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Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля 
 



Об'єкт дослідження – процеси зберігання, 
оброблення та візуалізація даних про стан 
ґрунтових вод на основі даних моніторингу 
стану колодязів міста. 

Мета роботи – удосконалити методику та 
засоби автоматизованого зберігання, 
оброблення та візуалізації даних про стан 
ґрунтових вод на основі даних моніторингу 
стану колодязів міста для поліпшення умов 
екологічної безпеки регіону.  



3 Схема етапів моніторингу СЕС 

Етап 1. Збирання даних 



4 Приклад санітарного паспорту 

Етап 1. Збирання даних 



5 Структура санітарного паспорту 

1. загальні відомості про колодязь;  
2. дані технічних характеристик (місце розташування 

водозабору, влаштування бювету, влаштування 
шахтного колодязя, влаштування трубчастого 
колодязя (свердловини), влаштування каптажу 
джерела); 

3. дані санітарно-гігієнічних характеристик «на 
момент оформлення Санітарного паспорта»; 

4. інформація про перевірку державним санітарно-
епідеміологічним наглядом за утриманням бювету, 
колодязя чи каптажу джерела (заповнюється 
щороку). 

Етап 1. Збирання даних 
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Приклад протоколу результатів 

вимірювання якості колодязної води  

Етап 1. Збирання даних 
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Загальний вигляд форми користувача та 
структури санітарного паспорту 

Етап 1. Збирання даних 
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Зразок заповненої форми протоколу 
в MS Excel 

Етап 2. Оброблення даних 
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Загальний вигляд форми користувача та 
структури та протоколу 

Етап 2. Оброблення даних 
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Офіційна карта Муніципальної ГІС 
міста де апробовувалась система 

Етап 3. Візуалізація даних 
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Частина карти яку було використано 
для побудови 

Етап 3. Візуалізація даних 
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Фрагмент карти міста із нанесеними 
колодязями 

Етап 3. Візуалізація даних 



Фрагменти карт з поверхнею, побудованою за даними 
моніторингу концентрації нітратів у місті за 2011 рік, 

методами: а) ординарного кригінгу, б) простого крігінгу 13 

б) 

а) 

Етап 3. Візуалізація даних 



Фрагменти карт з поверхнею, побудованою за даними 
моніторингу концентрації хлоридів у місті за 2011 рік, 

методами: а) ординарного кригінгу, б) простого крігінгу 14 

б) 

а) 

Етап 3. Візуалізація даних 
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Рекомендації щодо удосконалення 
існуючої системи моніторингу 

- Створити банки даних інформації за допомогою єдиної 
комп'ютерної мережі, яка забезпечує автономне і спільне 
функціонування складових цієї системи та взаємозв'язок з 
іншими інформаційними системами; 

- створити моделі існуючого та прогнозного стану довкілля; 
- створити відповідні комп'ютерні бази даних, комплексні 

банки інформаційних ресурсів, геоінформаційні системи 
(ГІС), постійно діючі комп'ютерні моделі гідрогеологічного 
середовища; 

- комплексно оцінювати стан території, об'єктів, що 
впливають на ґрунтові води, ефективно використовувати 
природоохоронні заходи. 
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Висновки 
• запропоновано нову методику зберігання, оброблення та візуалізаціїї 

даних про стан ґрунтових вод на основі даних моніторингу стану колодязів 
міста, яка відрізняється від існуючої удосконаленою структурою даних та 
використанням геоінформаційних засобів зберігання, обробки та 
візуалізації даних спостережень; 

• розроблено та наповнено геоінформаційну систему (ГІС) моніторингу стану 
колодязів (ґрунтових вод) міста за даними міськради та санітарно-
епідеміологічної служби – дані перенесено в офіційну Муніципальну ГІС 
міста; 

• проведено аналіз даних моніторингу стану ґрунтових вод міста та надано 
рекомендації щодо удосконалення цього стану, передані у департамент 
комунального господарства та благоустрою міськради та санітарно-
епідеміологічну службу міста. 

 



Дякую за увагу 
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