
2з

пiдсистеN4а ресстрацiт i облiку плiстобулiвноi докут\{енташii призначеFIа для
забезпечення облiку, реестрацii, зберiгання та надання iнформацii щодо
мiстобудiвноi документацii.
шiдсистема повинна забезпечувати ресстрацiю супровiдних листiв в peecTpi
вхiдних Звернень, заповнювати карти облiку та ресстрацii вiдомостей, обирати

РОЗлiл iнформачiйноi системи та здiйснювати розмirчення документiв в книзi
вибраного роздiлу, надавати вiдомостi за запитами органiв дерх<авноi влади,

фiзичних або юридичних осiб.
Вiдповiдно до функчiй пiдсистема повинна забезпечувати пiдтримку ведення та
використання настуIтних peecTpiB :

- реестр вхiдних зверненъ (заявок);

- реестр документiв,
* ресстр карт/схем,
- ресстр кни| МБК;
- реестр облiку вiдомостей,
* реестр карт реестрачii;
* реестр справ про земельнi дiлянки.
* реестр облiку наданих вiдомостей.

б) Вимоги до шiдсистеми реестрацii та ведення мiотобулiвних умов та
обмежень пlа буdi.вельнuх паспорrпiв забуdOвu земельнLlх di,лянок

пiдсистема IIовинна забезпечрати автоматизацiю таких функцiй :

- облiк peecTpoBoi та геопросторовоi iнформашii, шро земельну дiлянку
в обсязi, необхiдному для формуваннJI ведення мiотобудiвних умов та
Обмежень та булiвельних паспортiв забулови земельних дiлянок;
* аВТО]\,tатиЗоване формування TeKcToBoi частини мiотобулiвних умов
Та Обмежень забулови земельноi дiлянки, булiвельного паспорту
забулови земельноi дiлянки;
" РеССТрацiя реквiзитiв мiстобудiвних умов та обмежень забулови

ЗемеЛЬноi дiлянки, будiвельного паспорту забудови земелъноi дiлянки;
- формування електронноi форми документа кмiстобулiвнi умови та
Обме>ttення забулови земельноi дiлянки>, кбудiвельний паспорт
забулови земельноТ дiлянки>;
- пошук та вiдобра>rtення iнформаuli про реквiзити с{lорллованого
документа;
* формування мiстобулiвних висновкiв про можливiотъ булiвництва/
реконструкцii, капiтальних об'сктiв та iнливiлу€lJlьних житлових
булинкiв на обранiй земельнiй дiлянцi або частинi територii MicTa;
* формування yN{oB та обмежень на проектування об'сктiв
булiвничтва/ реконструкuii на ocHoBi даних щодо мiстобулiвних змiн;
- форrування паопортiв об'сктiв булiвништва/реконотрукцii;
- СТВОРення та вiдображеннrl електронних версiЙ гlаспортiв об'сктiв
будiвництва / реконструкшii.

вимоги до аналiтичнот пiдсистеми пiдготовки аналiтичних звiтiв та iнших
вiдомостей.



24

пiдсистема повинна забезпечувати:
* фор*ування аналiтичних звiтiв вiдповiдно до вимог, що вказанi в
заяьil зверненi суб'екта мiстобудiвноТ дiяльностi, на ocHoBi
аналiтичних запитiв до БД АС МБК;
* визначення дерх(авних iHTepeciB, якi повиннi враховуватись при
розробчi МБД;
- визначення форми та розмiру плати за наданшI вiдомостей,
виходяtIи з ix обсягу та з урахуванням встановлених розмiрiв оrтлати;
* облiк зверненъ та наданих вiдомостей державним органам, органам
мiсцевого самоврядуваншI та iншим суб'ектам мiстобулiвноi
дiяльностi;
* здiйснення ГIС аналiзу, прогнозрання, оцiнки стану територii i
проектiв ii забулови тощо.

2. 2, 3. Р озробка реz i ottальлl ozo z еоп ор mалу .bli спtобу0 iBHozo Kadа сmру
Геопортал мiстобудiвного кадастру АС МБК ЛО використовуетьоя суб'сктами
мiстобулiвноi дiялъностi Bcix piBHiB кадастру для розмiщення 0пису
(метаданих) розробленоi картографiчноi та iншоi геопросторовоi пролукltii
(постачальники ланих). В свою аIергу споживачi (отримрачi) чих продуктiв
використовують геопорт€lJIи для пошуку i отримання необхiдноi iM
геопросторовоi iнформачi i,

Призначенням Геопорталу мiстобудiвного кадастру АС МБК ЛО е органiзаuiя i
гliдтриьлка розподiлених просторових даних за допомогою стандартного Web-
браузера, надання iнтегруючого iнтерфейсу для доступу ло рiзнорiдних масивiв
iнформашiТ.

Регiональний геошортал АС МБК ЛО мае створюватися з використаннrIм
засобiв базовоi геоiнформацiйноi платформи.
РегiОнальний геошортrtл АС МБК ЛО повинен забезпечувати загальний доступ
ДО карТографiчних сервисiв, додаткiв та iншоi географiчноi iнформацii,
РеСУрси, для яких вiдкрито доступ, повиннi постачатися через веб_сайт, BiH
ПОВинен мати моrкливiсть н;шIаштування iнтерфейсу веб-сайта для найкрашrоi
вiдповiдноотi стилю мiстобудiвноТ дiялъностi,
ФУнкшiОнування геопорталу мае бути засноване на використаннi метаданих,
якi об'сднанi в багаторiвневi (тематлгчнi) каталоги. Метаданi можуть
формуватися на робочих мiсцях постачальникiв даних (публiкаторiв),
гryблiкуватися (або рес стрратися) безпо середнь0 на геопорталi (заповнюючи
вiдповiдну он-лайн форму), Зареестрованi метаданi зберiгаються в базi
метаданих,

Регiональний геопортал АС МБК ЛО повинен пiдтримувати TaKi типи cepBiciB:
* сервiси пошуку, що забезпечують виявлення наборiв та cepBiciB
геопросторових даних в iнформацi йних мерех(ах ;* сервiси пер9гляду наборiв геопросторових даних, iнформачii про

. характеристики геопросторових об'сктiв та змiсту метаданих;
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* сервiси доступу, що забезпеч}rютъ безшосереднiй доступ до
кадастрових даних або одержання iх копiй. ,i

Регiональний портал МБК повинен забезпечувати мохtливi сть :

- створювати, зберiгати та надавати загалъний достУп до веб-карт;
- створювати та розмiщувати на порталi картографiчнi веб-
застосування;
* виконувати пошук ГIС-ресурсiв в органiзаuii;
- надавати iнструменти для створення груп сумiсного використання
ГIС-iнфоршлаrrii в органiзачii ;

- надавати посилання на ГIС-застосування;
- Надавати iнструменти сумiсного використання карт та пакетiв шарiв
в ArcGIS for Desktop (або еквiвалентi).

геопортал пови нен бути реалiзова нwй у виглядi (конструктора),

функцiональнiсть якого здiйснюсться за рахунок (включення>>, квiдкIIючення)
ОКРеМИХ МОДУЛiв. ПОвинна бути реалiзована функuiя збереження шаблону
геоIтортztлу та йогО повторнОго застоСування. Повинна бути реалiзована
функцiя створення додаткiв на пiдставi готових вiджетiв.

2.2.4. Розробка пpozpa,ful|tozo забезпеч еltltя.
прикладне програмне забезпечення розроблясться за модулъним принципом
з тим, шоб змiни зовнiшнього середовища не приводили до масштабних
гrереробок.

використання розроблених програмних Веб-додаткiв не повинно вимагати вiд
користува.riв навичок програмування, Веб-додатки маютъ буrи побулованi на
HTML, тобто працювати в браУзерах настiльних комп'ютерiв, планшетiв i
смартфонiв без необхiдностi установки додаткових плагiнiв.
повиннi бути розробленi у сереловищi базового програмного забезпечення
вiдх<ети (програмнi модулi) лля реалiзаuii функцiй iмпорту xML даних
земельного кадастру та iнших геоiнформацiйних систем, перегляду узгоджених
сеN,Iантичних даних цих систем.

2,2.5. Розробttа ,мепtоduкu пlа iнсmрукцitl. зdiйснення аdаппlаt4i.i iснуючuх
карmоzрафiчнuх .п,tаtttерiацiв d.ця вltеселtllя ix dо баз zeoi)aHllx у вidповi,оносmi dо
вu.,+,1 о 2 d i, t о ч t,tx н о рлl п1 а р е zл а,л,t е н tп i rl.

Мас бугИ створена методика та iнстрУкцii здiйснення адаптацii iснуючих
картоцрафiчних матерiалiв (у форматах Digital, АutоСАD i .shр-файлiв)
регiона_гrЪногО рiвня до типовоi об'екгноТ моделi i типового шаблону бази
геоданpтх мiстобулiвного кадастру, якi повиннi бути побулованi з урахуванням
<перелiку класi в об' ckTiB мiстобулiвного кадастру), затвердженого наказом
Мiнрегiону Украiни вiд l4,0s.2015 Ns |93,таумовних знакiв, якi вiдгlовiдають
вимогам ДСТУ Б Б.1 .1-17:20l3.
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ддагlтацiя iснуючих картографiчних даних мiсцевого piBнi буле здiйснюватися

в проrrеоi впровадженнrI компонент АС мБК Ло у кожному населенOму пунктi

самостiйно.
Мають бути визначенi необхiднi iнструменти базовоi геоiнформацiйноi

платформи, якi булуть застOсованi для здiйснення адаптацii, механiзми та

умови адаптацii iснуючих картографiчних матерiалiв.

Методика та iHcTpyKuii здiйснення адаптацii iснуючих картографiчних

матерiалiв повиннi дозволяти:

- налагOджувати виробничий процес завантаження картографiчних

матерiалi* до баз геоданих у вiдповiдностi до вимог дiючих норм та

регламентiв;
* максимаJIьно використати весь iнформативний ресурс iснуючих
картографiчних матерiалiв.

МетодиКа та iнстРукцil здiйсненнЯ адаптацiТ iснуючих картографiчних

мат,ерiалiв поi}иннi вклtочати.

- ]агаJlьнi полоlI(еllня:
* визнаЧеннЯ та аналiЗ iсную.tих даних, що булуть алаптованi;

- перевiрку та оцiнку просторовоi узгодженостi картографiчноi

iнформачii;
- методики та засоби адаптацii вiдповiдно до кожного типу похiдноi
iнформаuii;
- об'сктIry моделъ для кожного типу похiдноi iнформачiТ;

- вiдгrовiднiсть вихiдних та цiльових атрибутивних даних.

2. 2. 6. Впров аdлсен н я cltcllle.ллa ко.futп.пексн оzо захuспlу iH форлlаЦii.
в рамках данот роботи мае бути розроблено окреме Технiчне завдання на КсзI
за результатами оботеження iнформацiйно-телекомунiкацiйноi Ас мБк, а саме:

iT архiтектури, топологii, складових частин та результатами iнвентаризацiт Bcix

iнформачiйних pecypciB.

технiчне завдання мас мiстити ocHoBHi технiчнi вимоги до розроблпованоi ксзl
i визначення значення основних технiчних характористик, функuii, що

виконуються, режими роботи, взасмодiя з зовнiшнiми системами iт.д.

Z.З, Вимоги до технiчноi та експлуатацiйноi документачii.
Bci технологiчнi розробки повиннi бути направленi на практиtIне застосуваннJI

ix результатiв. Технiчна документацiя не цовинна мiстити iнфОРМаЧii, ЯКа Не

пов'язана з реалiзацiсю конкретних завдань,

результати робiт оформлюються та передаютъся Замовнику згiдно комшлексу

стандартiв, якi визначаються ДСТУ,
технiчна документацiя повинна мати власну cTpyrоypy i систему посилань.

Склад технiчноi документацii повинен забезпечувати мОжливiСТЬ ii
супроводженнJI II0рсоналом Замовника.
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до складу документацii обов'язково мають бути включенi: вiдомiсть технiчноi

документацii, вiдомiсть експлуатацiйноi документацii, настанови користувача, 
"i

настанова адмiнiстратора.
Виконавцем скJIадасться первиннiй звiт шро використаннJI прогр€lN{них та

технiчних засобiв.

РозOiл III. Резулt tttаltлtt розроблення l\la BtlpoBadltceqltя lrlехllолоziчнttх

pitlteHb.

TepMi

з.2, Технiчне завданнЯ по забеЗпеченнЮ ексшлуатацii геоiнформаuiйноТ

системи та геопорталу мiстобулiвного кадастру в Луганськiй областi.

технiчне завдання мас буги розроблене в г{овному обсязi, визначити ocHoBHi

системнi рiшеннЯ та вимоГи Bcix KoMпoHeHTiB (iнформаuiйних, технологiчних,

програмних, тощо) щодо створення, забезпечення експлуатаuii шрограмно-

бi1ни виконання 1т

JФ
Найменування захOдiв,

що здiйснюватимутъся в рамках надання послуг

Строки
виконання

робiт

1 Розроблення технiчного завдання по забезпеченню

ексrrлуатацii геоiнформачiйноi системи та геопортztлу

мiстобулiвного кадастру в Луганськiй областi.

20|1

a
_1 Створення та под€шъший розвиток сдиноi системи

електронних адресних peccTpiB в Луганськiй областi.

20]t1

4 Створення еталонiв мiстобулiвного кадастру регiоналъного
та мiсцевого piBHiB.

20I7

5 Розробка регiонального геошортаIIу мiстобудiвного кадастру. 20ll7

6 Розробка rrрограмного забезшечення. 2а11

- Розробка методики та iнструкцiй здiйснення адагlтацti

iснуючих картографiчних матерiалiв для внесення Тх до баз

геоданих у вiдповiдностi до вимсг дiючих норм та

регламентiв.

2ап

8 Розробка засобiв iнтеграчii документообiгу з

геоiнформацiйною системою мiстобулiвного кадастру.

2017_201 8

9 Розроблення технiчного завдання на впровадження системи

комIlлексного захисту iнформачii.

2017-2018

10 Супровiд дослiдноi експлуатацii програмно-технiчного

комшексу, проведення експертизи технiчних рiшенъ.

2017_2018
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технiчного комплексу i ведення мiотобулiвного кадастру на регiональному та

мiсцевому рiвшях в Луганськiй областi,

з.з, Очiкуванi результати виконання робiт з розроблення та впровадження

загсLJlьних технологiчних рiшень.

3,3.1. С|пlворенлtя clпpylimypu ДС МБI{ ЛО,
повинна бути розроблена структура (органiзацiйна cTpylýypa, структура

технiчних та lrрограмних засобiв, iнформачiйних pecypciB, каталогiв та баз

метаданих, cepBioiB геопросторових ланrх) побудови дс мБк Ло та

розробленi логiчнi варiанти ii розвитку на пiлотавi прогнозованих обсягiв

зростання iнформацiйних pecypciB та очiкуваних змiн в адмiнiстративно

територiалъному устроi областi.

повинне буr" здiйснене впровадження структури в межах встановлених

програмно-технiчних комплексiв та автоматизованих робочих мiсць.

з.з,2, Впровас)эtсення функtliональltuх lio.fulпoleHtlliB, cttcпle-\4 mа пiOсuсmе.*t

Ас мБI{ заZально?.о прuзttачеltтtя, засmосуванltя iHcmpyMeHmiB базовоi ГIС|.

Повиннi бутИ розробленi, встановленi, кастомiзованi та наJIаштованi наступнi

компоненти:

- компОнентИ базовоi iнструменталъноТ гIС та об'ектно-реляцiйна
скБд з функuiями пiдтримки геоlrросторових .даних згlдно з

мiжнародними стандартам як загаJIъЕе технологlчне середовище

реалiзаuii й iнтегрування ycix пiдсистем;

- формування кадастровоi карти; 
..

- контролю якостi вхiдних наборiв геопросторових даних та 1х

завантаження в БГД МБК;
- ведення бази геопросторових даних об'екгiв МБК'
* адмiнiстрування СКБД та АС МБК,

3.3,3. Сtпвореrtня mа впрова|)жеl!ня розпоdiltеноi базu zeodattux Ас мБк
ло,
за допомогою програмних засобiв базовоi геоiнформацiйноi платформи мас

б}.г" створена розполiлена база геоданих, вузли якоi мають бути встановленi у

складi MeperKi ГIС cepBepiB АС МБК ЛО.

пiлтримка функчiонування цiсi розподiленоi бази геоданих мас здiйснюватися з

використан}шм засобiв базовоi геоiнформацiйноi технологii отворення i

синхронiзацii реплiк.

з.з,1, Пidпlрttлlка функцiонуваLlня реziональtлоi' iнфрасmрукmурu

просlпоровuх dанuх.
Мас бути розроблена програма заходiв проведення peкoнcTpyrcrii геодезичниХ

Mepei11 населsних пунктiв та вiдповiдних промислових об'екгiв регiонУ, що

маютЬ власнi геодезичнi Mepe>rti для встановлення математичного зв'язку

мiсцевих систем координат з УСК-2000. Це дозволить забезпечити

математичний перехiд координат топографiчних об' ckTiB, визначенIIх
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шриймачами GPS, в N{iсцеву або лержавну при BHeceHHi до бази даних

вiдповiдного мiстобулiвного кадастру.

Мас бути створена методика (перелiк робiт, що маютъ бути виконанi)

перетворення iснlпочих картографiчних даних вiдповiдно до вимог системи

координат УСк-2000 у залежностi вiд того, якi системи координат були

застосованi при cTBopeHHi цих даних та визначенi роботи.
маютъ буги визначенi склад, засади створеннJI i органiзацiт пiдтримки

функчiонування регiональноi iнфраструктури просторових даних, а такох(

гrерелiк необхiднИХ для цього нормативно-розпорядчих документiв.

мають буги розробленi рекомендацiт (iнструкцii) rцодо виконання кадастрових

(виконавчих) зйомок та застосрання оптимilльних технОЛОГiЙ МЯ ЦЬОГО.

Прu.п,tilпка: Провеdення робi.пl, якi буdуп,lь вклrоченi. do проZраvlu захоdiв

провеdеНrtя pe1o1ctпpyKtlii. zеоdезuчлtuх.futереJlс, лtgс бyttltl зditlснеllо за o{peлlll,\4Ll

d oz ов ор a.l,tu з окрепп,ш ф iH ан сув ан няful.

_]. 3.5. lttспtа-пяtl iя проzра.\4лlо-lпехl t i чrtuх засобiв.

Повинна бути гIроведена iнсталяцiя Bcix KoMttoHeHTiB АС мБк регiонального i

мiсцевого рiвня на встановлених Замовником технiчних засобах,

з,з,б, Зёiйсttення cppoBody dослidноi' експлуаmацiТ проzрамно-mехнi,чноzо

ко"уlп.пексу

вiдповiдно до вимог та визначеного порядку вза€мод11 щодо супроводу

дослiдноi експлуатачii,.

3, 3.7, ореанi,зацi,йно_,uепlоduчне забезпечення дс 
^4Бк 

IIо.
визначенi вимоги до структури та функцiй пiдрозлiлiв, що приймають участь у

функuiонуваннi системи або забезпечують експлуаташiю, а також документи,

що регламентують структуру, функцii та взаемодiю цих пiдроздiлiв;

ВизначеНi вимогИ до оргаНiзацii функuiоНування системи i rrорялку взасмодii

персоналу автоматизованоi системи та персоналу об'екту автоматизацii та

регламентуючi документи щодо Тх реалiзачii;
Визначенi вимоги до захистУ вiд шомилкових дiЙ персонаJIу системи та

регламентlточi документи щодо iх реалiзачii.
також, в рамках органiзачiйного забезпе.tення мас буги розроблений типовий

план органiзацiйних заходiв iз впровадження системи, зокрема, наповнення

даними та розробки i впровадж9ння програмного забезпеаlення ix обробки,

cTBopeHi нормативно-розпорялчi документи органiзацiйного забезпечення

функчiонування еталонiв мiстобулiвного кадастру регiоналъного та мiсцевого

piBHiB,
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з.4, Очiкуванl результати вико}{ання робi,г з розроблення та впровадження

окремих компонентiв, систем, пiдсистем та технологi,lних рiшень.

з.4.1, C-.tltBopertltr1 mа поОа-цьu.ttLt.i розвtltttоtс cdttttoi' cttcttte.l|Ll e.цetill1pollllLlx

аd yl е с HtLx р е r: спt р i в cl j [ 1l а, ан с btti й о б lta спt i 
"

а) (|пtBopertrtst ttturtorlcli' ac)pecHoi' об'с.:limrtо| .,vоdе.li i.l,teHclBclHttx сlб'сt<п1l.в,

,ltia забезпсчllс, irtфlop.l1atli|iH1l сlзас,:.lлслdilо Ko-1lпoHeltlttitl L,llL,llle-lllt

peccllrpy ctdpec, ву:шt|ь tt,ta i.Hul,ttx пrli.ц.tеносtаtlLtх clб'cKt,t,ticl.

б1 yttic|iKrlBat-tct пidсuсll1е_\.tсl ресспlру adpcc mа iHtuux i.,lteHrlrlatttl.x Об'СКl'l1tВ.

ll|() забезпечус,: авпlоtlаtltttзаtlitо фун Ktlitt [to.,o r;еОеннst (|11l,:ltr,бc1,1ltt

-лtiспtrлбуdiвrtrlzо l:ctdactltpy,,llia с: cKлaOtlBoi'c,ttcпte,lttL,+ti.ctlto(l1lc)iBtto:rl

KctdactttpY з ypax})Battttrl.л,t по-цо)t(,еLlь LtLпlltOZO заксlttоdа(tспlва Ytipailltt.

в) '!ttпot;tt 
пtOc,ttctttt,.1l(l pL,cL,lltpy aOpt,c,, (j),."llll{b ltlcl itttttttx пoi.ttctttlBLlllll-\

rлб'r:кmirl ,llac: буmu ClllBopeтa на octtoBi ttluпclclcl| clб'ct;tпttrli' "lttlOa-,tt

.ltiспtобус)iвrt(l;,о каdаспtру, яliа 11OBLlltltQ бyttltl. реаliзоваllсl l1,1alio)tC 1l

Btt;:-,tytc)i шобltоttу бсtзt,t aeodartl,tx, а ll1ali(),)tC ltlLlпOBLlx пpotIL,O1lp Bct)c,ltltst

JLl jll(lч('tlll,Y pecCltlplб (pet,ctttpcttyii' ttpttзttct,teltttя або з,ttittu a()peL,, lla )(;

By_,ltll|b, iнu.rъlх i"llertclBc.пlux об'€кmiв пlepulrтopii' Пtа Ix o(1.1it;Y).

:)'1'tпlrlc;TL|i ti1.l,tп.ileKc пidсuспtелtъt ре(:спlру adpec, By:tlll|b llla itlutux

ll()1.1lL,Ho(i(lHttx tlб'r,Kl]llB эабазttt,,tуr,вt,r)аtllliL Рt't't'lllрi(i, t?oulyl; iatttt,r ttIltl

поi.vцtrлвшtj об'r:кп1ll ltlcpll,tllopii, aOpeclt об'псmiв L!cp.v-xt),1l{)L'l1ll l]lu i'x

pO:Jt?luutyBalJttrl, а 1,11alio)t(, t)rл:s,,ltcttl}lll, Lla пidсtllасзt 
'lliuЛ' 

бtleL'eLl() t)(ltll t)O

pecctllptB, зсl dопrl.\lоZоЮ зверll1mtltя Orl daHtlx pa;CmpiB ttOpcc,, бу.,tul|ь tlla

irtuttlx пOl..,1,1el!O{Jallllx об'с:tсtпirl ч.ерез запL,llчrLt liорllспlувачiв dо бсlзtt daHtLx

з rliзуаlti.зсtt.liсtо резу.цьmаmiв у вtt.,.,tяс)i ,lti liорtllоzрасРiчно;:о зсlбрсt,:lк,сltнrl,

tllctt; i tttclб.ttt,ttttlx o(lllllx tta etcpctlti. dч.сп-,tея,

()) 'l'ttпtlвu CllL,l]le.lt(l pacc,tttpit; ur)pcc,, By.,llllIb lllL,l itttttu.r п()1-1lL,ll()6clltltX

tlб't,t;tltiB nir)tttpu.lt.vt, r;ttpittteHHrl пра^,пlllчllllх заr)ач p(,(,(,t]lpallii' tttu tlit,-tib,1'

iл.tertoBattux об'сt{lчriв, з"лlittu Ix ttазв, а mако)lс прLlзllачаllllя llla ,з.ltltt11

cldyle с об'€titпir; Hepyxo.llOcllli iз l{арll1о?рафiчнt.t-lt tloг)altHtt,l,t

РеЗу_l16711а",,",,

е) П iOctlcma.Ma ресспlру аi)sлес з .зсlбезпечеLlt!r1.1,t авll1О.llаl?ttt.Заttrii' ШаКL|Х

фlyHKtliti.
- гlрисвосння та змiну адрес нерухомого майна rla територli MicTa;
* ресстраrriя нових вулиць, iнших iменованих об'сктiв MicTa ],а

присвосння Тм назв;
_ внесення змiн до даних про iсную.li вулицi, iншi iMeHOBaHi Об'СКТИ

пticTa. у ToI\{y ,tислi Тх гtазв;

- пiдтрl.тмки актуальностi та докуN,Iентальностi адрес нерухомого

майна, вулиць i iнших iшленованих об'ектiв;

- введення iнформашti про булiвлi, як об'скти, що адресуються
(гrросторовi реестрацiйнi данi в рамках реестру адрес);
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* дотримаЕня едностi методологiт ведення мiстобулiвного кадастру

за рахунок запровадження ведення peecTpiB адрес, вулиць та iнших 
.

iменованих об'сктiв MicTa для забезпечення iх узгодrкеностi в базах

даних системи мiстобулiвного кадастру;

- формУваннJI записiв В базi даних мБк про документ и, Що

пiдтверджують lrрисвосння або змiну адреси та збереження iх
сканованих копiй;
- наданЕя iнфорМацiйних довiдок та гrублiчноТ iнформачii з peecTpiB

адрес, вулиць та iнших iменованих об'сктiв MicTa,
* фор*УваннЯ запиоiВ В базi даниХ мБК прО .документи' lrto
пiдтвердх{уютъ присвосння або змiну назви вулиць та 1нших

поiменованих об' eKTiB,

копiй;
а також збереження iх сканованих

* пошIук вулицЬ, формування спискiв вулицъ дJIя затвердження в

мiськiй ралi (в рамках реестру вулиць);
* пошук булiвель та земельних дiлянок за повною адресою,

назвою вулицi чи поiменованого об'екry за документом,
пiдтверджус факт надання або змiни адреси;

- вiлображення та впорядк}ъанЕя спискiв об'ектiв за адресами

полегшення процесу надання адреси;
що rriдтверджують факт

або
що

д'Iя

- пошук та вiлображення документlв,
надання або змiни адреси, назви вулицi,
територii;
- вiдобрах(ення, збереlкення та друк icTopii
адреаи булiвелъ та земельних дiлянок;

- вiдображення, збереження та друк icTopii призначення та змiни назв

вулиць та iнших iменованих об'ектiв територiI,

- ведення журналу реестрацii роботи користувачiв в системi та пошryк

запиоiВ за ТХ шараметРами (iдештифiкатор об'екту, дата запису або

,перiол тощо),
Функчii мають бути реалiзованi у виглялi серверного застосування бази данltх.

з,4.2. Спlворення еtttалонiв *tiсmобуdiвноzо каdасmру рееiональноZо пlа

-мiсцевоzо piBrtiB,

а) BпpoBai)ucetta muпова пidсuсmема авпхолlапtuзаtli| функtlitt С,пу:хсбu

л.liсmобуdiвrtоzо каdасmру реziональlюео mа .lvtiсцевоzю piBHiB, якQ

забезпечус:

- реестрацii та облiку МД;
* ведення peccTpiB МД;
* монiторингу реалiзаuii МД;
_ обрахування технiко_економiчних IIоказникiв територiй;
* виготовлення електронних копiй мiстобулiвноi локументаuii та

ведення iх електронного сховища в середовиrцi СКБД;
* ресстрацii та ведення булiвельних паспортiв, мiстобулiвних умов та

обмежень забулови земельних дiлянок, паспортiв об'екгiв
. будiвництва;

iншого iменованого об'скту

призначення та змiни


