
ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНСТВІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 

УКРАЇНИ 
вул.Хотівська 4А, м. Київ, 03118, zhdaniuk.igor@icloud.com


№15 від 29 липня 2022 року 

                                                                                    Державне агентство 
інфраструктурних проектів України 

Щодо подання пропозицій до проекту розробки  
Єдиної державної інформаційної електронної  
комунікаційної системи «Державний реєстр майна,  
пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій,  
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 
 агресією Російської Федерації» 

Відповідно до Положення про Громадську раду при Державному агенстві інфраструктурних 
проектів України, основним завданням Громадської ради є здійснення підготовки експертних 
пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, 
регіональної політики.  

Так, згідно з пунктом 26 Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та 
знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 березня 2022 р. №380 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2022 р. №505), планується розробка та створення програмно-технічних 
засобів Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Ці заходи здійснюється за рахунок 
державного бюджету та міжнародної технічної та/або поворотної або безповоротної 
фінансової допомоги міжнародних організацій. 

Громадська рада при Державному агенстві інфраструктурних проектів України  
проаналізувала та пропонує долучитися Державному агенстві інфраструктурних проектів 
України до розробки та впровадження такої системи, оскільки на даний момент, 
Мінінфраструктури продовжує роботу щодо розробки методик, які увійдуть до базової 
архітектури функціонування Єдиної державної інформаційної електронної комунікаційної 
системи «Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації», і 
тому переліки основних показників у межах кожного напряму не є вичерпними і можуть 
бути, при належному обґрунтуванні,  доповнені у вищезазначених  методиках. 

Реєстр пошкодженого та знищеного майна є єдиною державною інформаційною 
електронною комунікаційною системою, яка призначена для збирання, накопичення, обліку, 
обробки, зберігання та захисту інформації (документів) про пошкоджене та знищене 
нерухоме майно, просторові координати об'єктів, осіб, нерухоме майно яких пошкоджено або 
знищено, шкоду та збитки, завдані внаслідок пошкодження такого майна, та іншу інформацію 



визначену законодавством. Реєстр пошкодженого та знищеного майна є геоінформаційною 
системою. 
Метою створення Реєстру є забезпечення збору, накопичення, обліку, обробки, зберігання та 
захисту інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно. 

Замовник Системи: фінансується Фондом «Євразія» в рамках виконання проекту 
міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 
послугах (TAPAS)». 
Набувач: Міністерство інфраструктури України. 
Розробник: Виконавець робіт за договором, визначений за результатами закупівельної 
процедури. 

Фахівці та експерти, які співпрацюють з Громадською радою при Державному агенстві 
інфраструктурних проектів України  готові надати допомогу  співробітникам Державного 
агенства інфраструктурних проектів України щодо розробки пропозицій до Єдиної державної 
інформаційної електронної комунікаційної системи «Державний реєстр майна, 
пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією Російської Федерації».  

Технічні Вимоги до розробки Єдиної державної інформаційної електронної комунікаційної 
системи «Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації», 
надаємо у додатку до цього листа 

 Голова Громадської ради                                                         Ігор ЖДАНЮК 

Юрій ПАПІРОВИЙ 
0673703020
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Терміни та визначення
Термін Визначення

API Application Programming Interface

OWASP Open Web Application Security Project – це відкритий проєкт
забезпечення безпеки веб-додатків

Верифікація Підтвердження правильності наданої (внесеної) інформації
відповідно до встановлених вимог

ДЗК Державний земельний кадастр

ДКБС Державний класифікатор будівель і споруд

ДРРП Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

ЄДЕССБ Єдина державна електронна система у сфері будівництва

ЄДР Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань

Заявка на
компенсацію

Заповнене інформаційне повідомлення з інформацією про
об’єкт пошкодження/руйнування, власників та документи
(посилання на документи в ДРРП) які їх поєднують

КЕП Кваліфікований електронний підпис

Об’єкт Нерухоме майно, пошкоджене та/або знищене внаслідок
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених
військовою агресією Російської Федерації

ОМС Органи місцевого самоврядування

ПЗ Програмне забезпечення

Повідомлення Інформаційне повідомлення про знищене та пошкоджене
майно, що приходить з порталу Дія, в тому числі з додатку Дія

Портал Дія Єдиний державний вебпортал електронних послуг

Реєстр Реєстр пошкодженого та знищеного майна

Система або
Реєстр
пошкодженого та
знищеного майна

Єдина державна інформаційна електронна комунікаційна
система “Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених військовою агресією Російської Федерації”

ТЕП Техніко-економічні показники

ТЗ Технічне завдання

ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади
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Загальні відомості про зміст робіт

Повне найменування
Створення Єдиної державної інформаційної електронної комунікаційної системи
“Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій,
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації”.
Скорочене найменування: Створення інформаційної електронної комунікаційної
системи “Реєстр пошкодженого та знищеного майна” (далі – Система або Реєстр
пошкодженого та знищеного майна).

Найменування замовника та набувача
Замовник: Фонд «Євразія» в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» (далі –
Замовник).
Набувач: Міністерство інфраструктури України.
Розробник: Виконавець робіт за договором, визначений за результатами закупівельної
процедури.

Терміни надання послуг
До 31 грудня 2022 року.

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)».

Порядок оформлення та надання Замовнику та Набувачу
результатів
Розробник після завершення розробки Системи передає Замовнику та Набувачу
результати розробки, а саме:

● фінансовий акт приймання-передачі наданих послуг;
● технічний акт приймання-передачі наданих послуг;
● програмне забезпечення (у одному екземплярі) з майновими правами власності;
● ліцензію або ліцензійну угоду на супроводжувальне програмне забезпечення,

що потребує ліцензування з майновими правами на право використання цього
програмного забезпечення.

3



Призначення та цілі
Реєстр пошкодженого та знищеного майна (далі – Реєстр) є єдиною державною
інформаційною електронною комунікаційною системою, яка призначена для збирання,
накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації (документів) про
пошкоджене та знищене нерухоме майно, просторові координати об'єктів, осіб,
нерухоме майно яких пошкоджено або знищено, шкоду та збитки, завдані внаслідок
пошкодження такого майна, та іншу інформацію визначену законодавством. Реєстр
пошкодженого та знищеного майна є геоінформаційною системою.

Метою створення Реєстру є забезпечення збору, накопичення, обліку, обробки,
зберігання та захисту інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно.

Характеристика об’єкту автоматизації
Об'єктом автоматизації є сукупність дій, які здійснюються у Міністерстві інфраструктури
України, інших центральних органах виконавчої влади (далі – ЦОВВ), органах місцевого
самоврядування (далі – ОМС), інших користувачів електронного кабінету Реєстру
пошкодженого та знищеного майна, для забезпечення безперервного та якісного
виконання своїх функцій через Реєстр, що задіяні у зборі, накопиченні, обліку, обробці,
зберіганні та захисту інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно, оцінці
завданих збитків.
Об’єктом автоматизації також виступають адміністративні та організаційні процеси,
пов’язані зі створенням документів та здійсненням дій, у тому числі електронна
взаємодія з іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами
та органами місцевого самоврядування. Супроводження процесів оцінки пошкодженого
майна, визначення його ступені пошкодження, можливості його відбудови.

Вимоги до Реєстру пошкодженого та знищеного
майна

Вимоги до Реєстру в цілому
Реєстр повинен складатися з наступних компонентів:

● Модулю зберігання та обробки даних;
● Кабінету користувача;
● Кабінету адміністратора;
● Модулю ГІС;
● Модулю звітів.

Схему реєстру наведено на Рис.1
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Рис.1 Схема Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Реєстр повинен забезпечувати можливість:
● Авторизації та ідентифікації користувачів за допомогою Інтегрованої системи

електронної ідентифікації ID.GOV.UA.
● Перевірки прав доступу посадових осіб за допомогою КЕП.
● Формування організаційної структури підпорядкованості організацій одна одній.
● Імпорт, зберігання та обробки інформаційних повідомлень про знищене та

пошкоджене майно, що надійшли з порталу Дія (в тому числі з додатку Дія) (далі
– Повідомлення).

● Створення, перегляд та редагування реєстраційного запису пошкодженого або
знищеного об’єкту шляхом внесення інформації Користувачами Реєстру через
відповідний кабінет користувача.

● Організація зв’язку між реєстраційними записами об’єктів (наприклад, квартири
знаходяться в будинку, будівлі в майновому комплексі заводу, тощо)

● Організація зв’язку між інформаційними повідомленнями та об’єктом в Реєстрі.
● Вказування місця розташування об’єкту на картографічній основі за допомогою

геопошуку за адресою або ручним встановленням мітки.
● Відображення інформації, що міститься в реєстровому записі пошкодженого та

знищеного об’єкту на картографічній основі.
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● Додавання, перегляд, видалення документів та файлів по реєстровим записам
об’єкту, актам комісійного обстеження, тощо.

● Завантаження (за наявності) Актів обстеження, звітів про обстеження тощо
(перелік можливих документів може бути уточнений під час надання послуг).

● Перегляду та доповнення даних про об’єкт з вказанням його характеристик.
● Фіксації історичності змін на кожному етапі виконання робіт на об’єкті та

можливість їх перегляду.
● Обробки поданих інформаційних повідомлень з можливістю:

a. приєднання розрізнених інформаційних повідомлень до одного об’єкту
(декілька заявників можуть подати звернення про свої квартири, декілька
власників подають повідомлення про один об’єкт, декілька підприємств
мають приміщення в одній будівлі тощо);

b. запиту на уточнення даних від заявника у разі неможливості
встановлення об’єкту про який йдеться у інформаційному повідомленні;

c. перевірка внесених даних та доповнення в разі необхідності.
● Передача інформації про стан об’єкту та документам, що оформлені по ньому

зацікавленим особам, що подавали інформаційні повідомлення через портал
Дія та додаток Дія.

● Забезпечення доступу до актуальної інформацією про об’єкт Реєстру посадовим
особам, уповноваженим на отримання такої інформації відповідно до вимог
законодавства.

● Супроводження проведення комісійних обстежень будівель з метою
підтвердження зареєстрованих даних та визначення ступеню руйнувань з
формуванням в системі електронного акту обстеження.

● Додавання актів обстеження та оцінки завданих збитків з підписуванням їх КЕП.
● Формування переліків об’єктів за довільними принципами, затвердження даних

переліків та формування на їх основі списків для затвердження
відновлювальних або інших ремонтних робіт або компенсаційних виплат згідно з
правами доступу до даних

● Формування списків щодо об’єктів, власників, тощо згідно з правами доступу до
даних

● Доступ до даних реєстру зовнішніми системами для візуалізації даних та роботи
з даними по API.

Реєстровий запис пошкодженого або знищеного об’єкта нерухомого майна повинен
містити наступну інформацію:

1. Відомості про нерухоме майно:
a. тип нерухомого майна;
b. загальна площа нерухомого майна (протяжність – для лінійних об’єктів

інженерно-транспортної інфраструктури). У разі відсутності точної
інформації щодо загальної площі, протяжності нерухомого майна
зазначається орієнтовна площа, протяжність;

c. адреса (місцезнаходження) нерухомого майна;
d. географічні координати розташування нерухомого майна для

позиціювання на карті;
e. відмітка про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини або

має статус пам’ятки культурної спадщини (у разі потреби);
f. інші технічні характеристики нерухомого майна (за наявності);
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g. форма власності нерухомого майна;
h. відомості про кількість осіб, що проживали в нерухомому майні (для

житлового фонду) та користувались нерухомим майном (для
нежитлового фонду);

i. реєстраційний номер з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно (якщо є).

j. реєстраційний номер в ЄДССБ (якщо є);
2. Відомості про інформаційні повідомлення які були отримані через портал та

додаток Дія і які відповідають даному об’єкту.
3. Відомості про власників майна (фізичних та юридичних осіб), отримані за

допомогою інтеграції з державними реєстрами та частки власності
a. для фізичних осіб – прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний державний
орган і мають відмітку в паспорті);

b. для юридичних осіб – організаційно-правова форма, найменування
юридичної особи, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

c. контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти).
4. Відомості про акти обстеження який складено в результаті комісійного огляду

даного об’єкту та зафіксовані пошкодження об’єкту або отримані шляхом
інтеграції з порталом Дія:

a. інформація про акт обстеження (номер, дата складання, назва
територіально-адміністративної одиниці, тощо)

b. склад комісії яка здійснювала огляд об’єкту
c. загальна інформація про об’єкт обстеження (назва об’єкту, адреса

об’єкту, тощо);
d. опис технічних характеристик об’єкту (площа, поверховість, призначення,

тощо);
e. інформація про пошкодження дата та причини а також характеристика

пошкоджень;
f. інформація про виконані ремонтно-будівельні роботи на об’єкті після

пошкодження
g. інформація про вбудовані приміщення
h. висновок комісії
i. фото-, відео-файли, та інші документи

5. Відомості про звіти технічного огляду які складено по даному об’єкту
a. звіт технічного огляду з основними атрибутами спеціаліста який склав

документ
b. дата та номер документу
c. дані повинні бути отримані по інтеграції з системи ЄДССБ

6. Відомості про акти оцінки завданих збитків
a. склад комісії яка здійснювала оцінку завданих збитків або спеціаліста

який долучався до його складення
b. дата та номер документу
c. сума завданих збитків згідно з актом
d. сканований акт з підписом уповноваженої особи
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Вимоги до Модулю зберігання та обробки даних
Модуль повинен базуватися на сучасній системі керування базами даних для
забезпечення:

● швидкої побудови зв’язків між різними документами, таблицями та базами
даних;

● можливості динамічного доступу до баз даних через вбудований АРІ;
● можливості швидкого резервного копіювання;
● можливості створення контрольних сум документів та баз даних, що

зберігаються у Реєстрі;
● можливості автоматичного вивантаження контрольних сум документів та баз

даних на визначені технічним адміністратором системи ресурси з метою
контролю цілісності;

● можливості автоматичної реєстрації документів з присвоєнням реєстраційного
номеру, збереженням відмітки часу та можливістю накладання електронної
печатки Реєстру;

● можливості вивантаження інформації з баз даних Реєстру у форматі відкритих
даних та їх подальше завантаження на Єдиний портал відкритих даних
(data.gov.ua).

Модуль повинен забезпечувати надійне зберігання та обробку інформації про
пошкоджене та знищене нерухоме майно, осіб, нерухоме майно яких пошкоджено або
знищено, шкоду та збитки, завдані внаслідок пошкодження такого майна,
інформаційних повідомлень про знищене та зруйноване майно, карток знищених або
пошкоджених об’єктів та іншої інформації, що може бути отримана в рамках
електронної взаємодії, внесення інформації Користувачами або технічним
адміністратором.
Первинне наповнення Модулю повинно бути проведено шляхом імпорту в Реєстр бази
даних:

● отриманих інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене нерухоме
майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених
військовою агресією Російської Федерації, що подані з використанням порталу
та мобільного додатку Дія.

● даних, зібраних міністерствами та відомствами, обласними військовими
адміністраціями про об’єкти нерухомого майна, які були пошкоджені або знищені
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою
агресією Російської Федерації.

Логіка обробки інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно, осіб,
нерухоме майно яких пошкоджено або знищено, шкоду та збитки, завдані внаслідок
пошкодження такого майна, інформаційних повідомлень про знищене та зруйноване
майно, карток знищених або пошкоджених об’єктів та іншої інформації, повинна
задовольняти наступним вимогам:

● дані, введені користувачами на порталі або у застосунку Дія, при кожному
випадку внесення до Реєстру повинні пройти автоматичну верифікацію за
відповідними державними реєстрами. Автоматична верифікація може
здійснюватися за регламентом. При цьому використовується інформація з
відповідних державних реєстрів, дійсна на час запиту до даних реєстрів;
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● верифікація окремих даних, введених користувачами на порталі або у
застосунку Дія, може здійснюватися користувачами Реєстру згідно їх ролей
через кабінет користувача. При цьому автоматична верифікація за відповідними
державними реєстрами має пріоритет та не може бути скасована
користувачами та адміністраторами Реєстру;

● відшкодування шкоди та збитків може проводитися лише за випадками, щодо
яких в Реєстрі наявний повний узгоджений між собою (консистентний) набір
верифікованих даних.

Вимоги до Кабінету користувача
Користувачами Реєстру пошкодженого та знищеного майна є:

1) виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх
створення) рад;
2) військові адміністрації;
3) Міністерство інфраструктури України;
4) Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
5) Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС);
6) Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон);
7) Міністерство культури та інформаційної політики України;
8) Міністерство юстиції України;
9) Фонд державного майна;
10) Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;
11) місцеві держадміністрації;
12) центри надання адміністративних послуг;
13) органи соціального захисту населення;
14) нотаріуси;
15) виконавці робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єктів архітектури;
16) оцінювачі майна;
17) виконавці комунальних послуг;
18) об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителів
багатоквартирних будинків, гуртожитків, житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, які забезпечують утримання відповідних будинків;
19) інші державні органи за їх зверненням до держателя та на підставі рішення
держателя.

Рольова модель користувачів Реєстру:
● Реєстратори - можуть вносити зміни до Реєстру (створювати або змінювати

записи в Реєстрі). Реєстратори маючи приналежність до організації повинні бути
обмежені можливістю перегляду / редагування записів створених
представниками організації, до яких вони приналежні.

● Користувачі Реєстру:
○ мають змогу тільки перегляду реєстрових записів внесених як

організацією, якій вони належать, так і підпорядкованих організацій, які
відносяться до сфери управління їх організації (наприклад, користувач
Міністерства інфраструктури України може переглядати дані, що внесені
АТ “Укрзалізниця”);
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○ мають змогу перегляду інформації про типи об’єктів, які знаходяться у
сфері впливу даної організації (наприклад, Міністерство освіти та науки
може переглядати дані про навчальні заклади: школи, ВУЗи, тощо);

○ мають змогу формувати визначений набір довідок на основі даних
Реєстру згідно з вимогами нормативних документів

○ мають змогу пошуку та перегляду
■ одиничних реєстрових записів по певним критеріям пошуку

(Наприклад, нотаріус за даними заявника може переглянути
інформацію про стан об’єктів нерухомого майна, які йому
належать)

■ списку реєстрових записів про об’єкти або власників згідно з
заданими критеріями пошуку у вигляді списку таких об’єктів /
власників.

Кабінет повинен забезпечувати можливість:
● внесення Користувачами інформації (документів) про: пошкоджене та знищене

нерухоме майно, про осіб, нерухоме майно яких пошкоджено або знищено,
шкоду та збитки, завдані внаслідок пошкодження такого майна, та іншу
інформацію в тому числі внесення місцезнаходження об’єкта на картографічній
основі модулю ГІС.

● формування запитів до реєстру для формування списків об’єктів з можливістю
відбору за характеристиками об’єкту, ступеню пошкодженя об’єкту, вартості,
виду та категорії власників, тощо

Програмне забезпечення Реєстру повинно надавати змогу змінювати обсяг та перелік
інформації, що вноситься Користувачами через електронний кабінет в залежності від
визначених ролей яка буде опрацьована в рамках технічного завдання.
Фіксація дій в Кабінеті повинна відбуватися за допомогою КЕП Користувача з метою
забезпечення цілісності даних, що вносяться до Реєстру.
Інтерфейс кабінету повинен забезпечувати:

● перегляд, швидку та зручну навігацію між документами та об’єктами, що
вносяться Користувачами.

● можливість сортування та фільтрації інформації по даним, що містяться в
картках об’єктів, а також перегляд інформації на картографічній основі модулю
ГІС у відповідності до повноважень, визначених технічним адміністратором.

Програмне забезпечення Реєстру повинне надавати можливість побудови звітів що
містять дані Реєстру:

● кількісні характеристики інформації що внесена в реєстр (кількість об’єктів
відповідного стану, інформаційних повідомлень, власників яким призначена
компенсація, тощо)

● списки об’єктів, інформаційних повідомлень, власників як персоніфікованих так і
деперсоніфікованих

Доступ до інтерфейсу використання звітів та наборів даних а також перелік елементів
що потрапляють до звітів повинен налаштовуватись в Кабінеті адміністратора і
залежати від ролі користувача.
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Вимоги до Кабінету адміністратора
Кабінет адміністратора повинен надавати Технічному адміністратору наступні
функціональні можливості:

● Створювати користувачів та призначати відповідну роль в системі з
урахуванням доступу до територій та об’єктів з обмеженим доступом що буде
опрацьовано в технічному завданні.

● Проведення моніторингу роботи Реєстру, баз даних та інформаційних ресурсів,
підключених до нього.

● Надання/блокування в установленому порядку доступу до електронних кабінетів
користувачам.

● Підтримка в актуальному стані класифікаторів, довідників, словників та баз
даних, автоматизоване чи ручне завантаження оновленої інформації.

● Налагодження електронної інформаційної взаємодії між електронною системою
та іншими електронними інформаційними системами та мережами, що
становлять інформаційні ресурси держави та органів місцевого
самоврядування, інших суб’єктів надання вихідних даних.

● Перегляд журналу всіх дій та/або подій, що відбуваються в Реєстрі, зокрема
фіксації дати і часу відправлення, отримання документів через електронний
кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в Реєстрі, за допомогою
кваліфікованої електронної позначки часу.

● Завантаження та оновлення інструкцій користувачів Реєстру.

Вимоги до модулю ГІС
Модуль ГІС повинен забезпечувати можливість відображення інформації, що
зберігається в Реєстрі на картографічній основі. У якості картографічної основи Реєстру
пошкодженого та знищеного майна можуть виступати картографічна основа
Державного земельного кадастру, відомості містобудівного кадастру та кадастрів інших
природних ресурсів, інші карти (плани), що складаються у формі і масштабі відповідно
до норм та правил, технічних регламентів.
Модуль повинен забезпечувати:

● Пошуку об’єктів на картографічній основі.
● Позначення об’єкту на картографічній основі.
● Відображення точки на картографічній основі на підставі координат або адреси,

що зберігається в Реєстрі.
● Відображення меж земельних ділянок (за результатами інформаційної взаємодії

із Державним земельним кадастром).
● Формування інформаційних шарів, з можливістю зміни інформації, що

відображається на картографічній основі.

Вимоги до модулю звітів
Модуль Звітів повинен забезпечувати можливість відображення інформації, що
зберігається в Реєстрі у вигляді списку, що обмежений відповідними умовами пошуку.
Набір даних доступний користувачу обмежується правами доступу користувача, який
виконує такі пошукові операції.
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Набір доступних для користувача звітів визначається його роллю та буде уточнений у
технічному завданні.
Модуль повинен забезпечувати:

● Отримувати перелік звітів який доступний йому для використання;
● Відкривати відповідний звіт та задавати критерії пошуку інформації;
● Отримувати список реєстрових записів згідно з заданими критеріями пошуку та

обмеженнями доступу, що діють для даного користувача;
● Експортувати отримані записи у вигляді CSV-файлу або іншому

загальновживаному форматі.

Вимоги до взаємодії з іншими інформаційними системами
Реєстр повинен забезпечувати електронну інформаційну взаємодію з:

● Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва в частині
отримання інформації про документи на початок будівельних робіт, відомостей
технічної інвентаризації, результатів обстеження об’єктів нерухомого майна,
інформації про об’єкти будівництва, а також інформації про адреси та акти про
демонтаж.

● Державним реєстром речових прав на нерухоме майно в частині інформації про
право власності та користування на об’єкти нерухомого майна.

● Державним земельним кадастром в частині отримання інформації про контури
та характеристики земельних ділянок, а також завантаження картографічної
основи кадастру.

● Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань в частині отримання даних про реєстрації та стан
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також керівників юридичних
осіб.

● Єдиним державним вебпорталом електронних послуг з метою забезпечення
надання послуг щодо подання повідомлення про знищене пошкоджене майно на
порталі та мобільного додатку Дія, а також передачу інформації з цих
повідомлень до Реєстру.

● Державним реєстром нерухомих пам’яток України для перевірки відповідного
признаку об’єкту

● Єдиним державним реєстром ветеранів війни для позначення власників
відповідною властивістю.

● Єдиною інформаційною системою МВС для отримання даних про відкриті
кримінальні провадження стосовно об’єкту нерухомого майна.

● Єдиним державним демографічним реєстром для отримання інформації про
власника нерухомого майна.

Обмін даними та взаємодія передбачається за умов готовності бек-енд частини
електронних інформаційних системам та реєстрів. У будь-якому випадку, реалізація
обміну наборами даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна з даними
рішеннями здійснюється без змін програмного коду. Вказані рішення не потребують
доопрацювання в межах даної закупівлі.
Електронна інформаційна взаємодія Реєстру пошкодженого та знищеного майна з
державними електронними інформаційними системами повинна здійснюватися в
Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних
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інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів”.
Після налагодження інформаційних взаємодій Реєстр повинен зберігати ідентифікатори
документів або даних з метою отримання інформації шляхом надсилання запитів до
відповідних інформаційних ресурсів та частину атрибутивної інформації яка була
актуальна на момент звернення до зовнішнього інформаційного ресурсу.
З метою забезпечення інформаційної взаємодії Реєстр повинен бути інтегрований до
Системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів «Трембіта».
З метою забезпечення отримання даних з Реєстру у форматі відкритих даних
програмне забезпечення Реєстру повинно підтримувати відповідний публічний АРІ та
забезпечувати оприлюднення інформації про кількість пошкодженого та знищеного
нерухомого майна, у розрізі типу майна, характеру його пошкодження, населеного
пункту, інших адміністративно-територіальних одиниць, дати пошкодження/знищення
майна.
З метою забезпечення отримання даних з Реєстру для взаємодії з іншими державними
інформаційними системами програмне забезпечення Реєстру повинно підтримувати
відповідний АРІ для можливості надання інформації про об’єкт нерухомого майна
внесений в Реєстр.

Вимоги до гарантійної підтримки
Все програмне забезпечення, яке буде розгорнуто при реалізації Реєстру має
забезпечуватись гарантійною підтримкою (виправлення помилок програмного
забезпечення та оновлення версій) протягом 6 (шести) місяців з дати розгортання
програмного забезпечення на обладнанні Набувача.
Вартість такої гарантійної підтримки має включатись до вартості послуг з розробки
Реєстру.

Вимоги до надійності програмного забезпечення та
збереженості інформації
В Реєстрі повинні використовуватись механізми ідентифікації і перевірки дійсності
(автентифікації) із застосуванням бібліотек криптографічного перетворення або
аналогічних механізмів, реалізованих на сервісі id.gov.ua
У випадку виникнення непередбачених критичних ситуацій, аварій, відмов технічних
засобів (у тому числі зникнення напруги), збоїв у роботі загальносистемного
програмного забезпечення, збоїв у роботі бази даних Реєстр повинен мати можливість
відтворення своєї працездатності з резервних копій за короткий проміжок часу та з
мінімальними втратами інформації.
Надійність Реєстру повинна бути забезпечена за наступними напрямами:

● забезпечення працездатності компонентів кожної підсистеми;
● збереження даних.

При цьому повинна вимагатися мінімальна увага з боку технічного адміністратора щодо
реакції на усунення наслідків відмов компонентів, а також програмно-апаратними
засобами повинно бути забезпечене збереження даних.
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Реєстр має бути захищеною від фізичних відмов обладнання засобами логічного
резервування даних і компонентів підсистем з використанням відповідних протоколів та
засобів контейнеризації і віртуалізації.
Програмне забезпечення Реєстру повинно надавати можливість створення облікових
записів та надання прав на роботу з даними виключно у об’ємі притаманному тій чи
іншій ролі користувача.
Програмне забезпечення Реєстру повинно підтримувати можливість контейнеризації
сервісів та модулів з метою спрощення процедур розгортання та тестування. З метою
проведення приймання результатів робіт Розробник має забезпечити розгортання
stage-середовища на ресурсах Набувача.
Порядок резервного копіювання повинен бути визначений у відповідній інструкції зі
складу експлуатаційної документації на Реєстр, яка має бути розроблена на етапі
техноробочого проектування КСЗІ Реєстру. Детальні вимоги до зберігання та
відновлення даних повинні бути визначені у ТЗ на КСЗІ Реєстру (Створення КСЗІ не є
завданням цих технічних вимог)
Розробка Реєстру має відбуватись з урахуванням методик та стандартів безпеки
розробки веб застосунків, зокрема, Open Source Security Testing Methodology Manual
(OSSTMM); NIST Special Publications 800-115 Technical Guide to Information Security
Testing and Assessment; Penetration Testing Execution Standard (PTES); OWASP Testing
Guide та інших.

Вимоги до способів і засобів зв'язку для інформаційного
обміну між компонентами Реєстру
Передача інформації між компонентами системи має виконуватись стандартними
протоколами на рівні програмного забезпечення або на рівні платформи (системи
керування базами даних, веб-серверів, тощо).

Вимоги до режимів функціонування системи
Реєстр повинен забезпечувати функціонування в режимі 24/7 (24 години на добу 7 днів
на тиждень) без зупинки роботи для проведення планового регламентного технічного
обслуговування. Програмне забезпечення Реєстру повинно бути адаптоване для
розгортання на декількох серверах для забезпечення надлишковості та мати
функціонал балансування навантаження при розгортанні на декількох серверах.

Вимоги до ведення журналів
Діагностування Реєстру повинно забезпечуватись протоколюванням роботи його
компонентів, як на рівні платформи (системи керування базами даних, веб-серверу,
операційних систем, тощо), так і на рівні створеного прикладного програмного
забезпечення (log-файли пошукових запитів, log-файли помилок).

Вимоги до організації даних
Дані Реєстру повинні знаходитись у структурованому вигляді. Структура даних повинна
задавати суворі правила зберігання інформації для точної ідентифікації її в Реєстрі.
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Організація даних повинна забезпечувати мінімально необхідну надмірність інформації,
та максимальну швидкість роботи з нею.
Під час розробки Реєстру повинні максимально використовуватись існуючі державні
довідники та класифікатори, зокрема:

● Державний класифікатор будівель і споруд.
● Адресний довідник Державного реєстру речових прав Міністерства юстиції

України.
● Довідники Фонду держмайна.

Реєстр повинен підтримувати зберігання файлів з використанням розподілених
технологій зберігання даних, а також зберігання інформації на зовнішніх платформах з
використанням об’єктного сховища на базі технології OpenStack Swift або інших
поширених протоколів зберігання даних.

Вимоги до інтерфейсів та лінгвістичного забезпечення
Інтерфейси Порталу та Кабінетів Реєстру повинні бути адаптовані під відображення на
стаціонарних комп’ютерах та мобільних пристроях.
Інтерфейс користувачів та інформаційні повідомлення в Реєстрі повинні бути виконані
українською мовою.
Допускається при виконанні регламентних процедур використання англійської мови, що
повинно бути обумовлено та описано у документації.

Вимоги до прикладного програмного забезпечення
Прикладне програмне забезпечення Реєстру повинно базуватись на використанні
вільно розповсюджуваного програмного забезпечення, яке не потребує придбання
ліцензій у разі некомерційного використання.
Питання придбання ліцензій, ліцензійні умови та функціонал доступний в рамках
ліцензій обов’язково вказується у тендерній пропозиції.
Ліцензійні обтяження:

● ліцензійні обтяження не повинні перешкоджати зміні користувача таких прав;
● якщо програмне рішення побудоване на базі платформи, що ліцензується, таке

рішення повинно бути вільне від ліцензійних обтяжень (в тому числі
фінансових), що перешкоджають його вільному використанню Замовником та
Набувачем робіт у подальшому.

Вимоги до розробника
Розробник повинен надати підтвердження реалізації веб-систем схожої складності.
Розробник повинен забезпечити розробку технічного завдання та іншою документації,
прикладного програмного забезпечення, встановлення компонентів Реєстру на
серверних потужностях технічного адміністратора системи, налаштування та
впровадження їх в дослідну експлуатацію.

Нормативно-правова база
1. Закон України  “Про публічні електронні реєстри”;
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2. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;
3. Закон України “Про захист персональних даних”;
4. Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

5. Закон України “Про інформацію”;

6. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”;

7. Закон України “Про електронні довірчі послуги”;

8. Постанова Кабінету Міністрів України № 380 від 26 березня 2022 р. від “Про збір,
обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою
агресією Російської Федерації”;

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 505 “Про Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. №
326 і від 26 березня 2022 р. № 380”;

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473 “Про
затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків
збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та
споруд”;

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 326 від 20 березня 2022 р. “Про
затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок
збройної агресії Російської Федерації”;

12. Постанова Кабінету Міністрів України № 1137 від 4 грудня 2019 р. “Питання
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру
адміністративних послуг”.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 “Деякі
питання організації електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів”;

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі
питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів”;

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження
Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях
державної форми власності»;

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження
Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних системах».
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