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2.1.Загальнi вимоги до програмно-технологiчного комплексу ведення
мiстобулiвного кадастру на регiонаJIьному та мiсцевому рiвнях в Луганськiй
областi.
АС МБК ЛО шовинна створюватися як розподiлена система розподiлених
cepBiciB з використанням cepBic-opieHToBaHoi моделi обробки, згiдно до якоi
сервер надае послуги доступу до даних i ix обробки шляхом використання
cepBiciB, якi опублiкованi i виконуються на ГIС-серверi. Idi сервiси
мають б)о" доступними як зовнiшнiм користувачам з використанням засобiв
геопортаJIу пiсля публiкачii вiдповiдних метаданих, так i локальним
користувачам ГIС серверу вiдповiдного вузла системи.
У якостi базовоi геоiнформацiйноi платформи д.лIя побулови АС МБК ЛО мае

застосовуватися ГIС-платформа ArcGIS компанii Esri (або еквiвалент), яка

забезпечу€ можJIивiсть створення загалъного технологiчного середовища
пiдтримки роботи з просторовими даними, iнтегрування ycix пiдоистем, а

також гнучкого розгортання KoMrroHeHTiB системи (у т.ч. з використанням
xMapHoi iнфраструктури).

2, ]. 1. Вu,ч,tоzu dо сп,tрукпlурLl cllcme.fullt

Система АС МБК ЛО створюстъся як розподiлена система розподiлених
cepBiciB, до складу якоi входять:

основний обласний центр обробки даних. Основне сховище даних,
яке акумулю€ мiстобулiвну iнформачii регiонального i базових piBHiB.
Сервер ЦОД здiйснюс виконання cepBiciB, доступ дс яких здiйснюсться
з використанням обласного геопорталу,

Mepexci вузлiв, якi створюються з використанням cepBepiB i баз
даних. Бази даних цих вузлiв створюютъ розподiлену базу геоданих.
Кожний з цих вузлiв може вкJIючати свiй геопортал, н? яких
ггублiкуються оервiси постачаJIьникiв мiстобулiвноi iнформачiI, якi
гriдкhюченi до цих cepвepiB, Мережа вузлiв з серверами мае утворювати
мережу геопорталiв, яка забезпечус доступ до розподiлених cepBiciB,

клiентськi робочi мiсця, якi використовують бази геоданих, якi
мiстяться в вузлах та центрах обробки даних системи АС МБК ЛО та
окремо вiд них. Функчiонування АС МБК ЛО може здiйснюватися з

використанням вiддаленого доступу клiснтських робочих мiсць до баз
геоданих, якi використовуються засобами чих робочих мiсць.

Структура корпоративноi Mepellti АС МБК ЛО мас вкJIючати в себе з'еднанi за

допомогою мережi передачi даних загаlrьного користування сегменти ЛОМ,
oKpeMi фiзичнi пiдмережi, яких не використовуються для надання служби

доступу ло iнформацiйних pecypciB рiзного рiвня конфiденцiйностi,
Концепцiею реалiзацii системи АС МБК ЛО перелбачасться, що Bci базовi
компоненти систем регiонального i мiсцевого piBHiB булуть розмillдуватися в

вiдповiдних дата-центрах, а користувачi системи булуть територiалъно
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роЗпОдiленi i нале}кати рiзним органiзацiям, юридиrlним i приватним особам, у
кожного з яких е своi IT- адмiнiстратори, правигIа, стандарти, бюджети i т.п.
Територizlлъна структура АС МБК ЛО склада€ться в процесi впровадження
систем МБК у вiлповiдних дер}кавних адмiнiстрачiях районного та

регiонального piBHiB, а такох( мiських, селищних, сiльських радах, яка

формуеть Qя ^r а пiдтримуеться з врахування реrtльних ос0 бливсстей.
АС МБК ЛО мае надавати органiзацiйнi (органiзацiю функцiон}.вання,
iнформаuiйноi взасмодii, тощо), тrрограмнi iнструменти i iншi системнi рiшення
щодо застосування пiдходiв гнlллкого розгортання, якi повиннi забезпечувати
можливiсть створення такоi структури системи, яка вiдповiдае наявному складу
вузлiв, у яких вtlровадженi (або план},.ються до впровадження) засоби АС МБК
ЛО i може свосчасно вiдреагувати на постiйнi змiни структури без необхiдностi
ВнеСеНня змiн в органiзацiю робОти вже впроваджених компонентiв системи

рiзних piBHiB.

Мають бути розробленi базовий BapiaHT розгортання системи та прогнознi
варiанти розгортання у подальшому, з застосовуванням при cTBopeHHi рiзних
вузлiв та посднанням ix у рамках однiсi системи, Такий пiдхiд мае
забезпе.rуватися за рахунок використання cepBiciB i мережi геопорталiв.
Розвиток стру}tтури технiчних та програмних засобiв мас шередбачати
нарощування потужностi системи за рахунок розмiщення ii компонентiв на

рiзних машинах,

2,],2, ()cHoBHi фyHKtli.ottaltbtti Ko"vtпolleltпll,t, cll,cme.,\,tll. пtа пidсuспlе.л.tu Д(|
л,lБк
У Складi АС МБК ЛО повиннi бути реалiзованi наступнi ocHoBHi компоненти,

фуъкцiональнi системи i пiдсистеми:
* компоненти базовоi iнструментальноi ГIС та об'сктно-реляцiйна'СКБД з функцiями пiдтримки геопросторових даних згiдно з
мiжнародними стандартам як загаJIьне технологiчне середовище
реалiзашii й iнтегрування ycix пiдсистем;
- реестрацii та облiку МБД;
- ведення peecTpiB МБ!;
* форrування кадастровоi карти;

- монiторингу реалiзачii МБД;
- обрахування технiко-економiчних показникiв територiй;
* контролю якостi вхiдних наборiв геопросторових даних та iх
завантаження в БГ! МБК;
- виготовлення електронних копiй мiстобулiвноi локументачii та
ведення ix електронного сховища в середовищi СКБfl,
* ведення бази геопросторових даних об'ектiв МБк;
- ресстрацiТ та ведення булiвельних паспортiв, мiотобулiвних умов та
обмеженъ забулови земельних дiлянок, паспортiв об'екгiв
будiвництва;
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* ведення реестру адрес, вулиць та iнших пойменованих об'сктiв;
- peecTpalrii та ведення бази даних результатiв iнrкенерних
вишукувань ycix видiв на територii MicTa;

- ресстрашiт зверненъ та наданих вiдомостей iз дс МБк;
- аНалiтиЧна пiдсистема пiдготовки аналiтичних звiтiв та iнших
ВiДОмОСтей державним органам, органам мiсцевого самоврядуваншIм
на iншим суб'скгам мiстобулiвноi дiяльностi за ix
заявами/зверненнями;
* iнdlормацiйноi взаемодii з iншими кадастровими та iнформацiйними
системами базових суб'ектiв МБК,
* геоIтортал;

- адмiнiстрування СКБД та АС МБК.
Yci пiдсистеми повиннi реалiзовуватись за сдиними технологiями з
використанням засо бiв cepBic-opieHToBaHoi архiтектl,ри ГIС.

2,1.3. Bu.lloell do засtпосування iнсtпрул.ленпliв базовоi ГIС
При розробцi та впровадженнi технологiчних рiшень АС МБК ЛО необхiдно
МакСиI\{ально застосовувати iнструменти базовоi ГlС. Повинно бути створене
ЗаГаЛьне технологiчне середовище реалiзацiТ та iнтегрування ycix пiдсистем, що
ПОВИННО бУти реалiзовано, в основному, зарахунок застосування гнучкоi та
МаСштабованоi ГIС-платформи з використанням геопорталiв, За допомогою
iHcTpyMeHTiB базовоi ГIС повиннi буr" забезгrеченi:

* обробка геопросторових даних;
- ПОбУлОва корпоративних розполiлених систем з використанIшм
СУ{аСНих методiв iнтеграчii iнформацiЙних систем та хмарних
технологiй;
- використання геопорталiв i cepBiciB, якi вiдповiдають вимогам
мiжнародних станлартiв KML, WMS, WCS, протоколiв SOAP, mST
для органiзачii iнформашiйноТ взаемодii за допомогою IHTepHeT-
засобiв доступу (WЕВ-браузерiв);
* ЗаСТОСУВання засобiв створення додаткових cepBiciB, якi можуть
Використовуватися для iнтеграшii з iншими iнформачiйними
системами;
- формування та публiкаuii тематичних чифрових карт у виглядi
cepBiciB;
* створення i впровадження спецiальних засобiв пiдтримки
функчiювання мережi геопорталiв ;

- використання механiзплiв cepBic-opicHToBaHoi архiтектури дгIя
iнформачiйноi iнтеграuii (взасмодii) суб'сктiв МБК;
- СТворення та ведення единоi об'сктноi моделi Луганськоi областi i
сховища даних (баз геопросторових даних);
* вiзуалiзацiю баз даних i географiчних даних про територiю;
* оброблення накопичених даних рiзними методами геогrросторового
аналiзу та моделювання;
- контроль якостi вхiдних наборiв даних та Тх завантаження в базу
геопросторових даних;
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- адмiнiстрування баз геоданих i системи в цiлому;
- створення реlтлiк векторних i растрових даних центрапьноi бази
геоданих у склалi локальних пiдсистем;
* пiдтримка автономног0 функчiонування окремих вузлiв системи та
iнтеграuiя ix iнформашiйних pecypciB до сдиного iнформаrriйного
простору'
- можJIивiсть використання мобiльних засобiв у якоотi клiснтiв
центральноi бази геоданих;
* пiдтримка мобiльного (вiдкрiпленого) редагування IdентральноТ
бази iеоданих з використанням рухомих комплексiв з подальшою
синхронiзацiсю змiн, здiйснених у вiдкрiпленому режимi з

центральною базою геоданих.
{ля реалiзацii iнших функцiй мЕtють буr" cTBopeHi спецiа-шьнi програмнi засоби

додатково до лiнiйки типових гJрограмних гrролуктiв, комбiнацiя яких дозвоJuIе
створювати системи рiзного рiвня, забезшечуючи при цъому елиний
iнформаuiйний простiр завдяки використанню сдиноi об'ектноi моделi i единоi
технOлогii роботи.

2,1.1. Btbllozu. do iнфорллаtliйrtоi' взасллоdi,i коллпоненпli,в cllcmeлlll.
Iнформаuiйна взасмодiя MilK компонентами системи рiзних piBHiB
(регiонального i мiсцевих) повинна здiйснюватися з використанням мережi
взасмопов' язаних геопортzlJliв, призначенЕя яких полягае в консолiдацii
iнформачiТ rцодо наявних просторових даних, якi оформлпоються i надаються у
використання у виглядi геосервiсiв, а також створення сдиноi точки входу
користувачiв у це середовище (розподiлених cepBiciB).
CyMicHicTb та IIросторова узгодженiстъ розполiлених геоiнформацiйних
pecypciB, якi повиннi входити до скIIаду АС МБК ЛО, мають досягатиаяза
рахунок використання типовоI об'сктноi моделi, яка повинна бути побудована з

урахуванням кГIерелiку класiв об' eKTiB мiстобулiвного кадастру),
затвердженого наказом Мiнрегiону Украiни вiд l4,08.2015 м l 93, та умовних
знакiв, якi вiдповiдають вимогам ДСТУ Б Б,l .l-1r'|.2013.
Типова об'сктна модель повинна бути реалiзована у Ёиглядi шаблону бази
геоданих, заповнення якоI конкретною картографiчною iнформацiею мас
здiЙснюватися на етапах впровадження типовоi моделi дпя кожного MicTa
окремо з урахуванням мiсцевих властивостей.
Iнтегрування iнформаuii про об'екти, що постачасться з рiзних лжерел (вiл

рiзних суб'сктiв) в базi даних системи МБК та базах даних ГlС суб'ектiв
повинно забезпечуватись використанням:

* сдиних каталогiв об'екгiв та класифiкаторiв (кодифiкаторiв) ix
властивостей;
- сдиних iдентифiкаторiв об'сктiв (кадастрових та/або облiкових
HoMepiB);
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- унiфiкованих адресних посиланъ з використаннrIм сдиЕих peccTpiB
адрес, вулицъ та iнших поiменованих об'ектiв територii; ;

- сдиноi цифровоi топографiчноi основи MicTa.
IнфОрмачiйна взасмодiя з державним piBHeM МБК мае здiйснюватися за

ДОПОМОГою Загальнодержавного Геопорталу, якиЙ входить до складу мережi
геопорталiв.

ffля забезпечення cyMicHocTi АС МБК ЛО з гаllузевими iнформацiйними
СИСТеМами та використаннrI геопростOрових даних нестандартних документiв
каРТ пОвинна бути забезпечена можJIивiстъ пiдключення локалъних бiблiотек та
класифiкаторi в iнформацi Т.

Повиннi бути реалiзованi функцii синхронiзацii peecTpiB (каталогiв,
класифiкаторiв тощо) АС МБК ЛО з дер}кавними реестрами, (каталогами,
класифiкатора]\{и тощо),

2, 1.5. Вu,л,tоzu dо розпоdLпеноi базu eeodaHux АС МБК .ПО,
ВРаХОвУючi територiальну розкиданiсть суб'ектiв мiотобудiвноI дiяльностi, якi
постачають i використовуютъ мiстобудiвну iнформачiю, програмне
забезпечення геоiнформаrriйноТ системи та геопорталу мiстобудiвного кадастру
Мае СТВорювати моrкливiстъ використання компонентiв WEB розгортання (WEB
ПС), якi входять до складу базовоi геоiнформачiйноТ платформи.
за Догlомогою програмних засобiв базовоi геоiнформацiйноi платформи мають
забезгrечуватися TaKi можливостi створення i пiдтримки функuiонувашrя
розподiленоi геоiнформацiйноТ системи МБК:
За допомогою KoMпoHeHTiB базовоi ГIС АС МБК ЛО мас буги забезпечена
ГriДТРИМКа фУнкцiонування розподiленоi бази геоданих з використанням
ТеХНОЛОГii Створення i синхронiзачii реплiк з ypaxyBaHHrIM вимог "слабо
зв'язаних систем", якi визначають нечутливiсть системи до якостi i органiзацii
КаНаЛiВ ЗВ'яЗку, Повинно пiдтримуватися функцiонування розподiленоi бази в
сереДоВиЩi лока-гrьноТ мережi, з застосуванням елекlронноI fIошти, ftр-каналiв,
Тощо,

Мае бути забезпечена можJrивiсть в9дення розподiлёноТ бази геоданих в
гетерогенних середовищах СКБД (гrерсональних СКБД типу MS Access i
КОРПОРаТИВНИх Типу Оrаоlе, MS SQL, DB2 чи PostGreSQL) i iх синхронiзацiю з
забезпеченням просторовоI i мережевоi цiлiсностi.

2.1.6. Btшtozu do z,еопросmоровuх daHux,

а) Законоdавчi Btl-Moeu.

МiСЦЯ РОЗТашування тогrографiчних об'сктiв для забезшечення роботи системи
створення та ведення мiстобулiвного кадастру повиннi описуватись у
вiдповiдностi до вимог Закону Украiни кпро регулювання мiстобулiвноi
дiяльностi>, у державнiй геодезичнiй системi коорлинат УСК-2000, або у
вiдповiдноотi до <положення про мiстобулiвний кадастр)), затвердженого
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rlостановою Кабiнету MiHicTpiB Украi,ни вiд 25.05.2011 Ns 559, У мiСuеВiЙ

системi координат встановленiй Порядком використання ffеРЖаВНОi

геодезиtlноi референтноi системи координат УСк-2000 при здiйсненнi робiт iз

землеустрою)) затвердженим наказом Мiнагрополiтики вiд 02.|22аrc Ng 509 та

заре€строваним у Мiнюстi 19.12,20116 за Ng 164612977 6, якi мають

математичний зв'язок з державною геодезичною системою координат УСК-
2000. Система, за зазначеними координатами, повинна мати можливiСтЬ

обраховувати розмiри та форму вiдповiдного топографiчного об'скта.

У вiдгrовiдностi до вимог tIостанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22.а9.2004

ЛЪ 1259 кffеякi IIитання застосування геодезичноi системи координаТ)) Та

кПорядку побулови flержавноi геодезичноi мережi>, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07.08.2013 Ns 646,теритОРiя

Украiни забезпе.tена пунктами, якi визначенi в flержавнiй геодезичнiй

референтнiй системi координат УСК-2000 та с вихiдними для

гrобулови геодезичних мерехt спецiального призначення, в тоМУ чиСлi

створення мiсцевих систем координат.

Базовi набори даних, у вiдповiдностi до вимог Щерrкавних булiвельних Норм

УкраIни кСклад та змiст мiстобулiвного кадастру) ДБН Б,1,1-16:2013,
затверджених наказом MiHicTepcTBa регiонrlJlьного розвитку, булiвницТВа Та

}киТлоВо-коМУнutЛЬного господарства УкраIни вiд 26.02,2а|3 NЪ 7З, для
мiотобулiвного кадастру регiонального рiвня мають бути сформованi з

детальнiстю у чифровiй формi, lцо вiдповiдас змiсту базовоI топографiчноi
карти масштабу 1: 50 000.

б) Заzапьнi, BaMozu dо iнфрасmрукпlурu просl?1оровltх daHttx.

Враховуючi складностi створення АС МБК, необхiднiсть просторового

узгOдженнrI просторових даних, що надходять з рiзних джерел, якi
застосовуються для територiального про гнозув ання та м ioTo будi вного
проектування, та необхiднiсть iнтегрування з iснуючими системами
автоматизацii, iнформаrriйне забезпечення систем мiстобулiвного кадасТРУ МаС

створюватися як регiон€tJIьна iнфраструкгура простOрових даних, яка е

сукупнiстю стандартизованих наборiв чифровоi прОсторовоi та атрибутивнОi
iнформачii, збереженоi в комп'ютерному середовищi для вiльного достуtIу ДО

них рiзних оуб'ектiв господарювання, дослiдникiв, пересi.tних громадян.

!о склалу регiональноi iнфраструктури просторових даних повиннi входити
наступнi компоненти:

- набори базових просторових даних, що представляють собою данi
про базовi просторовi данi тогrографiчних об'сктiв, якi слугують
основою для позицiонування iнших просторових топографiчних
об'скгiв, вкJIючаючи набори даних загаJIьно географiчного характеру,
мають гарантованi якiсть i достовiрнiсть та с ядром iнфраструктури;

- профiльнi набори даних, якi скJIадаються iз частин, що мiстять
iнформаuiю про тематичну (данi про навколишне природне

. середовище, ооцiально-економiчнi характеристики) та спецiальну

,
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(земельний та iншi види кадастрiв, данi про iHlKeHepHi KoMyHiKauii
тощо) складовi.

Базуючись на головних принципах розробки iнфраструктури просторових
даних загальнi вимоги до створення регiональноi iнфраструктури lтросторових
даних мають бути наступними:

* територiальна прив'язка гrросторових даних, що полягас у
забезпеченнi системи базовими просторовими даними на вiдповiдний
регiон;
* багаторiвневий iнформаuiйний обмiн, що дозволить надати доступ
до описовоi iнформачii про геоiнформацiйнi ресурси yciM
користувачам мережi IHTepHeT та оригiнальних цифрових даних з
правом спецiального доступу;
- едина географiчна гtрив'язка в лержавнiй системi координат з
мо>ltливiстю математичного переходу до необхiдних систем
координат;
- iнтеграцiя з iншими ГIС за рахунок загальноrrрийнятих вiд<ритих
стандартiв обмiну географiчною iнформацiею. При цьому
iнфраструктура просторових даних для мiстобулiвного кадастру мас
бути створена з трирiвневим доступом до даних, створюючи систему,
до якоi булуть вхOдити мережа баз геоданих, мережа геопорталiв i
мережа геоiнформацiйних cepBepiB.

В систеьлi гrовинна бути реалiзована можJIивiсть зазначення iнформацi1
щодо точностi вiдображення та прив'язки геоIтросторових об'ектiв.
в) Загальнi вимоги до даних мiстобулiвноi локументачii.
В оистемi мають мiститися данi затверд}кеноi охеми планування територii.

Луганськоi областi в форматi, що вiдповiда€ вимогам п.1.3 Технiчноi
сгrецифiкацiТ. Виконавець мас пiдтвердити досвiд розроблення Qхем планування
територii областей Украiни з використаннrIм ГIС-технологiй, в тому числi
наявнiсть фахiвцiв, якi можуть здiйснити доопрацювання схеми планування
територiI Ьблаотi в частинi схеми транспорту.

2, 1.7. BttM,ozu do пpozpa.+lrto-meшt iчлtuх засобiв,
Повиннi бути визначенi програмнi пролукти базовоi програмноТ платформи та
iншi, якi необхiднi для забезшеченнJI роботи АС МБК ЛО. Мають бути
визначенi типи лiцензiй на програмнi пролукти та розробленi iнструкцii на
поводження з лiцензiями,
Мають бути визначенi характеристики технiчних засобiв, якi повиннi
забезпечити ефективну роботу програмних продуктiв i системи в цiлому.
Маютъ буги складенi вимоги до програмно-технiчних засобiв, якi необхiдно

дотримати для пiдключення ix до корпоративноi мережi АС МБК ЛО,
Повиннi бути розробленi вимоги щодо примiщень для встановленнJl
обладнання,

Мають бути розробленi iнструкцii для встановлення (кастомiзацii) Boix
комrтоцентiв та iхнього налаштування.
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Мають бути oTBopeHi ресстри програмно-технiчних засобiв, якi пiдключенi до
корпоративноТ Mepexci АС МБК ЛО та здiйснене ix первинне наповнення.
Пiлбiр програмно-технiчних засобiв повинен здiйснюватися з врахуванням

рачiонального використання бюджетних коштiв.
Виконавець сприяе замовнику у вирiшеннi питань встаЕовлення технiчних
засобiв.

2, 1.В. Bttл,lozu tlgodo зdiйснення супровоdу )ос.цidtlоi' експлуаmацil'
про Zра,\4н о -m ехн iч н о z о коi\lп.|t е к су.
Супровiд дослiдноi ексшлуатацii розгrочинаеться з початку робiт з надання
послуг та закiнчуетъся кiнцевим строком гарантiйного обслryговування.
Замовник i Виконавець визнаIIztють порядок взасмодiI щодо супроводу
дослiдноi екоплуатацii.
В ходi супроводу лослiдноi експлуатацii Виконавець проводить навчання
шepcoнulJly Замовника, в кiлькостi вiдповiдно до встановлених автоматизованих

робочих мiсць, не менше одного разу на пiвроку.

2,1.9, Вuмоzu dо орzанiзаtliйrtо-лаеmоduчноzо забезпечення ДС: Л,tБК Л().
З метою органiзачiйно-методичного забезпечення створення та впровадження
систе1\{и МБК маютъ бути розробленi i запропонованi органiзаuiйнi та
методичнi документи та заходи"

Органiзашiйне забезпечення системи мас представляти собою затверджений та
покладений в основу ii реалiзацii комплекс документiв, складених в процесi
IIроектування та впровадження системи,
комплекс документiв органiзацiйного забезпеIIення системи мае бути
складениЙ в rrроцесi проектування системи, а за результатами Гl дослiдноi
експлуатацii доопрацьований i затверджений.
Необхiдно перелбачити також видiлення двох piBHiB локументiв:

* типовий;
- робочий,

Типовий дOкумент с основою для запровад}кення робочого BapiaHTy документу,
який доопрацьовуеться вiдповiдно до конкретних )дмов, а також
органiзачiйного, технiчного та iнформачiйного забезпечення району,
населеного пункту.
TaKorK, в рамках органiзацiйного забезпечення мае бути розроблений тигtовий
план органiзаuiйних заходiв iз впровадження системи, зокрема напOвнення

Даними та розробки i впровадження програмного забезпечення ix обробки.

fiля методиllного забезпечення системи мають бути наведенi вимоги до скJIаду
нормативно-технiчноi документацii системи (перелiк чинних стандартiв,
нормативiв та методики, що необхiдно розробити), а тако}к розроблена
методична документацш.
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Методичне забезпечення визначасться вiдповiдно до реалiзачii функшй
системи (п. 2,1 .2. цiсi специфiкаuii),

2,2. Вимоги до окремих компонентiв, систем пiдсистем та технологiчних
рiшень.

2.2.]. (-|п,tворення ft,tа поdацъuluй розвumок edurtoi сuспlелlu елекmроннttх
аdреснuх peccmpi.cl в,Цуzан ськпi об.паспti.

а) Btшtoztt ёо iнфорллацiйноi взас.utоdi,i muповuх лiо.|чlпоненmiв cucmeMtl
елекmроннuх pe€cпtpiB аdрес, вулuць пtа i,нulах поiлленованuх o(l'c:Kпli.B.

Сдина система електронних peccTpiB адрес, вулицъ та iнших поiменованих
об'ектiв в Луганськiй облаотi створюсться як складова системи мiстобудiвного
кадастру, ца ocнoBi розробки та запровадження типових рiшень з урахуванням
поло}кень чинного законодавства Украiни.
Типовi рiшення системи peecTpiB адрес, вулиць та iнших поiменованих об'екгiв
маютъ створюватися на ocHoBi типовоi об'ектноi моделi мiстобулiвного
кадастру, яка повинна бути реалiзована також у виглядi шаблону бази геоданих,
а також типових процедур ведення зазнаrIених peccTpiB (peecTpauii призначення
або змiни адрес, назв вулиць, iнших iменованих об'ектiв територii, та i,x облiку),
Типовi рiшення системи peecTpiB адрес, вулиць та iнших поiменованих об'скгiв
також мають перелбачати типовi форми введення та надання даних peccTpiB,

Обмiн iнформачiею мiж комшонентами системи електронних peecTpiB адрес,
вулиць та iнших гrоiменованих об'скгiв повинен здiЙснюватися за типовими
процедурами, в установлених для АС МБк сдиних унiфiкованих форматах
обмiну геопросторовими даними.

б) Заеальнi BluvlozLt dо функtliй сuсtпемu.
ФУнкцiонаJIъно типовий комплекс системи peecTpiB адрес, вулиць та iнших
поiменовiних об'ектiв повинен забезпечувати ведення peccTpiB, пошук даних
про поiменованi об'екти територii, адреси об'сктiв Hepy(oмocTi та ix.
розташування, а також дOкументи, на пiдставi яких BHeceHi данi до peecTpiB, за
допомогою звертання до даних peecTpiB адрес, вулиць та iнших поiменованих
об'сктiв через запити користувачiв до бази даних з вiзуалiзацiсю результатiв у
ВигляДi як картографiчного зображення, так i табличних даних на eKpaнi

дисплея.
Типова система peecTpiB адрес, вулиць та iнших поiменованих об'ектiв мас
пiдтримувати вирiшення практиtIних задач ресстрацii та облiку iменованих
об'сктiв, змiни i,x назв, а такох( призначення та змiни адрес об'ектiв
HepyxoмocTi iз картографiчним поданшIм результатiв.

Ф Вtlллоzu dо пi,dсttспtелtu веdення ре€сmру adpec, вулut!ь tпа iHul.ux
по iл,t etl о в а Hllx о б' скпl i в,
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пiдсистема повинна забезпечувати вiдповiдно до вимог затверджених шроцедур
автоматизацiю таких функuiй :

* присво€ння та змiну адрес нерухомого майна на територii MicTa;
* реестрачiя нових вулиць, iнших iменованих об'сктiв MicTa та
присвоення iм назв;
* внесення змiн до даних гrро iснуючi вуличi, iншi iMeHoBaHi об'скги
MicTa, у тому чиолi Тх назв,
* пiдтримки актуальностi та документальностi адрес нерухомого
майна, вулиць i iнших iменованих об'сктiв;
* введеЁня iнформачii про булiвлi, як об'екти, що адресуються
(просторовi ресстрацiйнi данi в рамках реестру алрео);
* дотри1\{ання сдностi методологii ведення мiстобудiвного кадастру за
рахунок запровадження ведення peeoTpiB адрес, вулиць та iнших
iменованих об'ектiв MicTa для забезпечення ix узгодженостi в базах
даних системи мiстобулiвного кадастру,
* формування запиоiв в базi да}rих МБК про документи, що
гriдтверлжують присво€ння або змiну адреси та збереження ix
сканованих копiй,
- нЕд&ння iнформацiйних довiдок та публiчноi iнформачii з peecTpiB
адрес, вулиць та iнших iменованих об'€ктiв MrcTa;

- формування записiв в базi даних МБК про документи шо
пiдтверл)Itуlоть присвосння або змiну назви вулиць та iнших
поiмtенованих об'ектiв, а такояt збереtttення Тх сканоI}аних копiй,
- пошук вулиць, сРоршлування спискiв вулиць для затвердження t]

мlськiй ралi (в pal\{Kax ре€стру вулиrrь);
* пошук булiвель та земельних дiлянок за повною адресою, або
назвою вулиui tIи поiшленованого об'скту за документом, шо
пiдтвердхtус факт,надання або зплiни адреси,
- вiлобрах{ення та впорядкування спискiв об'ектiв за адресами дrя
полегшення лроцесу надання адреси;
- пошук та вiдобрахtення документiв, що пiдтвердх<ують факт
надання або зплiни адреси, назви вулицi, iншого iп,tенованого об'скту
теритоlэli;
- вiдобраItення, збере>tсення та друк icTopii признаttеttня та змiни
адреси булiвель та земельних дiлянок;
- вiлобра}кення, збереження та друк icTopiT призначення та зп,тiни назв
вулиLtь та iнших itlленованих об'ектiв територiТ;
- ведення жypHzL,Iy ресстрачiТ роботи користувачiв в системi ,га пошук
записiв за Тх параметрапли (iдентифiкатор об'екту, дата запису або
перiол тощо).

сDункцti N{aIoTb бути реалiзованi у виглядi сеlэверного застосування бази даних,

2.2,2. (|mBopetttttt cttta.,ttlttict,tticпtcl(lydiBHo;:rl KaOactltyly paaitltta"tblto,|o lllcl
,лtiсцевоzо piBttiB

а) l3ultozt,t 0о пtdct.tcttte-ltt,t pec:ctttpcttli| l11a oб:tiliy ,tticпto(lyOiBrtrli'
d o t; y.ll cl t t tlt ct tl i i'.


