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ПРИСУТНI:
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заступник начzLJIьника уrтравлiння -
начальник вiддiлу мiстобудування
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начаJIьник вiддiлу мiстобулiвного кадастру
управлiння мiстобудування та архiтектури
облдержалмiнiстрачii - Волошин В.в.

Членлl mенdерноzо KoMimemy:
- головний опецiалiст-юрисконсульт

управлiння мiстобудування та архiтектури
облдерхtадмiнiстрацii - Скурiдiн В,О.
- головний спецiалiст вiддiлу мiстобудiвного
кадастру управлiння мiстобудування та
архiтектури облдержадмiнiстраuii - Теряник В.В.
- заступник начаJIьника вiддiлу MicTo булування
та архlтектури управлiння мiстобудування та
архiтектури о блдержадмiн iстрацi i - Тiщенко Л.В.
- головний спецiалiст - бухгалтер



Секр etttap mе н Dep н ozo колl ittleпly :

- головний спецiалiст вiддiлу мiстобудiвного
кадастру управлiння ьлiстобудування та
архiтектури облдержадмiнiстрацii

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- Фiлiмонова LO,

1. Розгляд вимоги та роз'яснення щодо надання додатковоi iнформаuiТ
стосовно причини невiдповiдностi пропозицii умовам тендерноi документацii
у{асника вiдкритих торгiв Товариство з обмеженою вiдповiдалънiстю
кГЕоСАП> (сдрпоУ 3б483010) по lтредмету закупiвлi <<Створення
програмного забезпечення (програмних продуктiв, iнформацiйних
систем та комплексiво баз даних, wеЬ-сторiнок/сайтiв/ порталiв)
iнформацiliне наповнення БД iнформацiсю шершоТ черги (C*.*u
планування територiй Луганськоi областi), впровадження технiчних
розробок по створенню та веденню мiстобулiвного кадастру в
ЛуганськiЙ областi.> (ДК 021,2015 - 722б0000_5 Послуги, поu'яiiнi з
шрограмним забезпеченням), визначення переможця,

2. Прийняття рiшення щодо оприлюднення додатковоi iнформаuii
вiдповiдНо до ЗакОну Украiни <Про публiчнi закупiвлi>.

Щодо питання 1 порядку денного слухали :

Заст5rпника голови тендерного KoMiTeTy, Волошина в.в., який
повiДомив, Що вiдповiдно до п.1 ст, 28 Закону Украiни uПро публiчнi
закупiвлi)) (далi * Закон), оцiнка тендерних пропозицiй 

"u 
.u*упiuлю JrJb LrA-

J017_0.9-15-0_0l 13б:с проведена автоматично електронною системою
закупiвелъ 02.10.2017 року на ocнoBi критерiiв i методики оцiнки, зазначених
в тендернiй документацiт для проведення вiдкритих торгiв в електроннiй
сиотемi закупiвелъ пО Iтредмету закупiвлi кСтворення програмного
забезпечення (прОграмниХ продуктiв, iнфорМацiйниХ систеМ та комплексiв,
баз даних, wеь-сторiнок/сайтiв/ порталiв) iнформацiйне наповнення Бд
iнформаuiсю першоi черги (Схема планування територiй Луганськоi областi),
впровадження технj,rних розробок по створенню та веденню мiстобулiвногО
кадастру в Луганськiй областi>>, затвердженоI рiшенням тендерного KoMiTeTy
при управлiннi мiстобудування та архiтектури Луганськоi обласнот
держадмiнiстраIrii вiд 14 вересня 2017 року Ns 7 (далi - Тендерна
документацiя) шляхом застосування електронного аукчiону, дата та час якого
були визначенi електронною системою закупiвель.

За резулЬтатами оцiнки проrrозицiй електронною системою закупiвель
найбiльш економiчно вигiдною визнана пропозицiя учасника тов(гЕосАп), цiна тендерноi пропозичii в результатi ayklrioHy становить
1409000,00грн. з ПЩВ (один мiльйон IIотириста дев'ять тисяч гривень, 00
копiйок), але згiдно рiшення тендерного koMiTeTy управлiння мiстобулування



з

Та аРХiТеКТУРи Луганськоi обласноi дерrкавноi адмiнiстрацii вiд 06. l0,2017
року Протокол N9 12 було визнано переможчем ЩП Украiнський державний
науково-дослiдний iнститут проектування MicT <ffIПромIсТо> iMeHi ю.м.
БiлоконЯ (сдрпоУ 0249"/"720), цiна тендерноi пропозицii, в результатi
аукчiонУ становить 1770000,00 Iрн. з ПЩВ (один мiльйон ciMcoi сiмдесят
тисяч гривень, 00 копiйок), а пропозицiю тоВ кГЕоСАП> було вiдхилено.

тоВ кГЕоСАП> подаВ скаргу до постiйно дiючоi адмiнiстративноi
колегii АнтимонопольноГо KoMiTeTy Украiни з розгЛяду скарг про порушення
законодавства у оферi публi.lних закупiвель, рiшенням якоi вiд 30.10.2017
Ng7 7 623'рlпк-пЗ булО зобов'язати УпраВлiннЯ мiстобуДування та архiтектури
лугансъкоi обласноi державноi адмiнiстрачii скасувати рiшення "ровiдхилення тендерноТ пропозицii тоВ кГЕоСАП> та рiшення про визначення
переможцем дП кУкраiнський державний ,rаупоuо-дослiдний iнститут
проектування MicT кЩIПРОМIСТо) iMeHi ю.м, Бiлоконя>, яке було
виконано згiдно рiшення тендерного KoMiTeTy вiл 06.11 .2ап протокол Jф 16,
в зазначених частинах,

Тендерниilт KoMiTeToM знову були розглянутi Тендернi Пропозиuii
наданi учасниками торгiв тоВ кГЕоСАП> (сдрпоУ 364s3010) та дп
Украiнсъкий дерхсавний науково-дослiдний iнститут проектування MicT
кffIПРоМIСТо) iMeHi Ю.М. Бiлоконя (СДРПоУ a24g7'720), у результатi
чого було проведено аналiз документiв та прийнято вiдповiдне рiшення, яке
затверджене гIротоколом тендерного KoMiTeTy Jф t7 вiд l0,1 l .20|7 .

КеруючИсь ч. 3 ст. 30 ЗаконУ УкраIнИ к ПрО публiчнi закупiвлi> <У разi
якщо уtIасник, тендерна IIропозицiя якого вiдхилена, вважас недостатньою
аргументацiю, зазначену в повiдомленнi, такий r{асник може повторно
звернутися до замовника з вимогою надати дод&ткову iнформачiю стосовно
шриL{ини невiдповiдностi його пропозицii умовам тендерноi документацii,
зокрема' технiчнiй спечифiкащii таlабо його невiдповiдностi квалiфiкацiйним
критерiям, а замовник зобов'язаний надати йому вiдповiдь з такою
iнформацiсю не пiзнiше нiяс через п'ять днiв з дня надходження такого
звернення через електронну систему закупiвелъ). .

тендерноi пропозицii>

<учасник процедури закупiвлi повинен надати у складi пакету
документiв до тендерноi пропозицii iнформачiю та документи, якi
пiдтвердlttуютЬ вiдповiднiсть тендерноi пропозицii Учасника технiчним,
якiсним, кiлькiсним та iншим вимогам до предмета закупiвлi, якi визначенi
замовником У mехнiчнiй спецuфiкацii i наведенi У Додаrку Ль 4, а саме:

6,1,1. Iнформашiя про вiдповiднiсть технiчних та технологiчних
рiшень, запропонованих Учасником, технiчнiй специфiкачiт, яка подасться за
пiдписоМ керiвника абО уповновахrеноi особи Учасника та завiряеться
печаткою.



В iнформаuil повинен

4

надаватися детальний опис технiчних та
послidовносmi, в якiй ButcltadeHa mехнiчнатехнологiчних рiшенъ у miй

спецллфiкацiя.
При складаннi опису Учасники надають об'ективну iнформацiю про

предмет закупiвлi, яку лlомсна ltepeqipuma, для чого можуть додаватися
посилання на першоджерело i оторiнки в Mepeжi IHTepHeT.

Також можугь додаватися oKpeMi документи, що пiдтверлжують
вiдповiднiсть технiчних та технологiчних рiшень технiчнiй спечифiкацii. В
якостi таких документiв можуть бути резулътати дослiдницьких робiт та
рiшення науково-технiчних рад вiтчизняних профiльних iнститутiв, висновки
вiдгrовiдних структурt{их пiдроздiлiв MiHicTepcTB та вiдомств Украiни, тощо.
В якостi таких документiв не можуть бути рекламнi проспекти, безпiдставнi
ствердження, опублiкованi cTaTTi Учасника.

В iнdlормацii в обов'язковому порядку повиннi зазначатися:
а) ocHoBHi засоби i iнструменти базовоi ГIС, якi пропонуються для

застосуваннrI при вирiшення таких задач.
- здiйснення контролю якостi вхiдних наборiв даних та ix

завантаженнrI в базу геошросторових данrх;
- веденнябазигеопросторовихданих;
- створення розполiлених баз геоданих, пiдтримки iх

сРункцiонування та забезпечення просторовоi цiлiсностi розподiлених даних;
- створенняWЕВ,заотосувань, WЕВ-сервiсiвiгеопорталiв;
- здiйснення аналiтичноТ обробки мiстобулiвноi iнформачii (ГrС

аналiз), зокрема для здiйснення монiторингу стану реалiзацii мiстобулiвноТ
документаuiТ,

б) визначенi програмнi продукти, додатки, модулi, якi будуть
розроблятися Учасникоý{ додатково до iHcTpyMeHTiB i технологiй, якi будуть
задiянi для створення iHcTpyMeHTiB базовоi ГIС та якi перелбачасться
використовувати.

6',|.2. Гарантiйний лист Учасника про т9, що у разi укладання
Щоговору Учасник безошлатно проводить навчацня сгrецiалiстiв Замовника з

IIитанъ експлуатацii i технiчного обслуговування геоiнформачiйноi системи
та геопорталу мiстобулiвного кадастру, який 'подасться за пiдписом
керiвника або уповноваженоi, особи Учасника та завiряеться печаткою.

Тендерна прошозицiяо що не вiдповiдас технiчнiй спеuифiкаuii',
викладенiй у Додатку ЛЬ 4, буле вiдхилена як така, що не вiдповiдас
умовам тендерноТ документацii'.>>

У результатi порiвняльного аналiзу вимог, наведених у Технiчнiй
спеrrифiкачii на <створення програмного забезпеченнrI (програмних
продуктiв, iнформаuiйних систем та комплексiв, баз даних, web-
сторiнок/сайтiв/порталiв), iнформаrriйне наповнення Бff iнформацiею гlершоТ
черги (Схема планування територiй Луганськоi областi), впровадження
технiчних розробок по створенню та веденню мiстобулiвного кадастру в
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технiчна специфiкацiя), та пропозицiй наданих Учасником, наведених в
кIнформачii прО вiдповiднiсть технiчних та технологiчних рiшень,
запропоНованих Учасником, технiчнiй специфiкацii>), встановлено, rцо наданi
учасником пропозицiт не вiдповiдають вимогам, наведеним у Технiчнiй
сгrеrrифiкачii.

J yvJJJrI)lcl rr crn.lJtlJy ttрUllu5ицlи l\,/б (1 .E,\JUAlt) сула проведена
перевiрка об'сктивностi наданоi Учасником iнформацii щодо rоrпr,"востей

У результатi аналiзч
J пропозицiй тов кГЕоСАП> була

програмного продукту EPRASYS. Надане Учасником поаилання
\,у\.1.,}v,ерrаýуS.q()lil, на офiцiйному бланку EPRASYS не працюс. Iнших
посилань або документiв для rrеревiрки iнформачii про EpRAsys Учасником
надано не було. При вiдсутностi можливостi перевiрити об'сктивнiсть
наданоi УчасникоМ iнформацii йогО тендерна пропозицiЯ не мо}ке бути
визнана такою, що вiдповiдас Технiчнiй спецiфiкацii,

пiсля ретелъного вивчення тендерноi пропозицii у{асника тов
кгЕосАп) виявлена невiдповiднiсть тендернот пропозичii умовам тендерноi
докуменТацii, затВердженоi рiшенням тендерного KoMiTeTy при управлiннi
мiстобудування та архiтектури Луганськоi облдержадмiнiстрачiТ Nэ 12 вiд
0б. 10.2017 року, що не дозволяе визнати JлIасника тов <сЕоСдП))
перемоЖцем закупiвлi Nq UA-2017-09-15-001136-c та прийняти рiшення про
HaMip укласти договiр,

надана Учасником <Iнформацiя про вiдповiднiсть технiчних та
технологi,tних рiшень, запропонованих Учасником, технiчнiй специфiкачiТ> с
фактично викладанням icTopii створення прогрr}много продукту EPRASYS та
загальним описом мох(ливостей цього гrрограмного продукту. Як зазначено
вище, шю iнформацiю виявилося неможливим перевiрити, Учаоником взага-гli
не був наданий детальний опис технiчних та технологiчних рiшень у тiй
послiдовностi, В якiй викладена технiчна спечифiкацiя, Учасником tle
визнаIIеНi програмнi продуктИ, додатки, молулi, якi будугь розроблятися
Учасником додатково до iHcTpyMeHTiB i технологiй, якi булуть задiянi для
створенй iHcTpyMeHTiB базовоi ГIС та якi передбачаетъся 

""пф".rовувати.
1. У пропозицii Учасника, на вiдмiну вiд вимог п.1.1 кЗавдання, якi

повиннi бути вирiшенi> Розлiлу I Технiчнот Ьпечифiкашiт, не надано
пропозиuiй щодо системи ведення Ас мБк ло на регiональному та
мiсцевому рiвнях в Луганськiй областi, яка призначенз для вирiшення таких
завдань:

- зберiгання та викорисТання геопросторових даних про територiю,
алмiнiстративно-територiальнi одиницi, екологiчнi, iнженерно-геологiчнi
умови, iнформаuiйних pecypciB булiвельних норм, державних стандартiв i
правил для задоволення iнформачiйних потреб у плануваннi територiй та
будiвництвi, формування галузевоi складовоi державних геоiнформацiйних
pecypciB;

- органiзацiя доступу до iнформацiйних pecypciB мiстобулiвного
кадастру як базовим суб'ектам мiстобулiвноТ дiяльностi (службам
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МiОТОбУДiвного кадастру), так i iншим суб'ектам мiотобудiвноi дiяльноотi з
використанням мерехti WEB -порталiв та cepBiciB,

- автоматизацiя проuесiв введення, накопиченЕя i обробки iнформаuii
Mff (мiстобулiвноi документацii) та пiдвищення ефективностi виробничого
процесу служб мк Bcix piBHiB гlри використаннi та аналiзi просторових
даних;

- формування вихiдних- Формування структурованих вихlдних електронних документiв мБк
на ocHoBi iнформацiйних pecypciB мБк, якi передаються в iншi iнформацiйнi
системи або надаються користувачам (каластровоI довiдки, витягу,
аналiтичного звiту, мiстобудiвного паспорту об'екту тощо),

- iнформацiйна пiдтримка прийняття рiшень на ocHoBi використання
методiв rтросторового аналiзу та моделювання мiстобудiвних po.pa"y"kiB з
урахуваннJIм норм, правил, умов та обьцеженъ у сферi мiстобудiвноi
дiялъностi, а TakoTt наявних даних та полiварiантних прогнозних даних.

2. На вiдмiну вiд вимог п.1.2 <Загальнi функцiI АС мБК ЛуганськоТ
областi> Розлiлу I Технiчноi специфiкацii, не надано пропозицiй щодо яких
Ас мБК повинна забезпечувати виконання насryпних функuiй:

- накопичування iнформаuii в реляцiйнiй базi даних користувача та
геопросТоровиХ даних, вiднесенИх дО державних iнформацiйних pecypciB, в
БГД АС МБК;

- спiльне викорисТаннЯ даниХ БгД Ас мБК i даниХ користувача при
вирiшеннi предметних задач управлiння;- вiзуалiзацiю баз даних користувача i географiчних даних шро
територiю у формi "електронного" картографiчного зобраrкення на пристроях
вiдображення,

- оброблення накопичених даних рiзними методами й iнтерпретацiю
результатiв такого оброблення У видi комп'ютерних тематичних карт
(статичнИх i динамiчних), гiстограм, таблиць та iнших графiчних зобраiкенъ;

- пошук даних про об'екти територii за допомогою звертання до
накопиченоi i збереженоi iнформацii через запити користувачiв до даних Ас
мБк з вiзуалiзацiею результатiв у виглядi картографiчного зображення на
пристроях в iдо бра}кеннrI ;- комп'ютерний аналiз територii i забезпечення користрачу
можлrивостi на ocHoBi аналiзУ uифровоi картографiчноi моделi ,.рйrорiТ
робити висновки для прийняття рiшень;

- можJIивiсть моделювання, наочного вiдображення i виявлення
закономiрностеЙ у процесах та явищах, rцо вiдбуваються в межах заданоi
територiТ;

- виготоВленнЯ графiчних (вшrючаючи картографiчнi) документiu дr,u
iнформаuiйного обслуговування органiв влади' органiзачiй i установ, що
здiйснюють свою дiяльнiсть на територii областi,
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- iнфорМацiйнУ пiдтримкУ проведення аудиту проектних рiшень
(землеустрою, мiстобуяування, природоохороннi, санiтарнЬ-гiгiенiчнi тощо)
та монiторингу ix реалiзацii;

Учасником не надано пропозицiй, що АС мБК мае вирiшувати
практичНi задачi облiку об'еюiв, аналiзу та прогнозування ситуачiЙ, аналiзу
Та ОЦiНКИ КОМПЛекСноi iнформацii про iнфраструктуру визначеноi територiI Ъ
картографiчним поданшIм ii результатiв.

J. tla вцмlну вlд вимог п,.[.3 кЗастосування базовоi ГIС) Розлiлу I
технiчноi специфiкацii, не надано пропозицiй щодо яких у рамках зазначеноi

3. На вiдмiну вiд п,1.3 кЗастосування базовоi

системи мають бути адаптованi вiдповiднi класифiкатори та бiблiотеки
умовних позначень.

4. На вiдмiнУ вiд вимог п.I .4 <Вимоги до стандартизацiI та унiфiкацiiАс мБк> Роздiлу I Технiчноi спечифiкацii, не надано пропозицiй щодь яких
скБД та ii геопросторовi рOзширеннJI повиннi вiдповiдати мiжнародним
стандартам щодо реалiзаuii абстрактного типу даних Geornetry та sQL
досryпу до просторових даних, зокрема:

_ ISолЕС CD 13249,3:2006(Е) - Text fоr FDI Ballot Information
technology - Database languages - SQL Multirnedia and Application Packages -
Part 3: Spatial, - ISOiIEC, Мау 15, 200б;

- ISO 19125-1:200а(Е). Geographio information - Sirnple fеаturе access _
Part 1: Conrmon arolritecture. * ISO, 2004;

- ISO 19|25,2:2004(Е). Geographic information - Simple feature access

- Раrt 2: SQL option. * ISO, 2004;
- OpenGIS. Implernentation Specification for Geograplric information -

Simple feature access - Раrt 1: СоmrПоп Architecture. Revisibn ] ,2.0. OpenGIS
Project Dосumепt oGC 06-10313. - Ореп GIS Сопsоrtium. 2006_10-05;

- OpenGIS, Simple Fеаturеs Specification fоr SQL.Revision 1.1. OpenGIS
Project Dbcurnent 99-049. - Ореп GIý Consortium. Мау 5,1ggg.

5. На вiдмiнУ вiд вимоГ п.1 .5 кВимоги щодо вiдповiдностi
Законодавству Украiни та iншим нормативним документам) Роздiлу I
технiчноi специфiкацii, не надано пропозицiй ,цодъ яких Виконавъць
зобов'язуеться виконати та у3годити iз Замовником повний комплекс робiт увiдповiдностi iз Вимогами законодавства Украiни та iнших нормативних
документiв:

к 1.5. l. Кодексiв Украiни.
Водний кодекс Украiни, Земельний кодекс Украiни, Кодекс Украiни

кпро надра), Лiсовий кодекс Украiни.
Т .5 .2. Законiв Украiни:
<Про основи мiотобулування>, кПро apxiTeKTypHy дiялънiсть>>, кПро

регулювання мiстобулiвноi дiяльностi>, кпро благоустрiй населених
пунктiв>, кПрО ГенеральнУ схемУ планування ,.prropii Украiни>, <Прсl
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землеустрiй), кГIро дерх<авний земельний кадастр), кПро топографо-
геодезиttlту та картографiчнУ дiяльнiсТь>, кПро iнформаuiю>, кМодельний
закон про iнформатизацiю, iнформацiю та захист iнформачii>, кпро захиQт
iнформаuii в iнформачiйно-телекомунiкацiйних системах), кГIро
телекомУнiкацii>, пПрО захисТ персонаJIьниХ даних)), кПро доступ до
ryблiчноi iнформацii>, кПро правовi засади цивiлъного .i*".ryu, <Про
державну тасмницю> та iH.

1.5.3. Постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни:
uПро ,мiстобулiвний кадастрD вiд 25 травня 201l р. N 559; кПро

забезпечення реалiзацiт Закону Украiни кпро Генералъ"у с*еrу планування
територii Украiни>> вiд29 серпня 2002 р, Nэ1291, <Про затвердженнJI Порялку
iнформацiйноi взасмодii Mixc кадастрами та iнформьцiйними системамй> вiд
3 червня 201Зр. Nl483; <<Про Порядок обмiну iнформаuiею мiж мiстобудiвним
Та дер}кавниl\{ земельним кадастрами) вiд 25 травня 2011р, Nq556; uПро
затвердження Положення ITpo регiональнi кадастри природних pecypciB> вiл
28 ГРУДНЯ 2001 Р, Nl 1781; <ffеякi питання застосування геодезичноi системи
координат) вiд 22,04,2аа4 м 1259, кПро затвердЖення Положення про
порядоК надходЖення, зберiгання, використання та облiку матерiалiв
Державного картографо-геодезичного фондУ Украiни>> вiд 22.0.|.|ggg Nstз++,
uПро затвердженнrI Положення про порядок розпорядження картографiчною
iнформачiею> вiд 25.03 .|99"| JФ 269; <Про затверд}l(ення Полоrкення про
порядок розпорядження картографiчною iнформаuiею> вiд 25 березня 1997 р.
JФ 269 та iH.

|.5.4. Наказiв центральних органiв виконавчоI влади:
наказ Мiнрегiону вiд 02.06,201l JФ 64, заре€стрований у Мiн'юстi

24,06.2al1 за Jъ 781/19519 "Про затвердження Порялку розробленнЯiсторико-архiтектурного опорного плану населеного .ryHKTy';; наказ
Мiнрегiону вiд 05.07.2011 }tb103, заресстрований у Мiн'юстi 22.07 ,2011 за Nр
902119640 uПро затверд}кення Порялку видачi булiвельного паспорта
забуловй земельноi дiлянки>; накаЗ Мiнрегiону вiд 07.0,7 .201l ]\ь109,
зареестрований у Мiн'юстi 22.07.2011 за Jф9l2/19650 кПро затвердження
порядку надання мiотобулiвних умов та обметсень забудови земелъноi
дiлянки, iх скJIад та змiст>; Наказ Мiнрегiону вiд ot.bя.zott Nq 1"/0,
заресстрований у Мiн'юстi 07.11.201l за Мl2б8/20006 кПро затвердх(ення
порядку проведення мiстобудiвного монiторингу), Наказ Мiнрегiону вiд
1б,11.2011 ]ф 290, заре€стрований у Мiн'юстi 20.12,2011 за jф |468120206
кпро затвердження Порядку розроблення мiстобулiвнот документацii>; наказ
Мiнагрополiтики вiд 02. l2.20Iб Jф 509, заре..rроuurиЙ у Мiнюстi
l9.12.2аlб за NЬ |646129776 кПро затвердженIUI Порядку використання
ffepx<aBHoi геодезлгчноi референтноi системи координаТ уск-2Ь00 при
здiйоненнi робiт iз землеустрою); наказ гуткк при КМу вiд 08.04 l998 J\b
56 <про затвердження Iнструкцii з топографiчного знiмання у масштабах 1.
5000, l :1 000, ,l , 1 000 та l :500>; наказ Укргеолезкартсграфii вiд ,7 

.10.1998
р. JVg 107 пПро затвердхtення Положення про забезпечення регiональних
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органiв державноi виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування топографо-
геодезиrlною та картографiчною iнформаuiею>; наказ Головного угrравлiння
геодезii, картографii та кадастру гrри кмУ вiд 09.03.2000 Nb 25
ккласифiкатор iнформаuii, яка вiдобрахсаеться на топографiчних планах
масштабiв 1:5000, 1:2000, l:1000, l,500>, кКласифiкатор iнформацii, яка
вiдображаеться на топографiчних картаХ масштабiв 1: l0000, ] :25000,
1:50000, 1:100000, l:200000, 1:500000, 1:1000000); наказ Служби безпеки
Украiни вiд 12 сершня 2005 року }l'9 440 кПро затвердження Зводу
вiдомоотей, що становлять державну та€мницю).

1,5.5. ДБН та flCTY Украiни:
дБF{ Б.1,1-|6:2013 кСшад та змiст мiстобудiвного кадастру)), ДСТУ-НБ Б.l,1-18:2013 <Настанова щодо формування та супроводження

мiстобулiвного кадастру), дстУ Б Б.1.1-17:2О13 KYMoBHi позначення
графiчнИх документiв мiсТобулiвноi документацii>>.

6. На вiдмiну вiд вимог п.2.1,1. <Вимоги до структури системи>
роздiлу II Технiчнот специфiкацii, не надано lтропозицiй щодо яких система
Ас мБК ЛО буде створена як розпОдiлена система розподiлених cepBiciB, до
складу якоi входять:

- основний обласний центр обробки даних. основне сховище даних,
яке акуМулюС мiстобуДiвну iнфОрмацii регiона-гrЬногО i базовиХ.рiвнiв, Сервер
ЦОД здiйснюе викоЕання cepBiciB, досryп до яких здiйснюсться з
використанням обласного геопорт€tлу;

- Mepeiki вузлiв, якi створюються з використанням cepBepiB i баз
даних. Бази даних цих вузлiв створюють розподiлену базу геоданих. Кожний
з циХ вузлiв може вкJIючати свiй геопортал, на яких публiкуються сервiои
IIостачаJIьникiВ мiстобуДiвноi iнформаЦii, якi пiдключенi дО ц"* ..puepiB.
\4ережа вузлiв з серверами мае утворювати мережу геоuорталiв, яка
забезпечу.с доступ до розподiлених cepBiciB;

- клtентськi робочi мiсця' якi викорисТовуютЬ базИ геоданих, якi
мiстяться в вузлах та центрах обробки данйх системи Ас мБК Ло та окремо
вiд них, Функuiонування Ас мБк Ло може здiйснюв атися з використанням
вцдаленогО доступУ клiентськиХ робочиХ мiсцЬ дО баз геоданих, якi
викOристов)лотъся засобами цих робочих мiсць.

7. На вiдмiнУ вiд вимОг п.2,1.2. KOcHoBHi фунКцiональнi компоненти,
системи та пiдсистеми Ас мБк> Розлiлу II Технiчноi специфiкачii, не надано
пропозицiй щодо яких у склалi Ас мБк ЛО будугь реалiзованi HacTyTHi
ocHoBHi компоненти, функцiоналънi системи i пiдсистеми:

- компоНентИ базовоi iнструменталъноi ГIС та об'ектнО-реляцiйна
скБД з функцiями пiдТримкИ геопросторових даних згiдно з мiжнародними
стандартам як загаJIьне технологiчне середовище реалiзачii й iнтегрування
ycix пiдсистем;

- ре€страцii та облiку МБД;


