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Вступ 
 

Одним із пріоритетних напрямів наукових та прикладних дослі-

джень в Україні є створення автоматизованих геоінформаційних систем 

моніторингу довкілля. Подібні системи дозволяють якісно виконувати 

усі основні функції моніторингу у галузі збирання, обробки даних спо-

стережень, контролю якості та стану довкілля, його моделювання та 

прогнозування, а також прийняття керівних рішень щодо його поліп-

шення.  

Як відомо, геоінформаційна система — це, фактично, база даних, 

прив’язана до реальної географічної карти. Кожний об’єкт карти харак-

теризується набором характеристик (атрибутів, семантик, параметрів), 

значення яких можуть бути як його невід’ємною частиною, так і елемен-

том спеціальної бази даних, записи та поля якої пов’язані з цим 

об’єктом. Потужний інструментарій дозволяє швидко і просто здійсню-

вати обробку і аналіз просторово розподіленої інформації (як пов’язаної 

з об’єктами, так і у базах даних) та відображати її у зручному для корис-

тувачів вигляді на карті. 

Колективом авторів посібника за участі студентів Вінницького на-

ціонального технічного університету створено автоматизовану геоінфо-

рмаційну аналітичну систему (скор. "ГІАС") державного моніторингу 

поверхневих вод Вінницької області. Розробка виконана в межах науко-

во-дослідних робіт ВНТУ № 8411 "Розробка і апробація технології ство-

рення геоінформаційної аналітичної системи моніторингу водних ресур-

сів області (розробка структури електронних паспортів малих річок і во-

дойм, створення запитів для кількісної і якісної оцінки стану річок)" 

(2003 р.) та № 8412 “Розробка і впровадження геоінформаційної аналі-

тичної системи моніторингу поверхневих водних ресурсів області (пас-

портизація малих річок і водойм, кількісне та якісне оцінювання їх ста-

ну)” (2003-2004 рр.). 

Опису можливостей та прийомів роботи зі створеною ГІАС дер-

жавного моніторингу поверхневих вод Вінницької області (ГІАС ДМПВ 

ВО) і присвячений цей посібник. 

Примітка: слід зазначити, що російськомовність окремих підписів 

на рисунках (вікнах Windows) обумовлено використанням російськомо-

вної версії операційної системи Microsoft Windows. Для забезпечення 

підтримки української мови достатньо встановити українізатор цієї опе-

раційної системи. Усі ж підписи, коментарі та повідомлення, які виво-

дить та використовує авторське програмне та інформаційне забезпечен-

ня, є україномовними. 
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1. Структура системи державного моніторингу поверхневих 

вод Вінницької області та особливості її комп’ютеризації 
 

1.1. Система комплексного моніторингу поверхневих вод Він-

ницької області 

 

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення 

збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про стан вод, 

прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих реко-

мендацій для прийняття рішень у галузі використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів. 

У відповідності з чинним рішенням Вінницької обласної Ради на-

родних депутатів від 24 жовтня 1994 р. № 63 “Про обласний моніторинг 

навколишнього природного середовища” обласний моніторинг поверх-

невих вод та аналіз стану водних об’єктів у межах своїх повноважень 

здійснюють, головним чином, такі суб’єкти моніторингу: Держуправ-

ління екології та природних ресурсів, Південно-Бузьке басейнове управ-

ління водними ресурсами, облводгосп, Облсанепідемстанція, Обласний 

центр з гідрометеорології та їхні органи на місцях.  

Зокрема, у галузі моніторингу поверхневих вод кожен з цих 

суб’єктів має своє коло питань та функцій. 

1. Держуправління екології та природних ресурсів – спостережен-

ня та контроль за джерелами скидів стічних вод і дотриманням норм 

тимчасово узгоджених скидів (ТУС) і гранично допустимих скидів 

(ГДС), а також контроль якості води річок області. 

2. Облсанепідемстанція – вибіркові спостереження за станом по-

верхневих вод суші в місцях використання їх населенням, а також спо-

стереження за впливом цього стану на здоров’я населення. 

3. Обласний центр з гідрометеорології – спостереження за гідро-

метеорологічними умовами та станом поверхневих вод суші, особливо 

активно під час весняної повені.  

4. Вінницький регіональний відділ комплексного використання вод-

них ресурсів (Вінницький РВ КВВР) Південно-Бузького басейнового 

управління водних ресурсів (ПБ БУВР) – спостереження і контроль за 

концентрацією радіоактивних та забруднюючих речовин у річках та во-

досховищах у місцях інтенсивного використання поверхневих вод для 

господарських потреб підприємствами, установами та організаціями. 

5. Вінницький облводгосп — контроль за раціональним викорис-

танням та охороною водних ресурсів Вінницької області, спостереження 

за якістю річкової води в місцях водовідборів зрошуваних систем та те-

хнічним станом водних об’єктів, паспортизація річок, ставків та водос-
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ховищ, моніторинг підтоплених територій. 

6. Державне підприємство "Вінницяводоканал" — контроль якості 

води в районі питних водовідборів та скидів каналізаційних вод (м. Він-

ниця, м. Хмільник, смт. Калинівка). 

Інші підприємства, установи і організації, що ведуть спостережен-

ня за станом навколишнього природного середовища, також зобов’язані 

збирати і безстроково зберігати первинні дані про стан навколишнього 

природного середовища, обробляти, узагальнювати та безкоштовно на-

давати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень або 

іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади. 

 

1.2. Водні об’єкти Вінницької області та їх сучасне  

використання 

 

За даними Вінницького облводгоспу у Вінницькій області проті-

кають 2 великі річки (Дністер, Південний Буг), 4 середні (Соб, Мурафа, 

Гірський Тікич та Рось), 236 малих річок, довжиною не менше 10 км, ба-

гато струмків, а також розташовано 61 водосховище та біля 4000 ставків. 

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рос-

линного світу і є обмеженими та уразливими природними об’єктами. За 

умов нарощування антропогенного навантаження на природне середо-

вище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних пот-

реб виникає необхідність розробки і дотримання особливих правил ко-

ристування водними ресурсами, раціонального їх використання.  

Водокористування здійснюється юридичними і фізичними особа-

ми насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для 

господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарсь-

ких, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та 

інших державних і громадських потреб. 

Спеціальне водокористування — це забор води з водних об’єктів із 

застосуванням споруд або технічних пристроїв та скидання до них зво-

ротних вод. 

Суттєвий вплив спецводокористувачів на стан навколишнього 

природного середовища вимагає обов’язкового внесення до бази даних 

спостережень за довкіллям інформації про цих користувачів. 

 Південно-Бузьке та інші басейнові управління водних ресурсів 

України ведуть та щоквартально актуалізують базу даних про спецводо-

користування вод. У Вінницькій області цим займається Регіональний 

відділ КВВР ПБ БУВР. 
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1.3. Особливості комп’ютеризації та автоматизації системи 

державного моніторингу поверхневих вод області  

 

Виділимо основні особливості системи державного моніторингу 

поверхневих вод (СДМПВ) Вінницької області, важливі для її 

комп’ютеризації та автоматизації: 

1. Кожен суб'єкт СДМПВ здійснює спостереження за своїм влас-

ним графіком, який формується згідно із власними потребами та цілями 

(наприклад: Водоканал — питне водопостачання, Держуправління еко-

логії та природних ресурсів — контроль стану забруднення та очищення 

довкілля, СЕС — оцінювання впливу забруднення довкілля на стан за-

хворюваності населення, Облводгосп — стан і зміна водного режиму рі-

чок та водойм, ЦГМ — прогноз погоди), а також за своїм власним набо-

ром показників у своїх місцях. Система моніторингу повинна не тільки 

вимагати від суб'єктів СДМПВ виконувати певні вимоги для забезпе-

чення розв'язання загальних задач, а й сама формуватись таким чином, 

щоб максимально задовольнити вимоги цих суб'єктів моніторингу. Тоб-

то, слід створити таку систему, яка використовувала б дані, що їх зби-

рають суб'єкти моніторингу для розв'язання своїх окремих задач, і на їх 

основі дозволяла б розв'язувати більш загальні задачі, робити більш уза-

гальнені висновки та приймати більш глобальні, ніж цими суб'єктами, 

керівні рішення. 

2. Найкраща форма зберігання даних моніторингу — геоінфор-

маційна система (ГІС), тобто інформаційно-програмне поєднання елек-

тронних карт із базами даних про об’єкти на цих картах. Конфігурація 

річок зберігається як векторна лінійна модель, водойм — площинна, 

спецводокористувачів та подібних об’єктів — точкова. Усі об’єкти 

наносяться на векторну карту місцевості регіону (басейну річки чи об-

ласті). За необхідністю векторна карта може доповнюватись растровими 

(відсканованими зображеннями карт) більшого масштабу. Усі дані про 

ці об’єкти — текстова, таблична, графічна та інша інформа- 

ція — зберігаються або в атрибутах об’єктів (внутрішня база даних кар-

ти), або у будь-якій зовнішній системі управління базою даних (СУБД). 

За таких умов сучасні засоби для роботи з ГІС та базами даних дозволя-

ють у максимально стислий термін надати доступ до заданої інформації 

у заданому вигляді за певними вимогами до її змісту. Сучасні засоби 

візуалізації даних геоінформаційних систем дозволяють відображати їх 

просто на карті місцевості у заданий спосіб у заданих кольорах із вико-

ристанням потужного інструментарію для попередньої обробки. А інте-

грація із сучасними СУБД дозволяє швидко і зручно формувати звіти у 

довільній формі із використанням потрібної текстової, табличної та 
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графічної інформації, яка знаходиться у СУБД або є результатом її 

оброблення за певним алгоритмом. 

3. Програмне забезпечення, яке керує роботою системи, повинне 

виконувати такі основні функції: 

1) організація автоматизованого наповнення банку даних моніто-

рингу даними регулярних спостережень суб’єктів СДМПВ в режимах 

“офф-лайн” (через електронну пошту) та “он-лайн” (через сайт системи 

моніторингу з використанням сучасних Web-технологій); 

2) пошук та вибірка даних в банку даних за різними видами запи-

тів і критеріїв, їх фільтрація та сортування (інформаційно-пошукові мо-

дулі за типами об’єктів); 

3) обробка заданої інформації (аналітичний модуль); 

4) візуалізація даних моніторингу та результатів їх обробки на ка-

ртах місцевості, побудова тематичних карт і діаграм (картографічний 

модуль); 

5) експортування даних в інші програми для розв’язання приклад-

них задач системи моніторингу; 

6) автоматизоване формування щорічних звітів про стан поверх-

невих вод за даними моніторингу області;  

7) експортування даних і карт у формати програм державної сис-

теми моніторингу України; 

8) оцінювання екологічного стану поверхневих вод за класами та 

категоріями у відповідності із чинною в Україні методикою. 

4. Оптимальне поєднання електронної карти та банку даних за-

безпечується за допомогою програми-оболонки. 

5. З метою забезпечення більшої гнучкості комп’ютеризованої си-

стеми моніторингу система управління банком даних (СУБД) реалізу-

ється окремо від програми-оболонки, що забезпечує доступ до банку да-

них як за допомогою програми-оболонки, так і за допомогою СУБД. Ви-

користання в якості СУБД MS Access 2000/XP дозволяє легко і швидко 

створювати аналітичні запити та звіти, які не були запрограмовані в про-

грамі-оболонці, про стан поверхневих вод — цьому може навчитись ко-

жен співробітник будь-якої з установ з числа суб’єктів СДМПВ і це не 

потребує залучення висококваліфікованих програмістів для написання 

додаткового програмного коду.   

6. Операції збирання, зберігання та передавання даних моніто-

рингу найбільш оптимально слід реалізовувати за допомогою Web-

технологій (Internet-технологій) за принципом “клієнт/сервер”. Ці пи-

тання будуть розглянуті в іншому виданні з цієї серії. 

7.  Створення працездатної системи моніторингу обласного рівня 

неможливе без активного залучення фахівців районного та міського рів-
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нів (збирання та передавання даних спостережень, уточнення картогра-

фічних матеріалів та даних про стан водних об’єктів тощо). Так само під 

час прийняття рішень у галузі використання і охорони вод та відтворен-

ня водних ресурсів на рівні області важливим є врахування рекоменда-

цій, розроблених на районному рівні. Все це дає підстави вимагати роз-

робки інформаційно-аналітичної системи державного моніторингу по-

верхневих вод районного рівня. При цьому, з урахуванням обмежень на 

фінансування галузі, бажаним є розробка такої інформаційно-

аналітичної системи з використанням ОФІЦІЙНО БЕЗКОШТОВНОГО 

геоінформаційного програмного забезпечення. Це дозволило б легко по-

ширювати та впроваджувати систему і вирішити проблему інформацій-

ної підтримки районних суб’єктів СДМПВ, а також забезпечило б онов-

лення та уточнення даних моніторингу завдяки зворотному зв’язку з фа-

хівцями районного рівня.  

 

1.4. Структура геоінформаційної аналітичної системи держав-

ного моніторингу поверхневих вод Вінницької області 

 

Загальна структура ГІАС державного моніторингу вод пропону-

ється у вигляді, наведеному на рис. 1.1. 

СУБД реалізується на Microsoft Access 2000/XP, оскільки, по-

перше, вона дозволяє врахувати усі особливості системи моніторингу 

вод, перелічені у попередньому підрозділі, по-друге, є досить професій-

ною для розв’язання складних задач, по-третє, зручна в оволодінні, що 

дуже важливо на стадії впровадження та забезпечення підтримки функ-

ціонування з боку фахівців суб’єктів системи державного моніторингу, 

вчетверте, підтримує коректне сортування за алфавітом назв українсь-

кою мовою на відміну від попередніх версій MS Access (97 і нижче), які 

коректно працювали тільки з російською та англійскою мовами. 

За критерієм “можливості/ціна” як найбільш оптимальний вибрано 

геоінформаційний пакет “Панорама 7.х” (www.gisinfo.ru), розроблений 

Топографічною службою Збройних сил Російської Федерації. Одна з йо-

го важливих особливостей — це можливість створення інформаційної 

системи на офіційно безкоштовній версії програми, яку можна перепи-

сати прямо з їх сайту. У 2004 році з’явилась нова версія — “Панорама 

8.х”, яка має надзвичайні можливості у створенні динамічних 3D-

моделей місцевості. 

 

http://www.gisinfo.ru/
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Геоінформаційне 

програмне забезпечення 

 

Підключення об’єктів 

карти до банку даних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА-ОБОЛОНКА 

 

Інформаційно-пошукові системи 

по усіх водних об’єктах та об’єктах водокористування 

(спецводокористування) 

 

Система аналітичних запитів із банку даних та 

перегляд і навігація карт регіону усіх масштабів та видів 

 
Рис. 1.1. Структура ГІАС ДМПВ ВО 

 

В системі моніторингу задіяні такі види електронних карт в ГІС 

“Панорама”: 

- векторні (основні карти з об’єктами, на яких реалізуються ін-

формаційно-пошукові системи); 

- растрові (наприклад, карти аерофотозйомки місцевості, різного 

роду рисунки); 

- матричні (цифрова матриця рельєфу місцевості, матриці повер-

хонь значень показників забрудненості території тощо). 

 

1.5. Місце обласної системи державного моніторингу з ІАС ра-

йонного рівня у Всеукраїнській системі державного моніторингу 

 

Місце обласної системи державного моніторингу довкілля (у т.ч. 

поверхневих вод) з інформаційно-аналітичною системою районного рів-

ня у Всеукраїнській системі державного моніторингу показано на рис. 

1.2. 
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Зокрема, на рис. 1.2 показано, що на обласному рівні створюється 

дві версії системи: 

1) на геоінформаційному програмному забезпеченні “ArcGIS”; 

2) на геоінформаційному програмному забезпеченні “Панорама”. 

Перша версія (“ArcGIS”) — призначена для інтерактивної роботи у 

Всеукраїнській системі державного моніторингу довкілля, а друга (“Па-

норама”) — для роботи з інформаційно-аналітичними системами район-

ного рівня. Їх взаємодія налагоджується порівняно просто:  

1) єдність інформаційного забезпечення: база даних “ArcGIS” для 

одного (локального) комп’ютера керується СУБД MS Access 2000/XP і, 

як було зазначено вище, база даних обласної комп’ютерної системи мо-

ніторингу, яка розроблена на ГІС-забезпеченні “Панорама”, теж керу-

ється СУБД MS Access 2000/XP; 

2) єдність картографічного забезпечення: ГІС-пакет “Панорама” 

має вбудований конвертер карт у формат “ArcGIS” та навпаки, виконан-

ня певних додаткових рекомендацій у роботі з картами дозволить уник-

нути втрат даних при цьому. 

 

 
Всеукраїнська система державного 

моніторингу довкілля 

> ArcGIS < 

ІАС обласного рівня 

> ArcGIS < 

ІАС обласного рівня 

> Панорама < 

СУБД  

MS Access 

2000/XP 

 

ІАС районного рівня 

> Панорама < 

СУБД  

MS Access 

2000/XP 

 

Обласна 

система 

державного 

моніторингу 

довкілля 

 
Рис. 1.2. Взаємодія Всеукраїнської системи державного моніторингу  

довкілля з системами державного моніторингу довкілля  

обласного та районного рівнів 

 

Використання під час роботи однакових карт та одного і того ж 

банку даних під керуванням однієї і тієї ж СУБД забезпечить зручну та 

надійну роботу на усіх рівнях системи моніторингу довкілля (у т.ч. по-

верхневих вод). В той же час, це дозволить реалізувати районний рівень 
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системи моніторингу на ОФІЦІЙНО БЕЗКОШТОВНОМУ ГЕОІНФОР-

МАЦІЙНОМУ програмному забезпеченні. 

Альтернативним варіантом реалізації районного рівня систем мо-

ніторингу довкілля є використання системи “ArcGIS Server”, коли  

“ArcGIS” встановлюється тільки на Internet-сервері і є доступним для 

всіх, хто підключається до цієї системи, але такий варіант має 3 основні 

недоліки: 

1) необхідність постійного потужного Internet-зв’язку для роботи з 

“ArcGIS”; 

2) наявність потужного комп’ютера з операційною системою MS 

Windows 2000/XP; 

3) наявність кваліфікованого персоналу для роботи з системою 

“ArcGIS”. 

 Варіант же, що пропонується, такий: 

1) для оновлення банку даних моніторингу достатньо електронної 

пошти; 

2) для роботи системи достатньо комп’ютера з операційною сис-

темою MS Windows 98 та відповідною конфігурацією, менш вибагли-

вою, ніж для операційної системи MS Windows 2000/XP; 

3) оволодіння навичками роботи з інформаційно-аналітичною си-

стемою є досить простою справою для досвідченого користувача  

MS Office, які є в усіх екологічних установах та організаціях – усі систе-

ми мають зручну україномовну довідкову систему за Windows-

стандартами. 

 У наступних розділах описується ГІАС ДМПВ ВО на базі ГІС-

забезпечення “Панорама” обласного рівня. Відмінність ГІАС ДМПВ ВО 

районного рівня від аналогічної системи обласного рівня полягає у де-

якому зменшенні функціональності і буде викладена в окремому виданні 

з цієї серії. Далі під термінами “СУБД”, “ГІАС”, “Банк даних” тощо ма-

ються на увазі системи та їх складові саме обласного рівня. 

 

 

2. СУБД банку даних ГІАС 
 

2.1. Панель інструментів та форм СУБД 

 

Панель інструментів та форм СУБД призначена для перегляду, ім-

портування та проведення кількісного і якісного аналізу даних системи 

моніторингу поверхневих вод Вінницької області. Панель інструментів 

та форм 
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завантажується разом із відкриттям СУБД. На панелі розміщені кнопки 

основних інструментів та форм, а саме: 

  – Викликає головне меню інструментарію. 

  – Викликає форми для перегляду чи редагування інфор-

мації у базі даних БУВР — відповідно до таблиць 1-4 форми “2ТП-

Водгосп”. 

  – Викликає форму "БУВР табл.1: Підприємства - джерела водопо-

стачання і використання води." 

  – Викликає форму "БУВР табл.2: Підприємства – водовідведення 

і скид стічних вод." 

  – Викликає форму "БУВР табл.3: Підприємства – основні відомо-

сті." 

  – Викликає форму "БУВР табл.4: Перелік підприємств, що звіту-

ють." 

  – Викликає форми для перегляду чи редагування пас-

портних даних та даних про стан річкових вод області. 

  – Викликає форму "Середньодобові витрати та рівні води у ство-

рах гідропостів." 

  – Викликає форму "Річки. Table_2_2. Гідрографічна мережа." 

  – Викликає форму "Річки. Table_2_5. Характеристика русла річ-

ки." 

  – Викликає форму "Річки. Table_3_2. Основні гідрологічні харак-

теристики в розрахункових створах." 

  – Викликає форму "Річки. Table_3_8. Середньорічні та середньо-

сезонні значення основних гідрохімічних і бактеріологічних характе-

ристик якості води річки." 

  – Викликає інструменти для формування та запуску 

п’ятьох основних аналітичних запитів, пов’язаних з аналізом якості 

вод.  

  – Викликає інструмент "Перевірка якості даних вимірювань по 

регулярності спостережень." 

  – Викликає інструмент "Факти перевищення ГДК чи ГДВ по за-

даних показниках за період." 

  – Викликає інструмент "Найбільші, мінімальні та середні значен-

ня показників за період." 

   –  Викликає інструмент "Аналіз даних в мережі моніторингу 

вод." 
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  – Викликає інструмент "Кореляційний аналіз даних спостере-

жень." 

Варто зазначити, що головне меню містить й інші пункти та ін-

струменти, панель же інструментів містить тільки ті з них, що запуска-

ються найчастіше.  

 

2.2. Головне меню СУБД ГІАС ДМПВ ВО 

 

Для зручної роботи із СУБД системи моніторингу розроблено го-

ловне меню, вигляд якого наведено на рис. 2.1. Пункти меню для роботи 

з СУБД згруповані у сім основних розділів.  

 

 

Рис. 2.1. Головне меню СУБД 

 

 

2.3. Допоміжна інформація БД 

 

Цей розділ містить інструменти для роботи з додатковою інфор-

мацією, яка носить довідниковий характер. Загальний вигляд форми по-

казаний на рис. 2.2. 



 

 16 

 

Рис. 2.2. Допоміжна інформація 

 

До розділу допоміжної інформації входять п’ять таблиць: 

1. Райони області (порядковий номер району в межах області, його 

назва, ПІБ голови райдержадміністрації, кількість населення за останнім 

переписом у районі). 

2. Населені пункти області та території (коди і назви населених 

пунктів або їх груп, наприклад, с. Боблів Немирівського району – 

1305230804, Ленінський район м. Вінниця – 1305401366 тощо). 

3. Водогосподарчі дільниці області (коди водогосподарчих діль-

ниць та назви річок, басейни яких утворюють ці дільниці). 

4. Метеопости (номер, найближчий населений пункт та код водо-

господарчої дільниці, де він розташований).  

5. Організації-суб’єкти моніторингу (номер, назва організації, на-

зва міністерства чи комітету України, якому підпорядкована, прізвище 

та ініціали голови (начальника) організації, адреса організації).  

 

2.4. Наповнення БД 

 

Загальний вигляд форми показаний на рис. 2.3. Форма надає дос-

туп до елементів СУБД, що призначені для імпорту у СУБД даних орга-

нізацій суб’єктів моніторингу.  

Охарактеризуємо кожен з елементів цієї форми-інструменту. 
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Рис. 2.3. Наповнення банку даних 

2.4.1 Імпорт та оновлення даних БУВР  

Даний інструмент (рис. 2.4) надає можливість імпортувати в СУБД 

дані БУВР за формою “2ТП-Водгосп”. 

Дані БУВР збираються з квартальних звітів підприємств та зано-

сяться в комп’ютер безпосередньо працівниками БУВР за допомогою 

спеціалізованої програми у вигляді бази даних FOXPRO. 

Для використання даних БУВР без перетворення їх структури роз-

роблено інструмент автоматичного перенесення даних у головну базу. 

Перед імпортом квартальних баз даних БУВР треба скопіювати їх 

у папку Buvr, яка знаходиться у тій ж папці, що і головна база. Виклика-

ти головне меню  і вибрати "Імпорт та оновлення даних БУВР". 

При завантаженні програма просканує папку Buvr і сформує спи-

сок баз даних БУВР, що є у наявності. Натисканням мишки на приведе-

них у списку базах виконується їх вибір для операції імпорту. Натискан-

ня на кнопку "Вибрати усі" призводить до вибору усіх баз. Натискання 

на кнопку "Скасувати виділення" знімає вибір з усіх баз. 

Натискання на кнопку "Імпортувати та оновити дані БУВР" запус-

кає процес імпорту даних, який відображається кольоровою смугою ни-

жче із зазначенням відсотків виконання. 
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Рис. 2.4. Наповнення банку даних даними БУВР 

Натискання на кнопку "Закрити" виконує перехід до форми голов-

ного меню. 

Слід пам’ятати, що усі попередні дані, які були у головній базі до 

імпортування, будуть знищені і замінені вибраними у діалозі. Результат 

імпорту відображається у формі головного меню переліком останніх дат 

імпортованих квартальних баз даних. 

2.4.2 Спостереження Держуправління екології та природних 

ресурсів 

Даний інструмент призначений для полегшення роботи Держупра-

вління екології та природних ресурсів у Вінницькій області і має дві ва-

жливі функції: 

1) наповнення БД даними спостережень Держуправління (рис. 

2.5); 

2) автоматичне формування в MS Excel річного звіту за спостере-

женнями якості поверхневих вод Держуправління за заданий рік (рис. 

2.6). 

Додавання даних здійснюється звичайним заповненням текстових 

полів форми та вказанням номера створу спостережень та відповідної 

дати. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mokin/Local%20Settings/Temp/Временная%20папка%201%20для%20Zvit_2GD_All.zip/TEMA/Zvits/Tema_GD/Tema_GD/TZ_2003new2/Zvit_2GD/Zvit_2GDHELPOverviewfilling_data_bank/control_derg_ypravl.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mokin/Local%20Settings/Temp/Временная%20папка%201%20для%20Zvit_2GD_All.zip/TEMA/Zvits/Tema_GD/Tema_GD/TZ_2003new2/Zvit_2GD/Zvit_2GDHELPOverviewfilling_data_bank/control_derg_ypravl.htm
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Рис. 2.5. Спостереження ДУ ЕПР якості води по створах спостережень  

 

Для формування річного звіту зі спостережень ДУ ЕПР слід у фо-

рмі вибрати рік і натиснути кнопку "Друк Звіту". При цьому із бази да-

них СУБД буде вибрано відповідні дані і передано у файл електронної 

таблиці Excel (рис. 2.6). У процесі передавання даних автоматично під-

раховуються значення мінімальної, максимальної та середньої величини 

за вказаний рік для кожного показника, а також наводяться середні зна-

чення показників за попередній рік. 

 

Рис. 2.6. Фрагмент прикладу синтезованого розробленою програмою  

річного звіту ДУ ЕПР із результатами спостережень  

якості поверхневих вод Вінницької області 

2.4.3 Імпорт даних регулярних спостережень  

Інструмент містить елементи, що призначені для імпорту даних 

спостережень суб’єктів моніторингу із проміжних файлів у форматі MS 
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Excel. На рис. 2.7 наведено результат автоматизованої обробки даних 

спостережень ВО “Вінницяводоканал” перед їх імпортом у банк даних 

системи моніторингу. 

 

 

Рис. 2.7. Дані спостережень ВО "Вінницяводоканал" 

2.4.4 Загальна кількість значень вимірювань у банку даних 

Даний інструмент представлений формою, яка містить статистику 

з кількості значень показників якості води, кількості даних спостережень 

та загальної кількості даних у Банку даних (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Загальна кількість значень вимірювань у Банку даних 

 

2.5. Аналіз даних системи 

 

Загальний вигляд форми показаний на рис. 2.9. Форма дозволяє 

викликати елементи для проведення аналізу даних. Дана форма склада-
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ється з семи інструментів. 

 

 

Рис. 2.9. Аналіз даних системи 

2.5.1 Перевірка якості даних вимірювань по регулярності спо-

стережень  

Інструмент призначений для візуального оцінювання регулярності 

даних спостережень певного показника якості води у заданий період та 

заданому водному об’єкті чи об’єктах (рис. 2.10). Він формує діаграму 

"Діаграма кількості спостережень по місяцях за вказаний період". На ді-

аграмі кожний однокольоровий ряд даних відповідає одному місяцю ро-

ку. Горизонтальна вісь містить номери створів спостереження. Вертика-

льна — місяці року. Висота стовпчиків на діграмі означає кількість ви-

мірювань цього показника на місяць по кожному створу спостереження. 

Для періоду, який охоплює дані декількох років, роки не розрізняються. 

Це означає, що на діаграмі буде відображена кількість спостережень, яка 

відповідає сумі кількостей спостережень в однаковому місяці в усіх ро-

ках.  
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Рис. 2.10. Аналіз регулярності спостережень стану річки протягом року 

Також інструмент дозволяє визначити середнє значення показника 

якості води по кожному створу спостереження для вибраної річки за пе-

ріод спостереження. При цьому результат виводиться у вигляді таблиці, 

за значеннями якої у формі будується кольорова діаграма "Діаграма ре-

зультату запиту".  

Вибір водного об’єкта чи їх групи здійснюється одним з чотирьох 

способів:  

1) за окремою рікою, що вибирається з випадаючого списку 

 

Рис. 2.11. Вибір об’єкта аналізу — окремої ріки 
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2) за водогосподарчою дільницею, що вибирається з випадаючого 

списку 

 

Рис. 2.12. Вибір об’єкта аналізу — річок заданої в/г дільниці 

 

3) за басейном, що вибирається з випадаючого списку трьох вели-

ких рік, в басейнах яких знаходиться Вінницька область: Південнобузь-

кий, Дністровський, Дніпровський  

 

Рис. 2.13. Вибір об’єкта аналізу — басейну заданої великої річки 

 

4) за усіма ріками  

 

Рис. 2.14. Вибір об’єкта аналізу — усіх рік Вінницької області 

 

Проміжок часу, за який буде проводитись аналіз, можна вибрати 

двома способами: 
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1) безпосередньо ввести значення за допомогою клавіатури у від-

повідні поля форми: 

  

 
 

 

2) вибрати дату за допомогою вбудованого календаря 

 

  

 

 

при цьому обов’язковим є вибір не тільки місяця та року, але і конкрет-

ного числа протягом місяця (вибір проводиться обов’язковим натискан-

ням миші у формі на одному із чисел поточного місяця та року). 

 

2.5.2 Факти перевищення ГДК чи ГДВ за заданими показни-

ками за період 

 

Даний інструмент дозволяє визначити дані спостережень, величи-

на яких виходить за межі ГДК (перевищує верхній рівень чи є нижчою 

нижнього рівня) (рис. 2.15). У результаті вказуються номер створу спо-

стережень, де проводились вимірювання, величина параметра із зазна-

ченням абсолютної похибки вимірювання, організація-суб’єкт моніто-

рингу, об’єкт-річка, на якому проводились вимірювання. Похибка вимі-

рювання розраховується відповідно до засобів та методик вимірювання, 

що застосовуються до проб води на створах спостережень лабораторія-

ми відповідних організацій, які є суб’єктами державної системи моніто-

рингу. 

В даному інструменті реалізовано можливість урахування різних 

типів ГДК. Межі ГДК для кожного з типів і для кожного з параметрів 

задаються у таблиці “GDK_river” бази даних і можуть бути відредаго-

вані. 



 

 25 

 

Рис. 2.15. Факти перевищення ГДВ  

за показником “pH” за період та його значення з похибками 

 

Якщо для деякого показника нормовано тільки одне значення 

ГДК, яке не повинне бути перевищене, то його слід вводити як верхнє 

ГДК. Якщо в таблиці “GDK_river” з якогось показника відсутні обидва 

рівні ГДК, наприклад, для температури, тоді у разі запуску цього запиту 

буде виведена помилка “Межі ГДК невідомі. Запит не виконано”. Якщо 

ж ГДК в таблиці “GDK_river” вказано, але за заданий період у таблиці 

“Stvors” відсутні взагалі будь-які дані з вибраного показника якості во-

ди, тоді буде виведено повідомлення “Не знайдено даних для умов запи-

ту”. 

При виборі показника, який має бути проаналізований, у жовтому 

прямокутнику поряд з таблицею результату вказується, чи існує для цьо-

го показника ГДК. Після натискання кнопки "Виконати запит" у прямо-

кутнику буде вказана статистика виявлених значень.  

Після натиснення кнопки "Перегляд звіту" автоматично формуєть-

ся  звіт з результатами аналізу, який можна роздрукувати або експорту-

вати в MS Word чи MS Excel.  
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2.5.3 Найбільші, мінімальні та середні значення показників за 

період  

Даний інструмент дозволяє визначити за вибраний період для вка-

заного показника чи групи показників максимальні, мінімальні та серед-

ні значення (рис. 2.16). При цьому поряд із знайденою величиною зазна-

чаються відповідні номер створу спостереження, дата вимірювання, річ-

ка-об’єкт вимірювання, та організація моніторингу, що проводила вимі-

рювання. З кожного показника в одному рядку результуючої таблиці 

вказується інформація про мінімальне значення, потім — максимальне, і 

далі — середнє значення за період. 

  

Рис. 2.16. Найбільші, мінімальні та середні значення за 2002 рік 

гідрохімічних показників якості води в р. Південний Буг 

Поряд із можливостями попередніх інструментів аналізу цей ін-

струмент дозволяє виконати розбиття результату за періодами часу, та-

кими як роки, квартали, декади і т.д. Принципи роботи з інструментом 

аналогічні описаним раніше. Результат аналізу, як і в попередньому ін-

струменті, можна роздрукувати через формування перегляду звіту нати-

сканням кнопки "Перегляд звіту".  

2.5.4 Аналіз даних в мережі моніторингу вод  

Даний інструмент призначений для формування вибірки із бази 
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даних спостережень якості води з розрахунку “один створ спостережень 

якості води — одне значення вибраного показника якості”. З усієї вибір-

ки для кожного створу визначається середнє (за замовчанням), мініма-

льне чи максимальне значення, в залежності від заданого параметра у 

формі (рис. 2.17). Метою вибірки цих значень може бути збирання даних 

для подальшого аналізу за власним алгоритмом або формування за цими 

даними тематичної карти області. 

 

  

Рис. 2.17. Аналіз даних в мережі моніторингу вод 

 

Поряд з можливостями вибору параметрів запиту, що описані ра-

ніше, в цьому інструменті закладена можливість проведення аналізу 

окремо за даними по районах області та за даними, зібраними тільки за-

даною установою моніторингу. 

Результат запиту формує таблицю “Zapyt3_Analiz” в базі даних 

СУБД, яка також наводиться у формі інструменту. 

Далі є можливість імпорту отриманих даних із таблиці 

“Zapyt3_Analiz” в ГІС та за допомогою програмного інструментарія ГІС-

пакету “Панорама” інтерполяція цих даних та побудова поверхні та/або 

ізоліній з їх виведенням у заданій гамі кольорів, як наприклад наведено 

на рис. 2.18. 
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Рис. 2.18. Фрагмент прикладу побудови карти забруднення водних ресу-

рсів Вінницької області нітратами 

 

2.5.5 Кореляційний аналіз даних спостережень  

Даний інструмент дозволяє провести кореляційний аналіз даних 

спостережень, який дозволяє визначити ступінь взаємозв’язку між усіма 

показниками двох окремих створів. Для проведення автокореляційного 

аналізу треба задати один і той самий номер створу спостереження двічі.  

2.5.6 Інтервальний аналіз даних паспортів річок 

Даний інструмент будує гістограму розподілу значень гідрологіч-

них параметрів річок відповідно до басейну вказаної водогосподарчої 

дільниці або усіх річках Вінницької області одразу.  

Мета аналізу – це виявлення оптимальних меж інтервалів варіації 

параметра для графічного відображення розподілу його значення, а та-

кож побудови математичних моделей для оптимізації використання та 

синтезу оптимальних законів управління річковою мережею області. Ре-

зультат аналізу подається у вигляді таблиці та діаграми розподілу зна-

чення за інтервалами.  
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2.5.7 Порівняльна таблиця основних показників по формі 2-ТП 

"Водгосп"  

Даний інструмент дозволяє провести порівняння основних показ-

ників скиду та забору води двох квартальних баз даних БУВР відповідно 

до форми 2-ТП "Водгосп".  

 

 

2.6. Паспорти водних об’єктів  

 

У розділі "Паспорти водних об’єктів" головного меню СУБД зіб-

рано інструменти для представлення користувачу інформації про водні 

об'єкти області 

 

Рис. 2.19. Паспорти водних об’єктів 

 

Інструменти розділу згруповані за такими категоріями: 

 Річки – перегляд інформації з гідрографічної мережі, з характери-

стик русла річки, основних гідрологічних характеристик у розра-

хункових створах, а також середньорічних та середньосезонних 

значень основних гідрохімічних характеристик якості води річки; 



 

 30 

 Водосховища – основні відомості про водосховища; 

 Ставки – основні відомості про ставки. 

2.6.1. Річки: гідрографічна мережа  

Даний інструмент побудований на основі стандартної таблиці да-

них гідрографічної мережі (у типовому паспорті річки — Табл. 2.2). За-

гальний вигляд форми інструменту показаний на рис. 2.20. 

 

 

Рис. 2.20. Гідрографічна мережа 

 

У формі представлено зменшене схематичне зображення гідрог-

рафічної мережі (відскановане з паспорта річки). При подвійному натис-

канні мишею на зображенні запускається графічний редактор, в якому 

зображення дається у повному масштабі (1:1). У редакторі можна більш 

детально переглянути як виглядала схема басейну річки під час складан-

ня її паспорту. Приклад наведено нижче. 

У разі необхідності в ГІС-пакеті “Панорама” є можливість підкла-

дання цього растрового рисунку під векторну карту для зручного порів-

няння карт, розроблених різними установами у різні роки. 
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2.6.2. Річки: характеристика русла  

Даний інструмент призначений для перегляду характеристик русла 

річки (у типовому паспорті річки — Табл. 2.5). 
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Таблиця доповнена полем "Загальний опис річки та її басейну", 

яка містить загальні дані, що, як правило, є в першому розділі паспорта 

кожної річки та її басейну. 

2.6.3. Річки: основні гідрологічні характеристики в розрахун-

кових створах  

Даний інструмент призначений для перегляду гідрологічних хара-

ктеристик в розрахункових створах (у типовому паспорті річки — Табл. 

3.2). 

 

2.6.3. Річки: середньорічні та середньосезонні значення основ-

них гідрохімічних характеристик якості води річки 

Даний інструмент призначений для перегляду усереднених зна-

чень основних гідрохімічних характеристик (у типовому паспорті річ- 

ки — Табл. 3.8). Загальний вигляд поданий на рис. 2.21. 
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Рис. 2.21. Основні гідрохімічні характеристики якості води річки 

2.6.4. Водосховища: основні відомості та паспортні дані  

Даний інструмент призначений для перегляду паспортних даних 

водосховищ, які містяться у Банку даних. 

 

 

Рис. 2.22. Основні відомості про водосховища 
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2.6.5. Ставки: основні відомості та паспортні дані  

Даний інструмент призначений для перегляду паспортних даних 

ставків, які містяться у СУБД. 

 

 
 

Рис. 2.23. Основні відомості про ставки 

2.7. Спецводокористування 

 

У розділі "Спецводокористування" (альтернативна назва — “Во-

докористування”) зібрано інструменти та форми для надання користува-

чу інформації про водні об'єкти області, яка міститься у базах даних 

БУВР. Загальний вигляд форми показаний на рис. 2.24. 

Банк даних системи та об’єкт дії інструментів СУБД зі спецводо-

користування наповнюється за даними БУВР, тобто за даними елект-

ронної версії форми державної звітності 2-ТП “Водгосп”. 

Імпортовані з бази даних БУВР у СУБД системи моніторингу вод 

Вінницької області відомості, відповідно до імпортованих таблиць да-

них, утворюють чотири таблиці БУВР, які супроводжуються відповід-

ними формами-інструментами, поданими у "Спецводокористуванні", та 

формами-інструментами для роботи з дозволами на спецводокористу-

вання та лімітами на спецводокористування. Розглянемо їх детальніше. 

У СУБД таблиці, імпортовані із БД БУВР, мають ті ж номери та 

позначку “БУВР”. 
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Рис. 2.24. Інструменти спецводокористування 

Форма 1. БУВР табл.1: Підприємства – джерела водопостачання і 

використання води. 

У формі подана інформація з першої таблиці імпортованих даних 

БУВР. У формі при переході по даних автоматично розшифровуються 

коди установ, типи джерела водопостачання, назви підприємств, водних 

об’єктів, відповідного басейну, категорії якості. Поряд з цим у формі 

вказується дата отримання поточного рядка даних, який виведений у 

форму. Також форма дозволяє за необхідності вносити зміни в імпорто-

вані у СУБД дані. Форма інструменту показана на рис. 2.25. 

Форма 2. БУВР табл.2: Підприємства – водовідведення і скид 

стічних вод. 

У формі подана інформація з другої таблиці імпортованих даних 

БУВР. У формі при переході по даних автоматично розшифровуються 

коди установ, типи приймача скиду, назви підприємств, водних об’єктів, 

відповідного басейну, категорії якості. Поряд з цим у формі розшифро-

вуються коди забруднюючих речовин та вказується дата отримання по-

точного рядка даних, який виведений у форму. Також форма дозволяє 

при необхідності вносити зміни у імпортовані у СУБД дані. Форма ін-

струменту показана на рис. 2.26. 
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Рис. 2.25. БУВР табл.1: Підприємства -  

джерела водопостачання і використання води  

(назву установи, її код та координати водовідбору змінено) 

Форма 3. БУВР табл.3: Підприємства – основні відомості. 

У формі подана інформація з таблиці 3 імпортованих даних БУВР. 

У формі при переході по даних, автоматично розшифровуються коди 

установ, галузей, територій, міністерств, головних управлінь, водогос-

подарчих дільниць, де вказуються назви відповідних річок, назви підп-

риємств (рис. 2.27) (код “Совмін” вже морально застарів з радянських 

часів, але все ще не видалений із бази даних). 

 Поряд з цим у формі частково розшифровуються коди позначення 

даних та вказується дата отримання поточного рядка даних, який виве-

дений у форму. Також форма дозволяє за необхідності вносити зміни у 

імпортовані у СУБД дані та змінювати або додавати власні коментарі до 

кожного з полів форми.  
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Рис. 2.26. БУВР табл.2: Підприємства –  

водовідведення і приймачі скиду 
(назву установи, її код та координати місця скиду змінено) 

 

 

Рис. 2.27. БУВР табл.4: “Підприємства – основні відомості” 

 

Форма 4. БУВР табл. 4: Перелік підприємств, що звітують. 

У формі інструменту подана інформація з четвертої таблиці імпор-

тованих даних БУВР. У формі виводиться таблиця з переліком підпри-

ємств, що звітують, у якій зазначено кодування цих підприємств: ЄДР-

ПОУ, ЗЛГНГ, СПАТО, СПОДУ, код в/г дільниці та назва водокористу-
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вача. На відміну від форми на рис. 2.40, у цій формі усі водокористувачі 

виводяться не по одному, а списком, однак коди не розшифровуються. 

 

Форма 5. Дозволи на спецводокористування. 

Даний інструмент дозволяє проводити перегляд даних на спецво-

докористування, що містяться у СУБД. При цьому у формі інструменту 

передбачено можливість реалізації швидкого пошуку-фільтрації потріб-

них даних (рис. 2.28). 

 

Рис. 2.28. Дозволи на спецводокористування 
(замість назви комбінату та міста, де він розташований, зроблено пропуски) 

Пошук та фільтрування дозволів можна проводити за такими па-

раметрами: 

 за назвою підприємства  – пошук проводиться за першими літе-

рами у назві і не враховує регістр символів; 

 за межами величини забору свіжої води; 
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 за межами дати початку терміну дії дозволу; 

 за межами дати кінця терміну дії дозволу. 

 

Форма 6. Ліміти на спецводокористування. 

Даний інструмент дозволяє проводити перегляд даних з лімітів на 

спецводокористування, що містяться у СУБД (рис. 2.29). 

 

 

Рис. 2.29. Ліміти на спецводокористування 

 

В стадії завершення знаходиться програма автоматичного розра-

хунку штрафів за наднормативне забруднення водокористувачами обла-

сті. 

 

2.8. Спостереження якості та стану вод 

 

У цьому розділі містяться інструменти для перегляду даних, що 

стосуються спостережень за якістю та станом вод, а також інструмент 

перерахунку значень витрат у рівні води та навпаки. Загальний вигляд 

форми “Спостереження якості та стану вод” показаний на рис. 2.30. 

На рис. 2.31-2.34 наведені форми цього розділу, які дозволяють 

переглядати та редагувати відповідні дані. 



 

 40 

 

 

Рис. 2.30. Спостереження якості та стану вод 

 

 

 

Рис. 2.31. Створи спостережень якості води 
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Рис. 2.32. Показники якості води 

 

 

Рис. 2.33. ГДК та ГДВ показників якості води  
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Рис. 2.34. Якість води у заданому створі спостережень (71 показник) 

2.8.1. Спостереження за рівнями та витратами води річок 

Ця форма дозволяє викликати інструменти-форми для перегляду 

та редагування даних спостережнь Держгідрометеослужби України. Во-

ни можуть або використовуватись в межах їх мережі моніторингу (Він-

ницьким центром з гідрометеорології), або дозволяють працювати з да-

ними, офіційно наданими Держгідрометеослужбою для використання 

Держуправлінням екології та природних ресурсів у Вінницькій області 

(на даний час в базі є витрати або рівні води по 10 гідропостах області за 

2000 та 2001 роки). 

Форма містить інструменти, призначені для перегляду і редагу-

вання даних з гідропостів та їх характеристик (рис. 2.35-2.36). При цьо-

му, у разі кривих залежності витрат води від рівнів, система містить про-

грамний інструмент для автоматичного перерахунку рівнів води у ви-

трати та навпаки.  

 

Рис. 2.35. Гідропости 
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Рис. 2.36. Середньодобові витрати та рівні води у створах гідропостів 

 Як було зазначено вище, СУБД призначена для роботи з банком 

даних системи моніторингу напряму. Для забезпечення ж операцій ро-

боти з даними з урахуванням їх просторової прив’язки, тобто за допомо-

гою геоінформаційної моделі довкілля Вінницької області розроблена 

спеціальна програма-оболонка системи моніторингу. 

 

 

3. Програма-оболонка ГІАС ДМПВ ВО 
 

3.1. Складові програми 

Програма-оболонка, яка, власне, і виконує роль “Геоінформаційної 

аналітичної системи” (“ГІАС”; основна назва англійською мовою: 

“GISSEM” — “Geographic Information System of State Environmental Mon-

itoring”), має інтерактивний інтерфейс та такі програмні модулі: 

- інформаційно-пошуковий модуль про стан та якість річок “Ін-

формація про річку”; 

- інформаційно-пошуковий модуль про стан водосховищ “Інфо-

рмація про водосховище”; 

- інформаційно-пошуковий модуль про стан ставків “Інформація 

про ставок”; 

- інформаційно-пошуковий модуль про джерела забруднення та 

користувачів водних ресурсів (“водокористувачів або “спецводокорис-

тувачів”) “Інформація про користувача”; 

- картографічний модуль для роботи з картами довкілля та побу-

дови тематичних карт; 

- модуль для побудови водного балансу річкової системи, основа-

ний на роботі авторської програми “NetGL”; 

- модуль для здійснення геокодування параметрів об’єктів, тобто 

занесення даних із БД в параметри об’єктів на карті. 
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3.2. Основи роботи з програмою-оболонкою GISSEM 

 

Загальний вигляд програми-оболонки GISSEM моніторингу до-

вкілля приведено на рис. 3.1. 

Програма написана на ліцензійній версії алгоритмічної мови про-

грамування Borland Delphi 6.0. Програма має україномовний та англомо-

вний інтерфейси. Мова переключається відповідним пунктом головного 

меню “Інструменти/Мова” 

 

 

Рис. 3.1. Загальний вигляд програми-оболонки  

ГІАС моніторингу довкілля 

 

Система дозволяє вибрати будь-яку векторну карту місцевості, яку 

можна відкрити в ГІС-пакеті "Панорама", тобто з розширеннями ".map" 

або ".sit". Наприклад, це може бути карта Rivers.sit, на яку нанесено річ-

кову мережу Вінницької області та умовні позначення джерел скиду сті-

чних вод та водовідборів. Карта Rivers.sit містить тільки найважливіші 

об’єкти системи моніторингу, у т.ч. усі водотоки, топологічно та інфор-

маційно з’єднані в геоінформаційні моделі. Карта оптимізована таким 

чином, що це дозволяє працювати з нею на комп’ютері, на якому вста-

новлена лише офіційно безкоштовна версія системи “Панорама 7.х”. Це 

дозволяє поширювати систему як серед керівництва обласних суб’єктів 
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системи моніторингу, так і серед районних суб’єктів моніторингу, еко-

логічних інспекцій без додаткових залучень коштів та не порушуючи за-

конодавства з охорони авторських прав тощо.  

Джерела водоскиду та водовідбору позначаються на карті умов-

ними позначеннями, відповідно, червоного та чорного кольору:  

 

Рис. 3.2. Умовні позначення джерел водоскиду та водовідбору  

на карті ГІАС ДМПВ ВО 

 

Для більш комфортної роботи з картою в оболонці передбачено 

можливості для масштабування карти, тобто для її збільшення та змен-

шення , які також запускаються натисканням клавіш, відповідно, 

“,” та “.” (в англомовному режимі клавіатури). 

Для більш зручної навігації по карті можна рухати мишу, натис-

каючи одночасно клавішу клавіатури “Shift”, тоді відносно курсора ми-

ші буде здійснювати скролінг карти як в горизонтальному, так і у верти-

кальному напрямах, в залежності від напряму руху миші. 

Загалом, у програмі можна відкрити проект (карту разом із підк-

люченим банком даних), закрити його, відкрити зі списку попередньо 

відкритих проектів (дуже зручно, якщо часто запускається одна й та са-

ма карта), оновити зображення, якщо з певних причин, воно некоректно 

відобразилось (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Пункт “Файл” головного меню програми 

 

 Для забезпечення можливості підключення додаткових карт, на-

приклад, растрових з даними аерофотозйомки чи матричних карт з рель-

єфом місцевості, чи інших векторних карт, є інструмент “Додати карти” 

в пункті головного меню “Вид” (рис. 3.4).  

 

 

Рис. 3.4. Інструмент додавання карт та вигляд векторної карти  

Вінницької області 

 

Для того, щоб ГІС (карта з БД) коректно працювала в програмі 

GISSEM, є обов’язковим певне розташування файлів карти та банку да-

них — воно забезпечується базовим інсталяційним пакетом системи і 
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його ні в якому разі не можна змінювати. У разі створення нових карт чи 

проектів, вони повинні розташовуватись у тих же папках, де є вже існу-

ючі аналогічні файли. Ключовим файлом налагодження додаткових па-

раметрів роботи системи є файл GISSEM.ini, який розташований в тій же 

папці, що і файл із банком даних. 

В оболонці передбачено можливість для пошуку об’єктів за влас-

ною назвою. Причому, можна використовувати стандартні прийоми ви-

користання у назві, що її слід знайти, символу “*” замість довільної кі-

лькості літер та “?” — замість однієї будь-якої літери. 

 Програма забезпечує можливість роботи з векторними картами-

планами населених пунктів більшого масштабу (наприклад, 1:10 000). 

Вони повинні розташовуватись у папці cities і бути в форматі та з роз-

ширенням векторних карт “Панорами” “.map” або “.sit”. Також вони з 

усіма своїми параметрами повинні бути прописані у файлі Rivers.sit.vin.  

 

 

3.3.  Інформаційно-пошуковий модуль про стан та якість річок 

"Інформація про річку" 

 

 

 Основні водотоки Вінницької області на карті Rivers.sit зображені 

об’єктом "Метарічки" — річки темно-синього кольору. Від звичайного 

позначення об’єктів “Річка” синім кольором об’єкти “Метарічка” відріз-

няються саме топологічною та інформаційною єдністю. Кожен басейн 

метарічки — це направлений граф. Вибравши на карті основну річку, 

можна виконувати операції як з нею, так і з усіма водотоками її басейну 

(див. приклади нижче).  

Загально відомою є типова проблема використання векторних 

карт, створених за геодезичними стандартами, в системі моніторингу 

довкілля, коли водотоки відображаються як лінії, що з’єднують між со-

бою водосховища та ставки. Іншими словами, якщо не виводити на ек-

ран водойми, тоді водотоки відображаються перерваними лініями (рис. 

3.5,а). Використання метарічок замість таких річок дозволяє зняти цю 

проблему (рис. 3.5,б).  

Створення метарічок повинне передувати процесу формування ге-

оінформаційної системи моніторингу поверхневих вод регіону. Здійс-

нювати це можна як вручну, так і з використанням спеціальних програм, 

з яких за критерієм “Можливості/ціна” найкращими є російські “Векто-

ризатор “Панорама-редактор” та пакет програм “Easy Trace”. 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 3.5. Фрагмент карти гідрографічної мережі Вінницької області:  

з річками, але без виведення на екран водойм (а) та метарічками (б) 

 

При виборі на карті метарічки (подвійне натискання лівою клаві-

шею миші в будь-якому місці умовного позначення річки) можна отри-

мати про неї повну інформацію (електронний паспорт річки).  

У вкладці "Гідрографічна мережа" відображається назва річки, до-

вжина, площа басейну, інформація про притоки та інше, а також рік фо-

рмування паспортних даних (рис. 3.6). Джерелом інформації є таблиця 

Table_2_2 БД. 
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Рис. 3.6. Гідрографічна інформація про річковий об’єкт  

на прикладі річки Рів 

 

Поле код “ОВГ” містить унікальний номер річки в каталозі Вінни-

цького облводгоспу.  

На вкладці "Гідробіохімія" відображається графік значень якості 

води за заданий період за заданим показникам якості. По осі абсцис від-

кладаються номери створів спостережень, за якими виводяться відповід-

ні усереднені значення за вибраний період (рис. 3.7). Опрацьовується 

можливість альтернативного виведення створів — або за зростанням 

номерів, або за зменшенням відстані від гирла річки вздовж її течії. 

Джерелом інформації є таблиці Stvors та About_Stvors БД. 
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Рис. 3.7. Інформація про якість води у вибраній річці 

на прикладі ріки Південний Буг 

 

 Перемикач “Показати мітки” у формі (рис. 3.7) керує виведенням 

числових значень показника на графіку. Якщо мишею виділити рамкою 

певну область діаграми, рухаючи мишу зліва направо, вона автоматично 

збільшується до розмірів вікна. Виділення діаграми рамкою рухами ми-

ші справа наліво дозволяє відмінити це збільшення і повернутись до 

першого варіанта вигляду діаграми. Натискаючи та утримуючи в натис-

нутому стані праву клавішу миші, можна рухати вікно виведення діаг-

рами по всьому діапазону її осей абсцис чи ординат. 

Також ІПС про річку містить характеристику русла річки з її зага-

льним описом (рис. 3.8). Джерелом інформації є таблиця Table_2_5 БД. 
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Рис. 3.8. Характеристика русла вибраної річки 

на прикладі ріки Рів 

 

 

Вибір пункту форми “Карта і фото” виводить фрагмент карти Він-

ницької області з річкової системою (басейном) вибраної основної річки, 

а також фотографії її ландшафтів, якщо вони є (рис. 3.9). Натискання 

мишею на будь-якій з них приводить до відкриття вибраного фото в 

окремому вікні. Джерелом інформації про географічну прив’язку фотог-

рафій до конкретних місць на карті є таблиця RiversPhotos БД. 
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Рис. 3.9. Фрагмент карти з річковою системою та фотографії її ландшаф-

тів із вказанням місць фотографування на прикладі річки Рів 

(у разі натискання на будь-яке зображення воно збільшується на все вік-

но, використовуючи стандартну програму Windows) 

 

 

3.4. Інформаційно-пошуковий модуль про стан водосховищ 

"Інформація про водосховище" 

 

Цей модуль дозволяє переглянути основну інформацію про будь-

яке вибране (чи знайдене) на карті водосховище (рис. 3.10). Джерелом 

інформації є таблиця Reservoir БД. 
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Рис. 3.10. Інформація про водосховище на прикладі нижнього  

Микулинського рибного водосховища 

 

 

 У формі на рис. 3.10 код визначає адміністративно-територіальну 

належність водосховища і, за необхідності, може бути розшифрований 

за таблицею About_CodeTerr БД. Номер водосховища — це його номер в 

межах того адміністративно-територіального утворення, на території 

якого він знаходиться. 

 Поле “Площа водоохоронної зони, га” дорівнює “0”, якщо ця зона 

не винесена в натуру, тобто її площа офіційно не визначена. 

 

 

3.5. Інформаційно-пошуковий модуль про стан ставків "Інфо-

рмація про ставок" 

 

 

Цей модуль, аналогічно модулю про водосховища, дозволяє пере-

глянути основну інформацію про вибраний (чи знайдений) на карті ста-

вок (рис. 3.11). Джерелом інформації є таблиця Ponds БД. 
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Рис. 3.11. Інформація про ставок  

 

 У формі на рис. 3.11 код, як і для водосховищ, визначає адмініст-

ративно-територіальну належність і, за необхідності, може бути раско-

дований за таблицею About_CodeTerr БД. Номер ставка — це його но-

мер в межах того адміністративно-територіального утворення, на тери-

торії якого він знаходиться. 

 Під час користування цим інструментом важливо усвідомлювати, 

що в межах Вінницької області знаходиться біля 4 тисяч ставків, пара-

метри та місце розташування яких уточнюється Вінницьким облводгос-

пом. На даний час точна інформація та географічна прив’язка відома ще 

не про всі ставки, особливо малі. 

 

 

3.6. Інформаційно-пошуковий модуль про джерела забруднен-

ня та спецводокористувачів водних ресурсів "Інформація про кори-

стувача" 

 

В режимі роботи  при виділенні (подвійне натискання лівою 

клавішею миші на умовному позначенні) на карті умовного позначення 

об’єкта водовідбору чи водоскиду з’являється вікно з інформацією про 

місцезнаходження об’єкта на карті (рис. 3.12). Для отримання детальної 

інформації про об’єкт потрібно натиснути на кнопку "Выбор". 
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Рис. 3.12. Виділений на карті водозабір 

 

 Вікно з інформацією про водокористувача містить всі основні дані 

про нього: назву та код в БД підприємства, фотографію головних 

об’єктів, а також його місцезнаходження, відображене на карті (рис. 

3.13). 

 

Рис. 3.13. Загальна інформація про спецводокористувача 

 

 Вкладка з інформацією про місця відбору (забору) води містить 
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дані про тип джерела, з якого береться вода, якість забраної води, кіль-

кість використаної води і на які потреби вона була використана, ліміт 

використання води даним підприємством. Також відображається графік 

з інформацією про щомісячний водозабір, кількість води, переданої ін-

шим водокористувачам, і про сплачену до бюджету суму (рис. 3.14).  

 Вкладка з інформацією про місця скиду води містить дані про тип 

приймача, категорію якості води, об’єм і якість відведених вод, вміст за-

бруднюючих речовин, а також більш детальну інформацію про забруд-

нюючі речовини (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.14. Повна інформація про водозабір 
(назва підприємства видалена) 

 

Уся інформація для програми GISSEM береться з бази даних, ос-

новним наповнювачем якої є електронна база даних про спецводокорис-

тувачів ПБ БУВР. Зрозуміло, що з роками подібна інформація міняється. 

У наступному розділі буде описано алгоритм імпорту нових даних ПБ 

БУВР до БД. Також джерелом даних про спецводокористувачів є дозво-

ли на спецводокористування Держуправління екоресурсів у Вінницькій 
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області. 

 

 

Рис. 3.15. Інформація про скид стічних вод 

 

 

3.7. Модуль для здійснення геокодування параметрів об’єктів 

на карті з БД 

 

Для забезпечення кращого обміну інформацією між БД та картою 

ГІАС розроблено спеціальний інструмент, який здійснює геокодування 

параметрів об’єктів карти ГІАС. Сутність цієї операції полягає в зане-

сенні в семантику (параметри) певних об’єктів, наприклад, створів спо-

стережень якості води у річках, даних про ним, отриманих в результаті 

запиту з БД, наприклад, в результаті усереднення за певний період зна-

чень певного показника якості води. 

Алгоритм використання інструменту такий: 

1) Запускається СУБД MS Access і генерується та виконується за-

пит, який здійснює вибирання певних даних із БД про об’єкти карти, на-
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приклад, про створи спостережень якості води у річках. 

2) Запускається програма GISSEM, відкривається відповідна век-

торна карта з об’єктами, наприклад, Rivers.sit. 

3) В головному меню в пункті “Інструменти” запускається ін-

струмент ”Геокодування” (рис. 3.16). Заповнюються усі параметри ін-

струменту, подібно до прикладу, наведеного на рис. 3.16. 

4) Натискається кнопка “Провести геокодування”. 

 

 

Рис. 3.16. Приклад заповнення параметрів інструменту геокодування се-

мантики об’єктів на карті за інформацією із БД 

 

Сутність введення параметрів у вікні запуску геокодування поля-

гає у встановленні відповідності подання даних в БД та на кар- 

ті (рис. 3.17). 

 

БАНК ДАНИХ 

Таблиці 

Zapyt3_Analiz 

 

Поля та приклад їх значень 

 

 

Num_stvor 14 

Value 12,3 

 

ПРОГРАМА GIAS 

Векторні карти 

Rivers.sit 

 

Об’єкт створ спостережень 

та його семантика 

 

101 14 

102 12,3 

 

Рис. 3.17. Відповідність номера створу спостережень якості води 

в БД (поле Num_stvor) та на карті (семантика № 101) 

та значення показника якості річкової води 

в БД (поле Value) та на карті (семантика № 102) 



 

 59 

 У разі, якщо інструмент запускається вперше, тоді усі поля в ньо-

му — незаповнені. Для того, щоб програма їх змогла “запам’ятати”, мо-

жна заповнити їх так, як треба, і натиснути кнопку “Зберегти параметри 

за замовчанням”. Після цього, у разі повторного запуску інструменту, 

він одразу виводить ті значення параметрів, що були збережені.  

 

 

3.8. Картографічний модуль для роботи з картами довкілля та 

побудови тематичних карт 

 

Однією з найбільших переваг використання геоінформаційної тех-

нології для обробки просторово-розподілених даних є можливість візуа-

лізації закономірностей у вигляді тематичних карт, одним з підвидів 

яких є екологічні карти. Більшість сучасних ГІС-пакетів мають у своєму 

розпорядженні відповідний інструмент. Такий інструмент є і в розроб-

леній системі. Він запускається з пункту Головного меню “Інструмен-

ти”, підпункти “Тематичні карти” та “Тематичні діаграми”. 

Інструмент дозволяє відображати різними кольорами закономірно-

сті в чисельних параметрах площинних об’єктів. Для цього слід викори-

стовувати такі площинні об’єкти карти, як райони області. В семантиці 

кожного району повинні бути, по-перше, його назва, а по-друге, пара-

метр “Величина показника” (таких параметрів може бути декілька), який 

містить числове значення того показника, який аналізується, наприклад, 

усереднена по річках району концентрація нітратів у воді за місяць. 

Занесення значень параметра можна здійснювати із БД з відповід-

ної таблиці-результату виконання спеціального запиту. Для цього можна 

скористатись інструментом Геокодування GISSEM. Для редагування 

значень в окремих районах можна використовувати ручний спосіб — на 

рис. 3.18 показано приклад зміни значення параметра Калинівського ра-

йону вручну. Для збереження змін слід після введення значення натис-

нути кнопку “Сохранить”. 

 Для запуску інструменту “Тематичні карти” необов’язково, щоб 

усі райони області мали параметр-семантику “Величина показника” з 

числовими даними — достатньо, щоб був хоча б один район. 

 Для запуску інструменту з пункту головного меню “Інструменти” 

запускається підпункт “Тематичні карти” і з’являється вікно на рис. 3.19. 

На рис. 3.19 наведено приклад типового заповнення усіх парамет-

рів вікна інструменту. 

Для запуску інструменту достатньо ввести назву результуючої sit-

карти та натиснути кнопку “ОК”. Будуть введені параметри за замов-

чанням. 
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Рис. 3.18. Зміна значення семантики “Величина показника”, 

вибраного на карті ГІС району вручну 

 

 Але, краще все ж провести таке налагодження (рис. 3.19): 

1. Вибрати об’єкти, семантика яких аналізується. 

2. Вибрати номер та назву семантики (параметру) цих об’єктів, 

яку брати до уваги. 

3. Натиснути кнопку “Оцінити” для розрахунку та оновлення на 

екрані мінімального й максимального значень вибраної семантики, ре-

комендованого інтервалу дискретності діаграми, а також визначення кі-

лькості (“Всього”) об’єктів, семантика яких буде аналізуватись. 

4. Вибрати спосіб фарбування площинних об’єктів: один колір, 

градієнт чи мозаїка, а також вибрати кількість градацій кольорів, яка бу-

де сформована. Після чого натиснути кнопку “Оновити” для оновлення 

кольорів та значень в полі “Вигляд” форми інструменту. 

5. Натиснути перемикачі Легенда та Нанести значення для виве-

дення у центрі площинних областей числових значень, за якими будува-

лась картограма. Нижче у вікні можна вибрати колір виведення цих чи-

сел (треба, щоб він відрізнявся від кольору залиття самих площинних 

областей). 
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Рис. 3.19. Приклад налагодження інструменту для створення тематичної 

екологічної карти за даними по районах Вінницької області  

 

Для вибору кольору будь-якого елементу картограми слід натис-

нути на кольоровий квадратик у вікні і у вікні, що з’явиться (рис. 3.20), 

вибрати потрібний колір. Потім натиснути кнопку “Оновити”. 

 

Рис. 3.20. Вибір довільного кольору (16 млн. варіантів) 

Слід зазначити, що якщо у розділі “Палітра” вибрано “Один ко-

лір”, тоді вибирається колір початкового (“Мінімального”) значення на 
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шкалі “Вигляд”, якщо цей колір — світлий, тоді на шкалі “Вигляд” 

меншим значенням будуть відповідати світліші кольори, більшим — те-

мніші, а якщо цей колір —темний, тоді — навпаки: меншим — темніші, 

а більшим — світліші. 

Додатково можна вибрати точність значень (кількість цифр після 

розділової коми), яка буде враховуватись, виводити чи ні підписи карто-

грами, легенду тощо (див. рис. 3.19). 

 Слід пам’ятати, що кожна тематична карта створюється в окремо-

му sit-файлі (векторній карті користувача). Отже, у разі необхідності 

створення нової карти під тим же ім’ям, що вже існує, слід пересвідчи-

тись, що остання — закрита і може бути перезаписана. Краще вибирати 

щоразу різні назви результуючих файлів. 

 Після побудови тематичної карти слід оновити зображення карти 

для його коректного відображення — кнопка  на панелі інструментів 

або підпункт “Оновити” в пункті “Файл” головного меню програми-

оболонки GISSEM. Приклад результату роботи інструменту показано на 

рис. 3.21. 

 

 

Рис. 3.21. Приклад тематичної карти для 5 районів  
(кольорова схема “Один колір” 

з нанесенням Легенди та Нанесенням значень чорним) 

 В аналогічний спосіб можна створити тематичні діаграми — за-
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мість фарбування площинних об’єктів біля чи на об’єктах карти виво-

дяться стовпчики чи кола відповідних розмірів та фарбування. Для цього 

можна скористатись інструментом “Тематичні діаграми” (рис. 3.22). 

 

 

Рис. 3.22. Приклад налагодження інструменту для створення тематичної 

екологічної карти за даними по районах Вінницької області  

 

Приклад роботи цього модуля наведено на рис. 3.23 — тематичні 

діаграми, які відображають забруднення поверхневих вод Вінницької 

області амонієм сольовим, коліфагами, органічними речовинами, суль-

фатами та завислими речовинами, виміряними протягом 2003 року в ос-

новних створах річок. 

У разі вибору декількох параметрів, за якими будується діаграма, є 

можливість для кожного вибрати колір, яким буде відображено відпові-

дний стовпчик. Можна окремо вибрати і колір та розмір прямокутної 

фонової області, на якій на карті будуються діаграми. Важливо, що мо-

жна задати режим побудови діаграм у відносних одиницях до їх гранич-

но допустимих величин або концентрацій, а розмір цієї фонової області 

задати на рівні 100 %, як це проілюстровано на прикладі, поданому на 

рис. 3.23. Автоматично будується і легенда карти. При цьому, добре ви-

дно які показники перевищують свої гранично допустимі значення. 
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Рис. 3.23. Карта-схема з тематичними діграмами забруднення  

поверхневих вод Вінницької області по 5 показниках якості 

 

 

3.9. Модуль для побудови водного балансу річкової системи  

 

Програма призначена для динамічної тривимірної візуалізації па-

раметрів річкових систем (або інших мереж та систем) за допомогою те-

хнології OpenGL. Приклад відображення значень витрат води у різних 

водотоках басейну річки Південний Буг (відраховуючи від границі обла-
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сті в районі м. Хмільник) наведено на рис. 3.24. Інший варіант діаграми 

наведено на рис. 3.25. 

Використано авторську параметричну 3D-технологію відображен-

ня параметра(ів) неперервних об’єктів у вигляді тривимірної діаграми, 

висота кожної ділянки якої пропорційна значенням цього параметра. 

Використання технології OpenGL дає можливість будувати векторне 

зображення, яке можна розглядати з будь-якого боку за допомогою рухів 

мишки. Для відображення сильно розгалужених систем бажано мати по-

тужніший комп’ютер (чим більше оперативної пам’яті). Також необ-

хідна електронна векторна карта об’єктів, які слід візуалізувати, у фор-

маті геоінформаційної системи “Панорама 7.х” із сформованими набо-

рами сітьових об’єктів. 

 

 

Рис. 3.24. Візуалізація зміни витрат води у басейні річки Південний Буг, 

яка автоматично генерується за картою Вінницької області Rivers.sit та 

базою даних системи моніторингу. На рисунку праворуч від центра доб-

ре видно р. Рів та їх внесок у загальний водний баланс 

 

Характеристики: 

1) відповідність горизонтальної проекції діаграми точним геогра-

фічним координатам водних об’єктів, які аналізуються, що значно пок-

ращує візуалізацію та розуміння діаграми; 

2) потужна динамічна 3D-візуалізація параметрів просторово-

розподілених систем об'єктів; 

3) неперервність параметра, що може бути відображений, — висо-

та об'єктів прямо залежить від значення параметра об'єкта, а не виби-
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рається із множини допустимих діапазонів, як на векторних картах в 

умовних позначеннях; 

4) відображення об'єктів не заважає сприймати іншу інформацію 

карти; 

5) можливість керування положенням точки зору (“камери”) на ді-

аграму дозволяє знайти зручний ракурс на будь-яку її частину, що не-

можливо реалізувати з використанням статичних зображень;  

6) є зручний віртуальний вимірювальний засіб. 

У даний час знаходяться в стадії завершення такі додаткові мож-

ливості: 

1) відображення як фон діаграми зображення карти місцевості; 

2) візуалізація довільних кількісних параметрів ділянок річок, на-

приклад, значень показників якості води, із відображенням на тій же діа-

грамі рівнів ГДК; 

3) відображення на одній діаграмі декількох показників одночасно 

(лініями різного кольору), наприклад, витрат води різного рівня забезпе-

ченості; 

4) схематичне відображення не тільки водотоків, а й водойм та ін. 

 

 

Рис. 3.25. Приклад відображення моделі добігання стоку річки Півден-

ний Буг із притоками 

Описані можливості реалізовані чи реалізуються у програмному 

модулі "Водний баланс", який запускається з основної програмної обо-

лонки — розділ “Моделювання” головного меню. Для генерації моделі 

та її тривимірної  візуалізації достатньо натиснути кнопку "Водний ба-

ланс" і вибрати на карті мишею якийсь річковий об’єкт. Далі рухами 

миші можна керувати відображенням цього об’єкта на екрані. Для заве-

ршення роботи модуля натиснути клавіші "Alt-F4". 
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4. Internet-сайт Держуправління екології та  

природних ресурсів у Вінницькій області та  

системи моніторингу довкілля області 
 

Інформування в сфері охорони навколишнього природного сере-

довища (екологічне інформування) відповідно до законодавства України 

забезпечується шляхом:  

а) підготовки Міністерством екології та природних ресурсів і по-

данням Верховній Раді України щорічної Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні і після її розгляду 

Верховною Радою України — опублікуванням і розміщенням в системі 

Internet (у Вінницькій області це здійснюється на сайті Держуправління 

екології та природних ресурсів у Вінницькій області);  

б) організації підготовки органами місцевого самоврядування що-

річних доповідей про стан навколишнього середовища областей України 

та їх оприлюднення через пресу;  

в) систематичного інформування населення через засоби масової 

інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку 

його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої деграда-

ції навколишнього природного середовища і характер впливу екологіч-

них факторів на здоров'я людей;  

г) негайного інформування про природні та техногенні аварії й ка-

тастрофи, що спричинили чи загрожують спричинити шкідливі екологі-

чні наслідки;  

д) передачі інформації, отриманої в результаті здійснення екологі-

чного моніторингу, по каналах інформаційних зв'язків органам, уповно-

важеним приймати управлінські рішення на базі отриманої інформації;  

е) забезпеченням безплатного доступу до екологічної інформації, 

що міститься в списках, реєстрах, архівах та інших базах даних, що не 

складають державної таємниці. 

 У відповідності з цим для кращого інформування населення Він-

ницької області про стан довкілля було створено сайт Держуправління 

екології та природних ресурсів у Вінницькій області та системи моніто-

рингу довкілля області з тимчасовою адресою 

 

http://www.vstu.edu.ua/vineco/ 

 

 Основна сторінка сайту приведена на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Основна сторінка сайту Держуправління екології та природних 

ресурсів у Вінницькій області та системи моніторингу довкілля області 

(http://www.vstu.edu.ua/vineco/) 

 Сайт має табличну структуру. Легко оновлюється співробітниками 

Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області. 

 Web-сторінка сайту, присвячена безпосередньо моніторингу до-

вкілля області, наведена на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Web-сторінка сайту Держуправління екології та природних ре-

сурсів у Вінницькій області, присвячена моніторингу довкілля області 

(http://www.vstu.edu.ua/vineco/monitoring.html) 
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Весь дизайн та програмування сайту Держуправління екології та 

природних ресурсів у Вінницькій області здійснив студент ВНТУ Моск-

він О. М. Він з цим сайтом посів перше місце на конкурсі з Web-дизайну 

Вінницької області 2004 року, а також друге місце на Всеукраїнському 

конкурсі з Web-дизайну 2004 року, що проходив у Львові. 

 

 

Висновки  
 

Робота присвячена створенню геоінформаційної аналітичної сис-

теми моніторингу поверхневих водних ресурсів Вінницької області. 

В результаті проведеної роботи розроблено програмну оболонку 

системи, створено у ній аналітичні модулі, розроблено потужну довідко-

ву систему, розроблено інформаційно-пошукову систему з усіх поверх-

невих водних ресурсів та їх користувачів. 

Розроблено структуру банку даних системи моніторингу поверх-

невих вод області. Наповнено банк даних системи моніторингу області 

даними спостережень за станом поверхневих водних ресурсів та їх пас-

портними даними і даними про джерела їх забруднення, а також вдоско-

налено електронну карту Вінницької області у масштабі  

1:100 000, розроблену ДП “Поділлягеодезкартографія” у 2002 році, для 

забезпечення інтеграції зі створеним інформаційним, алгоритмічним та 

програмним забезпеченням. Розроблено запити для аналізу стану та яко-

сті водних ресурсів та підприємств-спецводокористувачів з урахуванням 

їх просторової локалізації. 

Банк даних містить близько 60 таблиць, більше 50 форм, більше 10 

різних складних програмних запитів. Налагоджений процес наповнення 

банку даних інформацією із щорічних звітів суб’єктів моніторингу та за-

безпечена можливість оперативного введення інформації. Станом на 

28.06.04 р. в банку даних знаходилось більше 93 тисяч вимірювань якос-

ті та стану вод Вінницької області. 

Банк даних ГІАС ДМПВ ВО підключений до карти і пошукових 

систем. У разі натискання мишею на будь-яку річку на карті виводяться 

паспортні дані річки, а також фотографії ландшафтів річкової долини; 

можна зробити запит у базу даних спостережень якості вод області за 

заданий термін, за заданим показником якості. Аналогічно виводяться 

основні паспортні дані про ставки та водосховища.  

У разі натискання на умовне позначення підприємства на карті 

можна переглядати усю наявну інформацію про кожне підприємство про 

усі його водовідбори та скиди за усі квартали, що були імпортовані із 

бази ПБ БУВР. Нанесення ж цих умовних позначень на карту області 
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здійснюється автоматично за даними із бази.  

Програма дозволяє одночасно працювати з картою довільної міс-

цевості та приєднаним до неї банком даних, причому допускається ви-

користання декількох карт однієї місцевості різного масштабу, перехід 

між якими здійснюється послідовно, в залежності від дій користувача 

щодо збільшення та зменшення масштабу. 

Створена база даних, в яку занесено усі типи та метрологічні особ-

ливості приладів, методів та методик вимірювальних лабораторій систе-

ми моніторингу. Для ГІАС ДМПВ ВО розроблена програма, яка за цією 

базою та за методиками і формулами у відповідності до діючих стандар-

тів (КНД) автоматично розраховує абсолютну похибку усіх даних вимі-

рювань.  

Розроблено програмний модуль для оцінювання якості води у від-

повідності до чинної в Україні Методики класифікації поверхневих вод 

за класами та категоріями, що дозволяє будувати відповідні тематичні 

карти для заданої місцевості. 

З метою розв’язання задачі екологічного інформування населення 

розроблено Internet-сайт державної системи моніторингу довкілля Він-

ницької області і Держуправління екології та природних ресурсів у Він-

ницькій області загалом. 

Отримані результати — розроблені моделі, алгоритми, методики, 

інформаційне та програмне забезпечення впроваджені в Держуправлінні 

екології та природних ресурсів у Вінницькій області та інших суб'єктах 

державної системи моніторингу вод Вінницької області. 

Описані теоретичні та практичні аспекти розробки можуть бути 

використані і в будь-якому іншому регіоні України, а також і в масшта-

бах усієї України в цілому. 

Подальша робота за даною тематикою розгорнута у таких напрям-

ках:  

- створення аналітичних геоінформаційних систем державного 

моніторингу інших складових довкілля та антропогенного впливу на 

них;  

- розробка системи для проведення комплексного аналізу стану 

та якості довкілля Вінницької області на основі систем моніторингу його 

окремих складових; 

- формалізація та алгоритмізація задач оптимального управління 

довкіллям на основі розроблених інформаційних систем; 

- впровадження із проведенням відповідних навчань роботі з  ро-

зробленим інформаційним та програмним забезпеченням в органах вла-

ди усіх рівнів Вінницької області для забезпечення більшої обгрунтова-

ності у розв’язанні реальних задач управління якістю річкових вод. 
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Інформація про співавторів проекту 
 

 Мокін Віталій Борисович — науковий керівник проекту — дире-

ктор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького 

національного технічного університету, завідувач кафедри моделювання 

та моніторингу складних систем, завідувач науково-дослідної лаборато-

рії екологічних досліджень та екологічного моніторингу (НДЛ ЕДЕМ), 

ВНТУ, доцент, кандидат технічних наук. Захистив дисертацію на здо-

буття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Математи-

чне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод" зі 

спеціальності 01.05.02 -"Математичне моделювання та обчислювальні 

методи". Напрямки діяльності: моделювання, прогнозування та управ-

ління якістю річкової води з позицій кібернетики та теорії автоматично-

го управління; моніторинг навколишнього середовища; створення про-

грамних інструментальних засобів для моделювання, аналізу та синтезу 

законів управління навколишнім природним середовищем; створення та 

робота з геоінформаційними системами (ГІС), дистанційні освітні тех-

нології. Має 90 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. моногра-

фію у співавторстві з академіком Академії педагогічних наук України, 

д.т.н., проф. Мокіним Б.І. “Математичні моделі та програми для оціню-

вання якості річкових вод” (2000 р.). Працює над докторською дисерта-

цією. 

 

 Яворська Олена Григорівна — співкерівник проекту з питань 

постановки задач та практичної реалізації проекту — начальник Держу-

правління екології та природних ресурсів у Вінницькій області, голова 

громадської екологічної організації “Зелений світ Поділля”. Напрямки 

діяльності: формалізація та оптимізація процесів управління навколиш-

нім природним середовищем, розробка та впровадження для цього но-

вих інформаційних технологій, у т.ч. ГІС; екологічний моніторинг; ко-

ординування процесу створення комплексної системи моніторингу та 

управління довкіллям Вінницької області. 

 

Боцула Мирослав Павлович — відповідальний виконавець про-

екту — начальник Центру дистанційної освіти Вінницького національ-

ного технічного університету, доцент кафедри моделювання та моніто-

рингу складних систем ВНТУ, кандидат технічних наук. Працює над до-

кторською дисертацією. Напрямки діяльності: розробка баз та банків 

даних для будь-яких складних систем; моніторинг навколишнього сере-

довища; створення програмних інструментальних засобів для аналізу та 

контролю якості навколишнього природного середовища; створення та 
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робота з геоінформаційними системами (ГІС), дистанційні освітні тех-

нології. 

 

Давиденко Олексій Володимирович — інженер НДЛ ЕДЕМ, за-

кінчив у 2004 р. Вінницький національний технічний університет за спе-

ціальністю 7.091501 – "Інтелектуальні системи", був членом студентсь-

кої збірної університету з програмування (призер Всеукраїнської олімпі-

ади з програмування 2002 року, учасник півфіналу Міжнародної олімпі-

аді з програмування (ACM)). Володіє усіма сучасними мовами програ-

мування. Працює над кандидатською дисертацією. Роль у проекті: роз-

робка програми-оболонки екологічного моніторингу та моделювання 

якості та стану річкових вод; розробка програмного модуля для триви-

мірної динамічної візуалізації параметрів річкових мереж “NetGL”. 

 

Катасонов Андрій Ігорович — інженер НДЛ ЕДЕМ, закінчив у 

2004 р. Вінницький національний технічний університет за спеціальніс-

тю 7.091501 – "Комп'ютерні системи та мережі", був членом студентсь-

кої збірної університету з програмування (призер Всеукраїнської олімпі-

ади з програмування 2002 року, учасник півфіналу Міжнародної олімпі-

аді з програмування (ACM)). Володіє усіма сучасними мовами програ-

мування. Роль у проекті: участь у розробці програми-оболонки екологі-

чного моніторингу та моделювання якості та стану річкових вод. Також 

під керівництвом Мокіна В.Б. розробив програми “ЕкоМонітор” і “Еко-

Керування” для моделювання, прогнозування та управління якістю річ-

кових вод за допомогою геоінформаційної технології, які дозволяють 

розв’язувати багато задач, імпортуючи дані та карти із ГІАС ДМПВ ВО. 

  

Ящолт Андрій Русланович — інженер НДЛ ЕДЕМ, студент гру-

пи АЕ-00 Вінницького національного технічного університету (спеціа-

льність 7.070801 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”). 

Роль у проекті: участь у розробці геоінформаційної системи моніторин-

гу поверхневих вод на основі файлу Rivers.sit. Збирання та математична 

обробка даних екологічного моніторингу, участь у розробці форм СУБД 

та алгоритмів для обробки даних бази. 

 

Крижановський Євгеній Миколайович — технік НДЛ ЕДЕМ, 

студент групи АЕ-01 Вінницького національного технічного університе-

ту (спеціальність 7.070801 – “Екологія та охорона навколишнього сере-

довища”). Роль у проекті: розробка геоінформаційної системи моніто-

рингу поверхневих вод на основі файлу Rivers.sit шляхом топологічного 

та інформаційного ув’язування усіх водотоків в річкові системи в ГІС-
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пакеті “Панорама 7.х”. Наповнення банку даних системи моніторингу 

вод даними, поданими у різних форматах суб’єктами державної системи 

моніторингу поверхневих вод області, участь у розробці форм СУБД.  

 

Мокіна Олена Олегівна — інженер НДЛ ЕДЕМ, розробка всієї 

системи допомоги (“Help”) ГІАС ДМПВ ВО за Windows-стандартами: 

для СУБД та програми-оболонки. 

 

Гончар Наталія Миколаївна — провідний інженер НДЛ ЕДЕМ, 

завідувач лабораторіями кафедри моделювання та моніторингу складних 

систем ВНТУ — координація робіт з наповнення банку даних ГІАС 

ДМПВ ВО, у т.ч. усіх даних кадастру поверхневих вод Вінницької обла-

сті. 

 

Романчук Василь Леонідович — заступник начальника Держуп-

равління екології та природних ресурсів у Вінницькій області та началь-

ник Регіонального центру моніторингу довкілля  (РЦМД) Вінницької 

області. Роль у проекті: збирання усієї необхідної для виконання проек-

ту інформації про об’єкти моніторингу поверхневих вод, координування 

робіт зі створення системи з боку суб’єктів системи моніторингу повер-

хневих вод Вінницької області. 

 

Гавриков Юрій Сергійович — в.о. заступника начальника Він-

ницького облводгоспу, начальник відділу комплексного використання 

водних ресурсів. Роль у проекті: збирання, систематизація та координу-

вання створення електронної версії паспортних даних усіх водних 

об’єктів Вінницької області, координування та здійснення робіт з уточ-

нення карти гідрографічної мережі області, тестування та розробка ре-

комендацій щодо вдосконалення ГІАС ДМПВ ВО. 

 

Тананчук Ніна Василівна — заступник начальника Південно-

Бузького басейнового управління водних ресурсів. Роль у проекті: кон-

сультування зі створення інформаційно-аналітичної системи зі спецво-

докористування у форматі Windows на основі відомчої бази даних ПБ 

БУВР у форматі MS-DOS. 

 

У збиранні даних моніторингу та наповненні баз даних брали 

участь 65 осіб, головним чином, студентів та аспірантів ВНТУ, а також 

співробітників екологічних установ та організацій Вінницької області. 
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