних на базі технології блокчейн, що
знаходитиметься зовні Периметра (надалі: Зовнішня БД)
Порядок хешування даних

Хешування даних по ОНМ проводиться на базі інфодовідки у форматі JSON.
Задача хешування отримати Root Hash та сhild hash по кожному об’єкту
інфодовідки. Окремо хешуються наступні об’єкти:







Відомості про земельні ділянки
Відомості про адресу ОНМ
Відомості про права власності
Відомості про інші речові права
Відомості про іпотеки
Відомості про зобов’язання
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Відомості про обтяження
Суб'єкт
Документ, що посвідчує особу суб'єкта
Документи-підстави

Root HashНабір отримується шляхом хешування набору сhild hash’ів.
Наступним кроком після хешування є збереження хешів в Зовнішній БД.
Порядок оновлення даних в Зовнішній БД при змінах в ДРРП

При внесенні змін в розділ ОНМ, передбачається часткова або повна
регенерація інфодовідки, повторна процедура її хешування та оновлення в
Зовнішній БД. При цьому в Зовнішній БД також зберігається інформація про
користувача що змінив дані, та підстава змінення даних.
Порядок перевірки даних через веб систему

Перевірка даних проводиться користувачами системи за допомогою веб
системи, доступної через мережу Інтернет.
Перевірка може проводитись двома способами:
1. За допомогою співставлення даних з документів та хешів що
зберігаються в зовнішній БД. Перевірка передбачає введення
користувачами даних з інфодовідки або з виписки з реєстру
(альтернативно

–

автоматичний

парсинг

PDF

документів

з

інфодовідкою або випискою з реєстру), хешування цих даних та
співставлення хешів з тими, що зберігаються в Зовнішній БД.
2. За допомогою співставлення даних з документів та даних в ДРРП.
Перевірка передбачає введення користувачами даних з інфодовідки або
з виписки з реєстру (альтернативно – автоматичний парсинг PDF
документів з інфодовідкою або випискою з реєстру), та передачу цих
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даних на перевірку в АПІ ДРРП. На відміну від попереднього пункту, в
рамках цього способу можливо буде перевірити тільки дані про
поточних власників ОНМ.
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Розділ 5. ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ ТА ПЕРЕДАЧІ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5.1. Вимоги до розробника програмного забезпечення
Розробник програмного забезпечення

повинен надати підтвердження

реалізації веб-систем схожої складності та надати підтвердження реалізації
хоча б одної реєстрової системи з використанням технології Блокчейн.
Проект повинен включати розробку технічного завдання, програмного
забезпечення,

надання

документації

для

проведення

приймання

та

впровадження його в експлуатацію а також проведення разового первинного
навчання користувачів (адміністраторів)

5.2. Вимоги до передачі програмного забезпечення
При передачі програмного забезпечення мають бути передані:
- Інсталяційний пакет програмного забезпечення в електронному вигляді
у формі:
• Інсталяційного пакету
• Готового до розгортання у віртуальному середовищі virtual
appliance.
- Інструкція по інсталяції та розгортанню програмного забезпечення;
- Інструкція адміністратора та користувачів програмного забезпечення;
- Проектна документація у складі щонайменше: технічного завдання на
програмне забезпечення, загального опису програмного забезпечення,
Програми та методики випробувань програмного забезпечення.
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Розробник програмного забезпечення повинен забезпечити проведення
щонайменше одного тренінгу для адміністраторів, та за необхідності інших
користувачів з використання системи з орієнтовною кількістю слухачів не
більше 25 осіб.

