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Розглянуто актуальну задачу підвищення швидкості та ефективності аналізу даних дозвільної 
документації зі спеціального водокористування в системі Держводагентства шляхом створення 
відповідної інформаційної технології. Запропоновано концептуальну схему цієї технології та напрямки 
удосконалення чинного законодавства для її впровадження. Розроблено та охарактеризовано прик-
лад XML-шаблону та його заповнення для однієї із форм дозвільної документації.  
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Вступ та вихідні передумови 

Для здійснення спеціального водокористування, яким є забір води з водних об’єктів із застосу-
ванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у 
водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами із 
застосуванням каналів, треба мати дозвіл на спеціальне водокористування. Існує законодавча база 
(Водний кодекс України, Постанова Кабінету міністрів України (КМУ) від 11 вересня 1996 р.  
№ 1100 «Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання 
забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується», Постанова 
КМУ від 13 березня 2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне во-
докористування», Закон від 07.02.2017 № 1830-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характе-
ру щодо спеціального водокористування» та ін.), яка визначає як саме слід розробляти та пого-
джувати відповідну дозвільну документацію. Ця документація містить визначення основних тер-
мінів та понять, опис процедури та порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування. 

До 3 червня 2017 року, згідно з чинним законодавством аналіз та затвердження дозвільної до-
кументації здійснювали органи Мінприроди та управління і департаменти з екології та природних 
ресурсів обласних державних адміністрацій. Однак, відповідно до Постанови КМУ від 12.03.02 
№ 321 та змінами у Водний кодекс України (Закон України від 07.02.2017 № 1830-VIII), тепер ця 
функція перейшла до територіальних органів Держводагентства. 

Чинна Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) 
речовин у водні об’єкти зі зворотними водами (далі – Інструкція) була розроблена у 1994 році і 
відтоді не зазнавала змін, принаймні затверджених офіційно. Вона передбачає подання докумен-
тації виключно у паперовій формі та її неавтоматизований розгляд та аналіз. Отже, вона потребує 
кардинальних змін, у т.ч. у частині автоматизації процесу аналізу та обробки дозвільної докумен-
тації. Особливо, це актуально стало у теперішній час, оскільки по-перше, раніше органи Держво-
дагентства не займались такою діяльністю, по-друге, у них є брак працівників для оброблення 
таких даних, по-третє, оновилось законодавство України (стала чинними низка законів, постанов і 
розпоряджень КМУ про запровадження електронного документообігу, електронних послуг, подачі 
дозвільної документації в електронній формі тощо). На сьогодні у Мінприроди та Держводагентс-
тві проводиться робота з розробки нової Інструкції з оновленою назвою «Інструкція про порядок 
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розроблення нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні 
об’єкти із зворотними водами». 

Існуюча система видачі дозволів не використовує інформаційні технології належним чином, у 
т.ч. технології e-gov. Закордонні підходи позбавлені таких недоліків, але їх технологія розгляду 
дозвільної документації суттєво відрізняється від загальноприйнятої в Україні.  

Отже, розроблення технології аналізу даних дозвільної документації зі спеціального водокори-
стування в системі Держводагентства з використанням сучасних підходів до автоматизації оброб-
лення даних та з урахуванням особливостей вітчизняного законодавства, є актуальним.  
Метою дослідження є розроблення концепції такої інформаційної технології та прикладів реа-

лізації окремих її складових, а також визначення шляхів удосконалення чинного законодавства 
для сприяння впровадженню цієї технології. 

Ідея інформаційної технології, яка пропонується 

Ідея технології, яка пропонується, полягає, по-перше, в тому, що забезпечується можливість 
повністю електронного документообігу (наприклад, з ЕЦП), тобто дозвільну документацію можна 
подавати тільки в електронному вигляді і, так само, безконтактно отримати дозвіл зі спецводоко-
ристування (можливість подання цієї документації тільки в електронному вигляді вже затверджена 
законодавчо). По-друге, пропонується ввести вимоги формалізації водокористувачами основної 
документації у вигляді XML-файлів (чи JSON), придатних до автоматичної обробки. Втретє, про-
понується подавати інформацію про GPS-координати усіх просторових об’єктів (місць скидання 
зворотних вод, місць розташування ставків, взятих в оренду, тощо), що дозволить автоматизувати 
просторовий аналіз і перевірку коректності поданої інформації. Зараз вимагається вказувати лише 
код водного об’єкта та відстань (кілометраж) випуску до гирла річки з точністю до ста метрів, в 
яку здійснюється скидання вод, для підземних вод — кілометраж найближчої річки, причому, іно-
ді водокористувачі помиляються і вказують кілометраж однойменної, але не тієї річки, в яку плану-
ється здійснювати скидання. Крім того, немає єдиної методики як визначати цей кілометраж, особ-
ливо по руслових водосховищах, в результаті — одні визначають його по старому руслу річки, уз-
довж основної течії, а інші — просто по прямій по новому руслу водосховища, що суттєво спрямляє 
окремі відрізки. Перехід до GPS-координат, які будь-коли можна перевірити по карті, наприклад 
Google Maps, зніме проблему однозначності трактування координат місця скидання вод. 

Концептуально інформаційна технологія аналізу даних дозвільної документації зі спеціального 
водокористування в системі Держводагентства пропонується у вигляді, показаному на рис. 1. 

 
Рис. 1. Концептуальна схема нової інформаційної технології аналізу даних дозвільної  
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Інформаційна технологія, що пропонується, передбачає взаємодію з такими носіями інформації 
(мережевими базами даних (БД) та серверами для роботи з просторовими даними, формалізовани-
ми у вигляді геоінформаційних систем (ГІС-серверами)) (див. рис. 1): 

– БД заяв — база даних заяв на отримання дозволів про спецводокористування, яка містить де-
кодовану із XML-формату інформацію, також у ній зберігається історія подання таких заяв та фа-
кти рішень щодо них (задовольнити чи ні); 

– БД водних ресурсів — база атрибутивних даних про усі водні ресурси (довідкова інформація 
водного кадастру, дані моніторингу якості та кількості поверхневих (вод суші та морів) та підзем-
них вод, їх референційні умови, особливості басейнового принципу водокористування річкових 
систем, складові водогосподарського балансу, у т.ч. вимоги до мінімального екологічного стоку 
поверхневих вод, тощо); 

– БД дозволів — база даних виданих дозволів про спецводокористування — формується за ін-
формацією з БД заяв, але доповнюється коментарями про особливості проходження процедури 
перевірки коректності цих заяв (задоволені чи ні, на який термін видано дозвіл та ін.); 

– БД зі спецводокористування (СВК) — база даних 2-ТП (водгосп), яка містить усю інформа-
цію про звітність з спецводокористування в Україні — використовує інформацію про водні ресур-
си та дещо дублює інформацію з реєстру дозволів про спецводокористування (БД дозволів), але на 
відміну від останньої містить тільки ту інформацію, яка необхідна для перевірки звітів зі спецво-
докористування від водокористувачів, у той час, як БД дозволів містить більше інформації про сам 
процес розгляду дозволів;  

– ГІС-сервер водних ресурсів та гідрографічного (ГГ) і водогосподарського (ВГ) районування 
— банк просторових даних у відомих ГІС-форматах, який доповнює і взаємодіє із БД водних ре-
сурсів, у т.ч. містить законодавчо затверджену інформацію щодо гідрографічного  і водогосподар-
ського районування України; 

– ГІС-сервер дозволів — банк просторових даних у відомих ГІС-форматах, який доповнює і 
взаємодіє із БД дозволів та ГІС-сервером водних ресурсів та ГГ і ВГ районування. 

Оптимальним варіантом у програмно-технічному, фінансовому та організаційному плані було б 
усі ці бази даних та ГІС-сервери реалізувати як складові однієї мережевої інформаційної системи, 
щоб уникнути дублювання та протиріч однієї і тієї ж інформації у різних БД та ГІС. Але, в такому 
разі, доцільно було б їх реалізовувати з різними інтерфейсами та різними правами доступу різних 
категорій користувачів до цих різних складових. 

Інформаційна технологія аналізу даних дозвільної документації зі спеціального водокористу-
вання в системі Держводагентства, що пропонується, складається з таких етапів (див. рис. 1): 

− розробка дозволу на спецводокористування (з XML-формалізацією даних) — водокористувачі 
(самостійно наймаючи компанію, яка спеціалізується на розробленні дозволів на спецводокорис-
тування) розробляють і надсилають в Держводагентство з використанням свого ЕЦП усю необхід-
ну інформацію, яка вимагається згідно з Постановою КМУ від 11 вересня 1996 р. (зі змінами і до-
повненнями) № 1100, у т.ч., як пропонується у цій технології — формалізовану у спеціальному 
XML-файлі;  

− приймання заяв на отримання дозволів (у т.ч. реєстрація та обробка XML-файлів) — територі-
альні органи Держводагентства приймають та реєструють усі документи, надіслані водокористу-
вачами, при цьому XML-файл спеціальна програма декодує і передає на зберігання декодовану 
інформацію з документації водокористувачів у БД заяв; 

− перевірка коректності документації — працівники територіальних органів Держводагентства 
покроково перевіряють подану водокористувачами інформацію, користуючись спеціальними 
комп’ютерними програмами (автоматично перевіряється правильність та повнота інформації по-
даного комплекту документації на отримання дозволу на спецводокористування; правильність 
кодування та відповідність XML-файлів цій документації; відповідність одних XML-файлів ін-
шим) — перевіряються математичні розрахунки водокористувачів відповідно до чинної Інструк-
ції, щоб вхідні дані розрахунків відповідали вихідних даним — усі ці дані, необхідні для такої 
перевірки, водокористувачі повинні подавати теж, що має бути чітко прописано в Інструкції та 
типових шаблонах XML-файлів Держводагентства); цей же етап включає обмін листами з викори-
станням ЕЦП між Держводагентством та суміжними установами і відомствами, відповідно до ви-
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мог законодавства (наприклад, дозволи щодо лікувальних вод слід погоджувати з МОЗ України, 
щодо підземних вод — із Держгеонадра України); результат перевірки вноситься у БД заяв; 

− формування відповіді на заяву — територіальні органи Держводагентства вносять у базу да-
них результат перевірки коректності поданої водокористувачем документації і програма, на основі 
шаблонів, сама генерує лист-відповідь на цю заяву, яка друкується працівниками цих територіаль-
них органів, підписується, реєструється та пересилається водокористувачеві; у разі, якщо відпо-
відь позитивна, інформація із заяви пересилається у БД дозволів та ГІС-сервер дозволів; 

− реєстрація виданих дозволів — територіальні органи Держводагентства супроводжують ве-
дення реєстру дозволів (БД дозволів) та обмін інформацією з підсистемою ведення  статистики по 
виданих дозволах та інформації оприлюднення даних із дозволів на веб-сайті Держводагентства та 
на веб-ГІС (з урахуванням вимог законодавства, у т.ч. чинних в Україні обмежень на оперування 
персональною інформацією), а також надають доступ до БД дозволів установам і відомствам від-
повідно до вимог законодавства;  

− оприлюднення даних із дозволів на веб-сайті та на веб-ГІС — в установлені терміни територі-
альні органи Держводагентства здійснюють оприлюднення даних із дозволів на веб-сайті та на 
веб-ГІС; приклад подібного оприлюднення на сайті Держводагентства (але без ГІС) 
http://www.scwm.gov.ua/informaciya-pro-vidani-dozvoli-na-specialne-vodokoristuvannya ; 

– ведення статистики по виданих дозволах — за критеріями та з періодичністю, яка вимагаєть-
ся Держводагентством чи іншими установами і відомствами, спеціальна підсистема здійснює фор-
мування статистики, у т.ч. у вигляді тематичних карт, яка розглядається і як ланка зворотного 
зв’язку та (разом із відгуками водокористувачів) використовується для подальшої оптимізації 
окремих етапів цієї технології в першу чергу, для оптимізації процедури приймання заяв з доку-
ментацією та перевірки їх коректності. 

Як видно з вищевикладеного, ключовою складовою інформаційної технології, що пропону-
ється, є XML-формалізація форм Держводагентства щодо дозвільної документації зі спеціально-
го водокористування, без якої ця автоматизація буде неможливою (адже ручний спосіб перена-
бирання усієї важливої інформації у відповідну базу даних нівелює основні переваги викорис-
тання інформаційних технологій, тобто суттєво уповільнює процедуру розгляду та аналізу до-
кументації, збільшує ризик суб’єктивних помилок під час введення даних та ін. Тому охаракте-
ризуємо цю XML-формалізацію форм детальніше на прикладі однієї з таких форм. 

Приклад XML-формалізації форм Держводагентства як основи для  
запровадження запропонованої інформаційної технології 

XML-формалізацію форм дозвільної документації зі спеціального водокористування пропону-
ється реалізувати за допомогою програми Microsoft Office InfoPath. Ця програма дозволяє у зруч-
ній формі створювати шаблони форм на основі XML. 

У Microsoft Office InfoPath створено шаблони форми дозвільної документації на спеціальне во-
докористування, яка містить основні складові подібної форми, розробленої у Держводагентстві і 
Мінприроди (наказ Мінприроди № 234 від 26.06.2017 року), та додаткові пункти, які пропо-
нуються авторами цієї статті (GPS-координати місць скидання зворотних вод та ін.). Зокрема, 
авторами розроблено приклад структури, шаблону та можливого прикладу заповнення цієї форми. 

Водокористувачеві потрібно заповнити форму «Нормативний розрахунок водокористування і 
водовідведення» шляхом введення даних у поля форми та передати у XML-форматі необхідну 
інформацію до територіального органу Держводагентства для прийняття рішення щодо видачі 
дозволу. Цей орган потім, у разі позитивного рішення, автоматизовано формує XML-файл дозволу 
на базі створеного шаблону форми «Дозвіл на спеціальне водокористування». 

Шаблон форми містить ієрархічну структуру даних (рис. 2), необхідних для отримання 
дозволу, що зберігається у XML-файлі та виконує функції формалізованого опису форми «Дозвіл 
на спеціальне водокористування». 

Вигляд фрагменту шаблону можливої форми «Дозвіл на спеціальне водокористування» зобра-
жено на рис. 3. 
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Рис. 2. Можлива структура XML-файлу дозволу
 

Рис. 3. Фрагмент шаблону можливої форми дозволу 
 

Опис основних елементів даних XML-файлу форми «Дозвіл на спеціальне водокористування», 
фрагмент якого наведено на рис. 3, пропонується у такому вигляді (XML-теги виділено напівжир-
ним шрифтом). 

<WaterUsePermit></WaterUsePermit> — кореневий елемент, що містить елементи дозволу на 
спеціальне водокористування, а саме: 

<IssuingAuthority></IssuingAuthority> — найменування органу, що видав дозвіл; 
<DatePermit></DatePermit> — дата видачі дозволу; 
<NumberPermit></NumberPermit> — номер дозволу; 
<WaterUserInfo></WaterUserInfo> — розділ «Інформація про водокористувача»: 

<WaterUserName></WaterUserName> — найменування юридичної особи, її місцезнахо-
дження, код ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце проживання; 
<PostAddress></PostAddress> — поштова адреса водокористувача (індекс, область, район, 
населений пункт, вулиця, будинок, кімната); 
<ActualPlaceWaterUse></ActualPlaceWaterUse> — фактичне місце здійснення водокорис-
тування; 
<WaterUseGPS></WaterUseGPS> — розділ про географічні координати місця фактичного 
розташування водокористувача (широта та довгота — градуси, хвилини, секунди, півкуля); 
 <WaterUser></WaterUser> — назва та код джерела водопостачання або водокористувача, 
із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду; 
 <WaterRecipient></WaterRecipient>  — назва, тип та код приймача зворотних (стічних) 
вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води; 
 <WaterManagementAreas></WaterManagementAreas>  — код та назва водогосподарсь-
ких ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стіч-
них) та інших вод; 
<PurposeWaterUse></PurposeWaterUse> — мета водокористування (перелік власних потреб 
та/або передача для потреб вторинних водокористувачів); 

<Limits></Limits> — розділ «Встановлені ліміти»: 
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 <LimitWaterIntake></LimitWaterIntake> — розділ «Ліміт забору води» (обсяги забору 
води з поверхневих та підземних джерел у м3/добу та тис. м3/рік); 
 <LimitWaterUse></LimitWaterUse> — розділ «Ліміт використання води» (обсяги викори-
стання води на власні потреби з поверхневих, підземних джерел чи іншого водокористува-
ча у м3/добу та тис. м3/рік); 
 <LimitsDischargePollutants></LimitsDischargePollutants> — розділ «Ліміти скидання за-
бруднюючих речовин (гранично допустимі скидання (ГДС) та фактичні скидання речовин 
зі зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об’єкти, окремо для кожного водови-
пуску)»: 

<NumberIssue></NumberIssue> — номер випуску; 
<NameWOandCategoryIssue></NameWOandCategoryIssue> — назва водного об’єкта, 
категорія зворотних (стічних) вод при встановленні ГДС речовин; 
<PlaceDischarge></PlaceDischarge> — місце розташування скидання, у межах чи за 
межами населеного пункту; 
<AmountDischarge></AmountDischarge> — допустимий обсяг скидання (м3/год.,  
тис. м3/рік) та фактичний обсяг (м3/год.) скидання зворотних (стічних) вод; 
<IssueGPS></IssueGPS> — розділ географічних координат місця скидання зворотних 
вод (широта та довгота — градуси, хвилини, секунди, півкуля); 
<ActualConcentration></ActualConcentration> — розділ з даними фактичних конце-
нтрацій забруднюючих речовин, мг/дм3; 
<ActualDischarge></ActualDischarge> — розділ з даними фактичних скидань забруд-
нюючих речовин, г/год; 
<MAC></MAC> — розділ з даними гранично допустимих концентрацій забруднюю-
чих речовин, мг/дм3; 
<MAD></MAD> — розділ з даними ГДС забруднюючих речовин, г/год; 
<ListedMAD></ListedMAD> — розділ з даними ГДС, перерахованих у т/рік; 
<OtherIndicatorsDischarges></OtherIndicatorsDischarges> — інші показники та харак-
теристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного водовипуску); 

 <OtherCharacteristicsSpecialWaterUse></OtherCharacteristicsSpecialWaterUse> — роз-
діл «Інші характеристики спеціального водокористування» (показники у м3/добу та  
тис. м3/рік: отримано від іншого водокористувача; передача води населенню, вторинним 
водокористувачам без та після використання; скидання стічних вод у поверхневий об’єкт, 
на поля фільтрації, у накопичувач, у вигріб, інший приймач, передача іншому водокорис-
тувачу; використання води в системах оборотного та повторного водопостачання; втрати в 
системах водопостачання); 

 <ConditionsSpecialWaterUse></ConditionsSpecialWaterUse> — умови спеціального водо-
користування; 
<EnvironmentalMeasures></EnvironmentalMeasures> — розділ «Відомості щодо приро-
доохоронних заходів»: 

<Measures></Measures> — перелік природоохоронних заходів; 
<Deadline></Deadline> — термін виконання цих заходів; 
<CriteriaAchieve></CriteriaAchieve> — критерії (показники) досягнення результати-
вності заходів; 

<PermitDateFrom></PermitDateFrom> — строк дії дозволу після зазначеної дати; 
<PermitDateTo></PermitDateTo> — строк дії дозволу до зазначеної дати; 
<HeadIssuingAuthority></HeadIssuingAuthority> — керівник органу, що видав дозвіл; 
<InitialsSurname></InitialsSurname> — ініціали та прізвище. 
Фрагмент цього опису XML-файлу подано на рис. 4.  
Фрагмент заповненої форми «Дозвіл на спеціальне водокористування» наведено на рис. 5. 
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Рис. 4. Фрагмент XML-файлу можливої форми дозволу 

Поля елементів даних XML-файлів форми дозволу на спеціальне водокористування та фор-
ми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення відповідають полям БД з 
СВК, що дозволяє автоматизовано аналізувати достовірність даних для прийняття рішення 
щодо видачі дозволу. 

Усі основні ідеї цієї статті (щодо включення у дозвільну документацію GPS-координат, 
XML-формалізації даних) та переходу до запропонованої інформаційної технології аналізу 
даних дозвільної документації зі спеціального водокористування в системі Держводагентства 
викладені у листі № 1-11-162 від 1 серпня 2017 року, офіційно поданому від Вінницького на-
ціонального технічного університету до Держводагентства. Також, до листа додано розробле-
ний проект XML-шаблону. 
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Рис. 5. Фрагмент XML-файлу можливої форми дозволу 

Висновки 

Розглянуто актуальну задачу підвищення швидкості та ефективності аналізу даних дозвільної 
документації зі спеціального водокористування в системі Держводагентства шляхом створення 
відповідної інформаційної технології.  

Запропоновано вимагати від водокористувачів вказувати у документації на отримання дозволу 
інформацію про GPS-координати місць скидання зворотних (стічних) вод, що сприятиме точнішій 
обробці та перевірці коректності поданої інформації. 

Розроблено та охарактеризовано концептуальну схему цієї технології та напрямки удоско-
налення чинного законодавства для її впровадження. Ключовою складовою цієї технології є 
запропонована XML-формалізація форм Держводагентства щодо дозвільної документації, без 
якої ця автоматизація буде неможливою. Розроблено та наведено приклад XML-шаблону мож-
ливої форми «Дозвіл на спеціальне водокористування», охарактеризовано його структуру та 
приклад заповнення. 

Запропонована технологія аналізу даних дозвільної документації зі спеціального водокористу-
вання в системі Держводагентства дозволить підвищити швидкість та ефективність цього аналізу з 
чіткою реєстрацією усієї документації, усуненням суб’єктивних помилок при її реєстрації та ана-
лізі, зручним доступом інших відомств та громадськості до результатів аналізу дозвільної докуме-
нтації та зворотним зв’язком для подальшого розвитку та оптимізації цієї технології. 

Усі основні ідеї цієї статті викладені у листі, офіційно поданому від Вінницького національного 
технічного університету до Держводагентства.  

29 



ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 4 

30  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Водний Кодекс України / Верховна Рада України ; введений в дію Постановою ВР № 214/95-ВР від 06.06.95 // Ві-

домості Верховної Ради (ВВР). — 1995. — № 24. — Ст. 189. 
2. Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та 

перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується : Постанова КМУ від 11 вересня 1996 р. № 1100 / Кабінет 
Міністрів України. 

3. Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування : Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. 
№ 321 / Кабінет Міністрів України. 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням доку-
ментів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування : Закон від 07.02.2017 № 1830-VIII / Верховна Рада 
України. 

5. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворот-
ними водами / УкрНЦОВ. — Харків, 1994. 

6. Мокін В. Б. Новий метод автоматизованого формування звітів інформаційних систем на основі секвенційного під-
ходу / Мокін В. Б., Ящолт А. Р / Вісник Вінницького політехнічного інституту. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, — 
2008. — № 3. — С. 50-56. 

7. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми :  
монографія / [В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт та ін.]. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — С. 78—85. 

Рекомендовано кафедрою системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки ВНТУ 

Стаття надійшла до редакції 28.08.2017 

Мокін Віталій Борисович — д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, 
комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки, e-mail: vbmokin@gmail.com ; 

Скорина Любов Миколаївна — аспірантка кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та 
інженерної графіки, e-mail: gavrishko@gmail.com ; 

Ящолт Андрій Русланович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу, 
комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки, e-mail: yasholt@gmail.com 

 
 
 
 

 
V. B. Mokin1 

L. M. Skoryna1  
A. R. Yashcholt1 

Improvement of Data Analysis Technology of Documentation on 
Special Water Use in the System of State Agency for Water Resources 

1Vinnytsia National Technical University 
The article considers the actual task of increasing the speed and efficiency of analyzing the data of permits from special 

water use in the system of the State Agency for Water Resources by creating an appropriate information technology. The 
conceptual scheme of this technology and directions of improvement of the current legislation for its introduction have been 
offered. An example of an Xml-Template and its filling for one of the forms of authorization documentation has been devel-
oped and characterized. 

Keywords: information technology, analysis of permissive documentation, special water-logging, XML, GIS, database. 

Mokin Vitalii B. — Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Chair of System Analysis, Computer Monitoring and 
Engineering Graphics, e-mail: vbmokin@gmail.com ; 

Skoryna Liubov M. — Post-Graduate Student of the Chair of System Analysis, Computer Monitoring and Engi-
neering Graphics, e-mail: gavrishko@gmail.com ; 

Yashcholt Andrii R. — Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of System 
Analysis, Computer Monitoring and Engineering Graphics, e-mail: yasholt@gmail.com 

 
 
 



ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 4 

31 

В. Б. Мокин1  
Л. Н. Скорына1 

А. Р. Ящолт1 
 

Усовершенствование технологии анализа данных разрешительной  
документации по специальному водопользованию  

в системе Госводагентства 
1Винницкий национальный технический университет 

Рассмотрена актуальная задача повышения скорости и эффективности анализа данных разрешительной 
документации по специальному водопользованию в системе Госводагентства путем создания соответствую-
щей информационной технологии. Предложена концептуальная схема этой технологии и направления усовер-
шенствования действующего законодательства для ее внедрения. Разработан и охарактеризован пример  
XML-шаблона и его заполнение для одной из форм разрешительной документации.  

Ключевые слова: информационная технология, анализ разрешительной документации, спецводопользование, 
XML, ГИС, база данных. 

Мокин Виталий Борисович — д-р. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой системного анализа, 
компьютерного мониторинга и инженерной графики, e-mail: vbmokin@gmail.com ; 

Скорына Любовь Николаевна — аспирант кафедры системного анализа, компьютерного мониторинга и 
инженерной графики, e-mail: gavrishko@gmail.com ; 

Ящолт Андрей Русланович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры системного анализа, компью-
терного мониторинга и инженерной графики, e-mail: yasholt@gmail.com 

 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


