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- ведення ре€стрiв,МБД,
- формування кадастровоТ карти;
- монiторингу реалiзашii МБД;

обрахування технiко-економiчних показникiв територiй;
- контроJIЮ якостi вхiдних наборiв геопросТорових даних та iх

завантаження в БГ! МБК;
- виготовлення електронних копiй мiстобудiвноi локументацii та

ведення iх електронного сховища в середовиrцi СкБд;
- ведення бази геоlтросторових даних об'ектiв МБК;
- ресстрацii та ведення булiвельних пасrтортiв, мiстобулiвних умов та

обмежень забудови земелъних дiлянок, паспортiв об'сктiв булiвництва,
- веденнЯ ресстрУ адрес, вулицЬ та iнших пойменованих об'ектiв;
- реестрацii та Ведення бази даних результатiв iнженерних вишукувань

ycix видiв на територii MicTa;
- реестраuii звернень та наданих вiдомостей iз АС МБК;
- аналiтична пiдсистема пiдготовки аналiтичних звiтiв та iнших

вiдомоотей державним органам, органам мiсцевого самоврядуванням на
iншим суб'сктам мiстобулiвноi дiяльностi за iх заявами/зu.рп.rr*rями;

- iнфорМацiйноi взасмодii, з iншиМи кадасТровими та iнформацiйними
системами базових суб'ектiв МБК;

- геопортzцt;
- адмiнiстрування СКБД та АС МБК.
На вiдмiну вiД вимоГ п.2.1.3, кВимоги до застосування iHcTpyMeHTiB

базовоi ГIС) Роздiлу II Технiчноi специфiкачii, не надано lтропоз"цiй щодо
яких при розробцi та впровадженнi технологiчних рiшенъ дс мБК ЛО буде
максимаJIьно засТосовуваТи iнструменти базовоi ГIС. Буле створене загаJIьне
технологiчне середовище реалiзачiI та iнтегрування ycix пiдсистем, Що
повинно бути реалiзовано2 в основномУ, З& рахунок застосуваннrI гнучкоТ та
масштабованоi ГIС-платформи з використанням геопсрт€lлiв. За допомогою
iHcTpyMeHTiB базовоi ГIС будуть забезпеченi:

- обробка геопросторових даних;
- побудова корпоративних розподiлених систем з використанням

сучасниХ методiВ iнтеграuii iнформацiйниХ систеМ та хмарних технологiй;
використання геопорталiв i cepBiciB, якi вiдповiдають вимогам

N{lжнародних станлартiв KML, WMS, WCS, протоколiв SOAP, REST для
органiзацii iнформацiйноi взаемодii за допомогою Iнтернет-засобiв доступу
(WЕВ-браузерiв);

- застосУваннЯ засобiВ створення додаткових cepBiciB, якi можуть
використовуватися для iнтеграчii з iншими iнформацiйними системами;

- форrУвання та публiкацii тематичних цифрових карт у виглядi
cepBiciB;

_ створення i впровадження спецiальних засобiв пiдтримки
функцiонування мережi геопорталiв;

,
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- використання механiзп{iв cepBic-opicHToBaHoi
iнформачiйноi iнтеграчii (взаемолii) суб'сктiв МБК;

- створення та ведення единоi об'сктноi моделi Луганськоi областi i
сховища даних (баз геопросторових даних);

- вiзуалiзацiю баз даних i географiчних даних шро територiю;
- оброблення накопичених даних рiзними методами геопросторового

аналiзу та моделювання;
- контроль якостi вхiдних наборiв даних та i'x завантalкення в базу

геопросторових даних;
- адмiнiстрування баз геоданих i системи в цiлому,
- створення реrтлiк векторних i растрових даних центральнот бази

геоданих у склалi локальних пiдсистем,
- пiдтримка автономного фуп*цiопування окремих вузлiв системи та

iнтеграцiя iх iнформацiйних peclpciв до единого iнформацiйного гrростору;
- можливiсть використання мобiльних засобiв у якостi клiентiв

центрilльноi бази геоданих;
- ПiДТРимка мобiлъного (вiдкрiпленого) редагування I_{ентральноi бази

геоданих з використанням рухомих комплексiв з подальшою синхронiзацiсю
змiн, здiйснених у вiдкрiпленому реrrсимi з центральною базою геоданих.

8. На вiдмiну вiд вимог п.2.1.4. кВимоги до iнформачiйноi взасмодii
компонентiв системи)) Роздiлу II Технiчноi специфiкачii, не надано
пропозицiй щодо яких сумiснiстъ та просторова узгодженiсть розподiлених
геоiнформацiйних pecypciB, якi повиннi входити до складу АС мБК ЛО, буле
досягнута за рахунок використання типовоi об'ектноi моделi, яка псвинна
б},т" побулована З урахуванням <перелiку класiв об'ектiв мiстобудiвного
кадастру), затвердженого наказOм Мiнрегiону Украiни вiд ]4.08.2015 Jф ,l93,
та умовних знакiв, якi вiдповiдають вимогам дстУ Б Б,1,1-17:20l3.
Iнформацiйна взасмодiя з державним piBHeM МБк буле здiйснюватися за
допомогЬю ЗагалЪнодержаВногО Геопорталу, який входить до складу мережi
геогrорталiв. Для забезпе.tення cyMicHocTi АС мБк ло з гrlJIузевими
iнформацiйними системами та використання геопросторових даних
нестандартних документiв, карт буле забезпечена можливiсть пiдлсгtючешня
локальних бiблiотек та класифiкаторiв iнформачii,. Будръ реалiзованi функчiТ
синхронiзацii peecTpiB (каталогiв, кrrаоифiкаторiв тощо) АС МБК ЛО з
дер}кавни]\{и ресстрами, (катагIогами, класифiкаторами тощо).

9. На вiдмiнУ вiд вимог п,2.1.б, кВимоги до геопросТорових даних)
РоздiлУ II ТехнiЧноi спеЦифiкапiТ, не надаНо шропоЗицiЙ щодО яких булуть
виконанi наступнi законодавчi вимоги:

кмiсця розташування топографiчних об'ектiв Для забезпечення
роботи системи створення та ведення мiстобулiвного кадастру повиннi
описуватись У вiдповiдностi до вимог Закону Украiни кпро регулювання
мiстобудiвноi дiяльностi>, у державнiй геодезичнiй системi координат Уск-

архiтектри для ,:
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2000, абО У вiдповiдностi до кПолохсення про мiстобулiвний кадастр),
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.05.20l l Ns 559,
у мiсцевiй системi координат встановленiй Порядком використання
щержавноi геодезичноi референтноi системи координат уск-2ь00 при
здiйсненНi робiТ iз землеУстрою) затвердженим наказом Мiнагрополiтики вiд
а2.|2201б Ns 509 та зареестрованим у Мiнюстi 19.12.201б за Ns 16461297,16,
якi мають математичний зв'язок з державною геодезичною системою
координат УсК-2000. Система, за зазначеними координатами" повинна мати
можливiсть обраховрати розмiри та фор
об'скта.

му вlдповlдного топографiчного

У ВiДПОвiдностi до вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
22.09.2004 N9 |259 к!еякi питання застосування геодезичноi системи
координат) та кПорядку побудови flержавноi геодезичноi мережi>,
затверд}кеного постаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07,08,2013 N9 64б,
територiЯ УкраiнИ забезпечена пунктами, якi визначенi в ffержавнiй
геодезшIнiй референтнiй системi координат УСК-2000 та с вихiднйr" дп"
побулови ГеОДеЗиtIних мерех( спецiального призначення, в тому числi
створення мiсцевих систем координат.

Базовi набори даних, у вiдгlовiдностi до вимог ffертtавних булiвельних
норм Украiни кСклад та змiст мiстобудiвного кадастру) ДБн Б,1,1-16:2013,
затверджених наказом MiHicTepcTBa регiонzlJlъного розвитку, будiвництва та
}китлово-комунального гOсподарства УкраТни вiд 26.02,2013 Ng 73, для
мiстобулiвного кадастру регiонального рiвня мають бути cdэopMoBaHi з
детальнiстю у шифровiй формi, що вiдгlовiдае змiсту базовоi топографiчноi
карти масштабу 1: 50 000),

Також не надано Iтропозицiй щодо яких булугь виконанi наступнi
загальнi вимоги до iнфраструIсrури просторових даних:- едина географiчна прив'язка В лержавнiй системi координат з
моlкливiстю математиLIного шереходу до необхiдних систем координат;

-'iнтеграцiя з iншими Гtс ub рахунок загаJrьноприйнятих вiдкритих
стандартiв обмiну географiчною iнформацiею. При цъому iнфраструктура
просторових даних для мiстобудiвного кадастру мае бути створена з
трирiвневим доступом до даних,
мережа баз геоданих, мережа
cepBepiB.

Учасником не надано пропозицiй щодо яких булуть виконанi TaKi
загальнi вимоги до даних мiстобулiвнот локументаuii:

кПовиннi бути визначенi програмнi продукти базовоi програмноi
платформи та iншi, якi необхiднi дгrя забезпечення роботи дс мБк ло,
мають бути визначенi типи лiцензiй на прOграмнi продукти та розробленi
iHoTpyKuii, на поводження з лiцензiями.

МаютЬ бути визначенi характеристики технiчних заообiв, якi повиннi
забезпечити ефективну роботу програмних гrролуктiв i системи в цiлому.

створюючи систему, до якоТ булlть входити
геопорталiв i мерехса геоiнформацiйних
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Мають буr, окладенi вимоги до програмно-технiчних засобiв, якi
необхiдно дотримати для пiдключення Iх до корпоративноi мережi АС МБК
ло.

Повиннi бути розробленi вимоги щOдо примirrlень для встановлення
обладнання.

Мають буги розробленi iнструкцii для встановлення (кастомiзацiТ)
Bcix компонентiв та iхнього налаштування.

Матоть бути cTBopeHi реестри програмно-технiчних засобiв, якi
пiдключенi до кортrоративноi мережi АС МБК ЛО та здiйснене iх первинне
наповнення,

пiлбiр програмно-технiчних засобiв повинен здiйснювтlися з
врахуванням рацiонitльного використання бюджетних коштiв>,

10. На вiдмiну вiд вимог п.2.|.9. кВимоги до органiзаuiйно-
МеТОДичного забезпечення АС МБК ЛО) Розлiлу II Технiчноi специфiкачii,
не Надано пропозицiй щсдо яких кЗ метою органiзаuiйно-методичного
забезпечення створення та впровадження системи МБК мають бути
РОЗРОбленi i запропонованi органiзаuiйнi та методичнi локументи та заходи).

11. На вiдмiну вiд вимоr п.2,2.1. кСтворення та лодальший розвиток
еДиноi системи елекгронних ;tдресних peecTpiB в Луганськiй областi> Роздiлу
II Технiчноi специфiкапii, не надано пропозицiй щодо яких Учасником буле
створена едина система електронних peccTpiB адрес, вулищь та iнших
пОiменОваних об'сктiв в Луганськiй областi як скJIадова системи

"FМtСТОбУДlВного кадастру, Hz ocHoBi розробки та запровадження типових
рiшень з урахуванням положень чинного законодавства Украiни.

ТаКОх< не надано пропозицii щодо виконання загальних вимог до
фУНКЦiй Системи: <Функцiонально типовий комплекс системи peecTpiB адрес,
ВУЛИЦЬ Та iнших поiменованих об'ектiв повинен забезпечувати ведеЕня
PeccTPiB, пОшук даних про поiменованi об'екти територiТ, алреси об'сктiв
HepyxoмocTi та Тх розташуваннJI, а також дOкументи, на пiдставi яких BHeceHi
ланi дб peccTpiB, за допомогою звертання до даних peccTpiв адрес, вулиць та
iнших поiменованих об'ектiв через запити користувачiв до бази даних з
ВiЗУаЛiЗацiею результатiв у виглядi як картографiчного зобраrкення, так i
табличних даних на eKpaHi дисrтлея).

такохt не надано пропозицiй rцодо виконання вимог до пiдоистеми
ведення ресстру адрес, вулиць та iнших поiменованих об'сктiв:

кПiдоистема повинна забезпечувати вiдповiдно до вимог
затверджених процед}р автоматизацiю таких функчiй :

- присво€ння та змiну адрес нерухомого майна на територii MicTa;
- РеССтрацiя нових вулиць, iнших iменованих об'сктiв MicTa та

присвоеЕня Тм назв,
- ВНеСення змiн до даних про iснуючi вулицi, iншi iMeHoBaHi об'екти

MicTa, у тому.rислi Тх назв;
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- ПiдтРимки актуальностi та документальностi адрес нер}D(омого
майна, вулиць i iнших iменованих об'екгiв;

- введення iнформачii про булiвлi, як об'€кти, що адрес/ються
(просторовi ресстрацiйнi данi в рамках ресстру адрес);

- дотримання сдностi методологii ведення мiстобулiвного кадастру за
рахунок запровадження ведення peccTpiB адрес, вулиць та iнших iменованих
Об'еКТiВ MicTa для забезпечення ix узгодженостi в базах даних системи
мiстобулiвного кадастру;

- фор*ування записiв в базi даних МБК гrро документи, що
пiдтвердrкуютъ присвоення або змiну адреси та зберех(енЕя ix сканованих
копiй;

- надання iнформацiйних довiдок та публiчноi iнформачii з peccTpiB
адрес, вулицъ та iнших iштенованих об'ектiв MicTa;- dэормУвання записiв В базi даних мБк про документи що
гliдтвердrкують присвосЕня або змiну назви вулицъ та iнших поiменованих
об'сктiв, а також збереження iх сканованих копiй;

- пошук вулиць, формування спиокiв вулиць для затвердження в
мiськiй ралi (в рамках реестру вулиць);

- ПОШУк булiвель та земельних дiлянок за повною адресою, або
назвою вулицi чи поiменованого об'екту за документом, що пiдтверджус
факт надання або змiни адреси;

- ВiДОбРаЖеннll та впорядкування спискiв об'сктiв за адресами дгIя
полегшення процесу надання адреси;

- пошук та вiдображення документiu, що пiдтверлжують фа* надання
або змiни адреси, назви вулицi, iншого iменованого об'скту територiТ;

- ВiДОбРаження, збереження та друк icTopii призначення та змiни
адреси будiвелъ та земельних дiлянок;

- ВiДОбРажеННя, збереження та друк icTopii призначеннlI та змiни назв
вулиць та iнших iменованих об'ектiв територii;

- в'едення журналу реестрацii роботи користувачiв в системi та пошук
записiв за iх параметрами (iлентифiкатор об'скту, дата запису або перiол
тощо)>.

l2. На вiлмiну вiд вимо г 11.2.2.2.кСтворення eT€lJIoHiB мiстобулiвного
кадастру регiонального та мiсцевого piBHiB> Розлiлу II TexHi.rHoi
спеuифiкацii, не надано Учасником пропозицiй щодо яких вiдповiдно до
функцiй пiдсистема повинна забезпечувати пiдтримку ведення та
використання наступних peccTpiB :

(- реестр вхiдних звернень (заявок);
- ресстр локументiв,
- реестр карт/схем;
- ресстр книг МБК;
- ресстр облiку вiдомостей;
- ресстр карт peccTpauii,
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- реестр сlrрав IIро земельнi дiлянки.
- реестр облiку наданих вiдомостей>.
Також не надано У.rасником пропозицiй щодо виконання вимог ДО

пiдсистеми реестрачiТ та ведення мiстобулiвних умов та обмеrкень Та

булiвельних паспортiв забулови земельних дiлянок:
<_ облiк ресстровоТ та геопросторовоi iнформачii про земельну лiлянку

в обсязi, необхiдному для формування ведення мiстобулiвних умов та
обмежень та булiвельних паспортiв забулови земель}Iих дiлянок;

_ автоматизоване формування TeKcToBoi частини мiстобулiвних умов
та обмежень забудови земельноi дiлянки, булiвельного паспорту забулови
земельноi дiлянки;

- реестрацiя реквiзитiв мiстобулiвних умов та обмежень забулови
земелъноТ дiлянки, будiвельного паспорту забулови земельноi дiлянки;

- формування електронноi форми документа кмiстобудiвнi умови та
обмеження забулови земелъноi дiлянки>, кбулiвельний паспорт забулови
земельноТ дiлянки>;

- пошук та вiдображення iнформаuii про реквiзити сформованого
документа;

- форrуuання мiстобулiвних висновкiв про можливiсть булiвництва/
peкoнcTpyKrrii капiталъних об'ектiв та iндивiдуальних житлових булинкiв на
обранiй земельнiй дiлянцi або частинi територii MicTa,

- форrування умов та обмежень на проектування об'ектiв
булiвниuтва/ реконструкчii на ocHoBi даних щодо мiстобулiвних змiн;

- формування паспортiв об'ектiв булiвништва/реконструкчiТ;
- створення та вiдображення електронних версiй паспортiв об'еюiв

будiвництва / реконструкчii>.
Учасником не надано пропозицiй rцодо забезпечення автоматизацii

таких функшiй.
<- облiк peecTpoBoi та геопросторовоi iнформачiТ про земельну дiлянку

в обсязi, необхiдному для формування ведення мiстобулiвних умов та
обмехtень та булiвельних паспортiв забудови земельних дiлянок;

- автоматизоване формування TeKcToBoi частини мiстобулiвних умов
та обмежень забудови зеN{ельноi дiлянки, будiвельного пасгrорту забулови
земельноТ дiлянки;

- ресстрачiя реквiзитiв мiстобудiвних умов та обмеженъ забулови
земельноi дiлянки, будiвельного паспорту забулови земельноi дiлянки;

- формування електронноi форми документа кмiстобулiвнi умови та
обмеження забудови земельноi дiлянки>, кбулiвельний гrаспорт забулови
земельноi дiлянки>,

- пошук та вiдобрпкення iнформацii про реквiзити сформованого
документа,

- формування мiстобулiвних висновкiв про можливiстъ булiвництва/

реконструкцii капiтальних об'сктiв та iндивiдуальних х(итлових будинкlв на
обранiй земельнiй дiлянцi або частинi територii MioTa;
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- форrування умов та обмехсень на проектування об'ектiв
будiвництва/ реконструкчiI на ocнoBi даних щодо мiстобудiвних змiн,

- формування паспортiв об'ектiв будiвництва/реконструкцii;
- сТворення та вiлобрахrення електронних версiй паспортiв об'ектiв

будiвництва / реконструкчii>,
учасником не надано пропозишiй щодо виконання вимог до

аналiтичноi пiдсистеми пiдготовки аналiтичних звiтiв та iнших вiдомостей,
яка повинна забезпечувати:

к- формування аналiтичних звiтiв вiдгlовiдно до вимог, що вказанi в
Заявil зверненi суб'скта мiстобулiвноi дiяльностi, на ocHoBi аналiтлгчних
запитiв ло Бfi ДС МБК;

- ВИЗнаЧення державних iHTepeciB, якi повиннi враховуватись при
розробшi МБД;

- ВИЗнаЧення форми та розмiру плати за надання вiдомостеЙ, виходячи
з Тх обсягу та з урахуванням встановлених розмiрiв оплати;

- облiк звернень та наданих вiдомостей державним органам) органам
мiСЦевого самоврядув?ння та iншим суб' ектам мiстобулiвноi дiяльностi ;

- ЗДiЙСнення ГIС аналiзу, прогнозування, оцiнки стану територii i
гrроектiв ii забулови тощо)),

13. На вiдпliну вiд вимог п.2,2.3. кРозробка регiонаulьного геопортrtлу
мiстобулiвного кадастру> Роздiлу II Технiчноi специфiкацiт, Учасником не
надано жодних пропозицiй щодо виконання цього розлiлу Тендерноi
локументаuii.

|4, На вiдмiну вiд вимог п.2.2,4. <Розробка програмного
ЗабеЗПечеНня) Роздiлу II Технiчноi специфiкацiТ, Учасником не надано
жодних пропозицiй щодо вимог цього розлiлу:

кприкладне програмне забезпечення розробляеться за Модулъним
принципом з тим' щоб змiни зовнiшнього середовища не приводили до
масштабних переробок.

ВИКОРиСтання розроблених програмних Веб-додаткiв не повинно
вимагатИ вiд кориСтувачiВ навичоК програмУвання,'Веб-додатки мають бути
ПОбУЛОВаНi на HTMl, тобто працювати в браузерах настiльних комп'ютерiв,
ПЛаНШеТiВ i Смартфонiв без необхiдностi установки додаткових плагiнiв.

ПОВиннi бу.и розробленi у оередовиrцi базового прогр;lмного
забезпечення вiджети (програмнi модулi) для реалiзачii функrriй iмпорту
xML Даних Земельного кадастру ,га iнших геоiнформацiйних систем,
ПереглJIду узгоджених семантичних даних цих систем).

15. На вiдмiну вiд вимоr п.2.2.5. <Розробка методики та iнструкшiй
здiйснення адаптацii iснуючих картографiчних матерiалiu для внесення ix до
баз геоданих у вiдгrовiдностi до вимог дiючих норм та регламентiв> Роздiлу ll
технiчноi сгrецифiкацii, У.rасником не надано IтрOпозицiй, згiдно яких <мае
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бУr" СТВорена методика та iнструкцii здiйснення адаптацii iонуючих
картографiчних матерiалiв (у форматах Digital, AutoCAD i ,slrр_файлiв)
регiонального рiвня до типовоi об'ектноi моделi i типового шаблону бази
геоданих мiстобулiвного кадастру, якi повиннi бути побулованi з
урахуваннJIМ <ПерелiкУ класiВ об'еюiВ мiстобулiвного кадастру>>,
ЗаТВердженого наказом Мiнрегiону Украiни вiд 14.08.20l5 Ns l93, та у*оЙr*
знакiв, якi вiдповiдають вимогам ДсТУ Б Б,1 ,1-17.2013>.

16. На вiдмiну вiд вимог т1.2.2.6. кВпровадження системи
комплексного захисту iнформаuii> Розлiлу II Технiчноi спеrrифiкацii,
учасником не надано пропозицiй з розроблення окремого Технiчного
завдання на ксзI за результатами обстеження iнформачiйно-
телекомУнiкацiйноi АС мБк, а саме: ii архiтеЮУРи, топологii, складових
частин та результатами iнвентаризацiт Bcix iнформачiйних pecypciB. Технiчне
завдання мае мiстити ocHoBHi технiчнi вимоги до розроблюваноi ксзI i
визначення значення основних технiчних характеристик, функuii, що
виконуються, режими роботи, взасмодiя з зовнiшнiми системами i т,д.

17. На вiдмiну вiд вимог п.3.1. <Термiни виконання робiт> Розлiлу III
технiчнот сгrечифiкацii, Учасником не надано пропозичiй щодо TepMiHiB
виконанНя робiТ з заходiВ, що здiйснюватиМуться в рамках наданIш послуг.

18. На вiдмiну вiд вимог п.3,2. кТехнiчне завданrUI по забезпеченню
ексгrлуатацii геоiнформацiйноi системи та геOпорталу мiстобулiвного
КаДаСТРУ В ЛуганськiЙ областi> Роздiлу III ТехнiчноТ специфiкаrriТ,
УчасникоМ не наданО пропозицiй, щО кТехнiчне завдання мае б}о,
розроблене в повному обсязi, визначити ocHoBHi системнi рiшення та вимоги
Bcix коМпонентiВ (iнформацiйних' технолоГi.Iних, програмНих, тощО) щодо
створення, забезпечення експлуатаuii програмно-технiчного комrrлексу i
ведення iиiстобулiвного кадастру на регiон€tльному та мiсцевому рiвнях в
Луганськiй областi>.

19. На ВiЛмiнУ вiд вимог п.3.3. кОчiкуванi результати виконання робiт
з розроблення та впровад}кення загальних технологiчних рiшень> Роздiлу III
технiчноi спеuифiкацii, Учасником не надано пропозицiй rцодо виконання
наступних вимог:

3.3. 1 . Створення структури АС МБК ЛО.
повинна бути розроблена структура (органiзацiйна структура,

структура технiчниХ та програмниХ заообiв, iнформачiйних pecypciB,
каталогiв та баз метаданих, cepBiciB геопросторових ланих) гrобулови АС
мБк Ло та розробленi логiчнi варiанти ii розвитку на пiдставi прогнозованих
обсягiв зростання iнформачiйних pecypciB та очiкуваних змiн в
алмiнi стративно тер иторi альному ycTpoi о бластi .
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повинне бути здiйснене впровадження структури в межах
встановлених програмно-технiчних комплексiв та автоматизованих робочих
мiсць.

3,3.2. Впровалження функчiонаJIьних компонентiв, систем та
ПiДСИСТеМ АС МБК загального призначення, застосування iHcTpyMeHTiB
базовоi ГIС.

повиннi буги розробленi, встановленi, кастомiзованi та налаштованi
наступнi компоненти:

- компоне,нти базовоi iнструментальноi гIС та об'сктно-реляцiйна
скБД з функшiями пiдтримки геопросТорових даних згiдно з мiжнародними
стандартам як загаJIъне технOлогiчне середовище реалiзаrrii й iнтегрування
ycix пiдсистем;

- формування кадастровоi карти;
- контроJIю якостi вхiдних наборiв геопросТорових даних та Тх

завантаження в БГД МБК;
- ведення бази геопрOсторових даних об'ектiв МБК;
- адмiнiстррання СКБД та АС МБК.
3.3,3. Створення та впровадження розподiленоi бази геоданих дс

I\tБк Ло.
За ДОшОМогою програмних засобiв базовоi геоiнформацiйноi

платформи мае бути створена розподiлена база геоданих, вузли якоi мають
б}о" встановленi у складi мережi ГIС cepBepiB АС МБК ЛО.

пiдтримка функчiонування цiет розподiленоi бази геоданих мас
ЗДiЙСНЮВаТиСя З використанням засобiв базовоI геоiнформацiйноi технологii
створення i синхронiзацii реплiк,

3.з,4. Пiдтримка функцiонування регiональноi iнфраструкryри
просторових даних,

МаС бу." розроблена програма заходiВ проведення реконструкчii
геодезисtних мереж населених пунктiв та вiдповiдних промислових об'сктiв
регiону, йо маютъ власнi геодези}Iнi мережi для встановлення математичного
зв'язкУ мiсцевих систеМ координат з УСК_2000, Це дозволить забезше.rити
математичний перехiд координат топографiчних об'ектiв, визначених
приймачамИ GPS, В мiсцевУ абО державнУ при 'BHeceHHi до бази даних
вiдповiдного мiстобудi вного кадастру.

Мае бути створена методика (перелiк робiт, що мЕ}ють бути виконанi)
перетворення iснуючих 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.

МаЮТЬ бУТИ ВиЗначенi ск.шад, засади ствOрення i органiзацii пiдтримки
функцiонування регiональноi iнфраструктури просторових даних, а тако}к
перелiк необхiдних для цього нормативно-розпорядчих документiв,

маютъ бути розробленi рекомендацii (iнструкцiт) Щодо викOнання
кадастрових (виконавчих) зйомок та застосування оптимilJIьних технологiй
для шього.
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3.3.5, Iнсталяцiя програмно-технiчних засобiв.
ПОвинна бути прOведена iнсталяцiя Bcix компонентiв АС МБК

регiонального i мiсцевого рiвня на встановлених Замовником технiчних
засобах.

З.3.6, Здiйснення супроводу дослiдноТ екоплуатацii програмно-
технiчного комплексу.

вiдповiдно до вимог та визначеног0 порядку взаемодiт щодо
сугrроводу дослiдноl, експлуатацii.

3.3,'/ . Органiзацiйно-методичне забезпе.rення АС МБК ЛО,
Визначенi вимоги до структури та функчiй пiдроздiлiu, що приймають

уIIасть у функцiонуваннi системи або забезпечують експлуатацiю, а також
документи, що регламентуютЬ cTpyl(Тypy, функuii та взаемодiю цих
пiдроздiлiв;

Визначенi вимоги до органiзацii функuiонування системи i порядку
взасмодii персоналУ автоматИзованоТ системи та пepcOH€lJIy об'скту
автоматизацiт та регламентуючi документи щодо ix реалiзачiт;

ВизначеНi вимоги до захиСту вiд помилкових дiй пepcoнrlJly системи
та регламентуючi документи щодо Тх реалiзачii,

ТаКОХ<, В Рамках органiзацiйного забезпечення мае бути розроблений
типовий план органiзацiйних заходiв iз впровадження системи, зокрема,
наповнення даними та розробки i впровадження програмного забезпечення i,x
обробки, cTBopeHi нормативно-розпорялчi документи органiзацiйного
забезпечення функцiонування еталонiв мiстобудiвного кадастру
регiонального та мiсцевого piBHiB.

20. На вiдмiну вiд вимог п,3,4. <Очiкуванi резулътати виконання робiт
з розроблення та впровадження окремих компонентiв, систем, пiдсистем та
технологiчних рiшень> Роздiлу III TexHi.THoi спечифiкацii, Учасником не
надано пропозицiй щодо:

<<3.,4, [. СтвореНня та подzLJIъший розвиток единоi системи електронних
адресних peecTpiB в Луганоькiй областi.

а) Створення типовот адресноi об'сктноi моделi iменованих об'сктiв,
яка забезпечуе iнформачiйну взаемодiю компонентiв системи ре€стру адрес,
вулиць та iнших поiменованих об'еюiв.

б) Унiфiкована пiдсистема реестру адрес та iнших iменованих
об'ектiв, Що забеЗпечуС автоматИзацiЮ функцiИ йогО ведення Службами
мiстобулiвного кадастру, яка € скJIадовоi системи мiстобулiвного кадастру з
урахуванням положенъ чинного законодавства УкраТни,

в) Типова пiдсистема ресстру адрес, вулиць та iнших поiменованих
об'ектiв мае бути створена на ocнoBi типовоi об'екгнот моделi мiстобулiвного
кадастру, яка повинна бути реалiзована також У виглядi шаблону бази
ГеоДанрD(, а Також ТипоВих ПроцеД}р ВеДення за3начених peecTpiB (peecTpauii
призначення або змiни адрес, назв вулиць, iнших iменованих об'ектiв
територii та Тх облiку).


