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ГІС ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ 
СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Представлено сучасний стан розробки ГІС екологічного моніторингу та ком-
плексного аналізу стану довкілля в Закарпатській області. Розглянуто нові ре-
зультати, одержаних в процесі побудови головної складової цієї системи, а 
саме спеціалізованої ГІС “Поверхневі води”. 
Ключові слова:екологічний моніторинг, довкілля, поверхневі води, геогра-
фічні інформаційні системи. 
 

 
Вступ. Інформаційно-аналітичне за-

безпечення регіонального екологічного 
моніторингу необхідне для реалізації таких 
можливостей, як одержання первинних да-
них від суб’єктів моніторингу, збереження, 
обробка, передача та аналіз інформації про 
стан навколишнього природного середо-
вища. Останнє необхідне, зокрема, для мо-
делювання і прогнозування розвитку еко-
логічної ситуації в регіоні та прийняття 
науково обґрунтованих управлінських рі-
шень в галузі охорони довкілля, екологіч-
ної безпеки тощо. Як показує світовий до-
свід, всі ці можливості найкращим чином 
поєднуються в геоінформаційних системах 
(ГІС) регіонального екологічного моніто-
рингу. Такі системи повністю або частково 
створено в цілому ряді областей України 
[1-4]. Актуальною є побудова ГІС екологі-
чного моніторингу для Закарпатської об-
ласті. 

На початок даної роботи за нашою 
участю було розроблено обласну програму 
моніторингу навколишнього середовища, 
яка передбачає побудову регіональної гео-
інформаційної системи (РГІС) екологічно-
го моніторингу та комплексного аналізу 
стану складових навколишнього природ-
ного середовища. Було обрано аналоги і 
прототип РГІС та прийнято рішення про 
створення її як комплексу взаємно 
пов’язаних спеціалізованих ГІС, у першу 
чергу – найбільших, найскладніших і най-

потрібніших на сьогодні спеціалізованої 
ГІС екологічного моніторингу поверхне-
вих вод та спеціалізованої ГІС місць утво-
рення і видалення відходів (в перспективі 
планується побудувати й інші складових 
РГІС, а саме спеціалізовані ГІС природно-
заповідного фонду, моніторингу ґрунтів та 
моніторингу повітря). Було також прийня-
то рішення про використання у всіх скла-
дових РГІС інструментарію ArcGIS, щоб 
забезпечить важливу для Закарпаття мож-
ливість інтеграції даної системи з ГІС еко-
логічного моніторингу сусідніх країн 
(Угорщини, Словаччини, Румунії та 
Польщі). Нарешті, було частково створено 
картографічне забезпечення РГІС та запо-
чатковано базу даних спеціалізованої ГІС 
моніторингу поверхневих вод [5-9]. 

Виклад основного матеріалу. Ре-
зультатами даної роботи є розробка нового 
картографічного забезпечення РГІС, ство-
рення спеціалізованої ГІС “Місця утво-
рення і видалення відходів”, та побудови 
найбільшої складової РГІС – спеціалізова-
ної ГІС “Поверхневі води”. 

Картографічне забезпечення. В яко-
сті вихідних матеріалів використовували: 
- дані аерофотозйомки території області; 
- супутникові знімки GeoEye, QuickBird, 

Spot Image, Digital Globe; 
- матеріали ресурсу Landscapes Google; 
- інтернет-сервіси Google Maps, Яндекс 

Карти; 
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- паперові карти державного науково-
виробничого підприємства “Картогра-
фія”; 

- власні картографічні заготовки; 
- результати виконаних в даній роботі 

картографічних досліджень. 
Застосовували програмний пакет 

ArcGІS Desktop (ArcInfo) версії 9.3.1. Для 
безпосередньої роботи з картографічними 
шарами використовували програму 
ArcMap, а для роботи з їх атрибутивними 
таблицями – програму ArcCatalog. 

На першому етапі виконували 
прив’язку вихідного картографічного ма-
теріалу до системи координат WGS-84. За-
звичай тут використовували програму 
SASPlanet. На другому етапі, за допомо-
гою програми ArcCatalog, створювали 
файли прив’язки, а на третьому – будували 
векторні об’єкти картографічних шарів, 
головним чином, шляхом цифрування ви-
хідних растрових зображень. При цьому 
застосовували програми ArcMap (з моду-
лем ArcScan), Digitals та MapInfo. Цифру-
вали точкові, лінійні та полігональні 
об’єкти (дороги, річки, канали, ліси, кон-
тури будинків, точки інтересу – POI та ін.). 
На останньому етапі шари редагували в 
ArcMap, перевіряли та виправляли їх топо-
логію в програмі ArcCatalog, а також, за 
допомогою останньої, наповнювали дани-
ми атрибутивні таблиці шарів. Побудова-
ний шар записували у вигляді “географіч-
ної” таблиці (таблиці з полем Shape) у базу 
геоданих відповідної спеціалізованої ГІС. 

В роботі суттєво поновлено і уточне-
но картографічний шар “Дороги”. Цей над-
звичайно трудомісткий шар побудовано “з 
нуля”. На даний час він є найточнішим се-
ред аналогічних картографічних шарів За-
карпатської області. Численні тестування 
продемонстрували його адекватність су-
часному стану автошляхів. Масштаб шару 
– 1:20000. Тим не менше його можна вико-
ристовувати без генералізації в картах еко-
логічної тематики прийнятого масштабу 
1:100000. 

Для кожного з районів Закарпатської 
області створено шар з границями району. 
Ці 13 шарів побудовано в масштабі 
1:20000. Вони суттєво уточнюють старий 
матеріал картографічного блоку “Топо-

графічна основа” регіональної ГІС, який 
стосується границь районів і, відповідно, 
границь Закарпатської області. Як показа-
ли проведені дослідження, цей картографі-
чний матеріал повністю узгоджується з 
іншими шарам і вирішує проблему конф-
лікту границь області і районів з іншими 
шарами (наприклад, “Гідрографія”), при-
таманну старому картографічного блоку 
“Топографічна основа”. Адже як було 
з’ясовано раніше, лінія кордону області на 
старих шарах представлена із недопусти-
мими похибками (місцями вона відхиля-
ється від дійсної на 1000 і більше метрів). 
Це призводить, зокрема, до “нестиковка” 
шарів “Гідрографія” і “Кордони”. 

Кардинально уточнено шар “Населе-
ні пункти”. Деталізацію міст Ужгород, 
Мукачево, а також всіх районних центрів 
Закарпатської області доведено до рівня 
“вулиці – будинки”. Така деталізація необ-
хідна, зокрема, для визначення за наявни-
ми даними (шляхом їх геокодування) геог-
рафічних координат діючих підприємств 
області, які є місцями утворення відходів. 

Створено нові картографічні шари 
“Поверхневі води”, “ Об’єкти моніторингу 
поверхневих вод”, “ Басейни річок Тиса, 
Латориця і Уж” та “Суббасейни річок Ти-
са, Латориця і Уж”, необхідні для функці-
онування спеціалізованої геоінформацій-
ної системи “Поверхневі води”. Характе-
ристики цих шарів повністю відповідають 
масштабу 1:100000. 

Побудовано картографічні шари 
“Діючі підприємства області” та “Місця 
видалення відходів”. Їх наповнено атрибу-
тивними даними, необхідними для роботи 
з ГІС “Місця утворення і видалення відхо-
дів”. 

Для створення картографічних шарів 
використовували оригінальні методики 
визначення басейнів і суббасейнів поверх-
невих вод, а також методики геокодування 
підприємств області і місць видалення від-
ходів. 

Спеціалізована ГІС “Місця утво-
рення та видалення відходів”. В роботі 
побудовано її базу даних (БД) та розроб-
лено необхідні програмні засоби управлін-
ня. БД містить 10 таблиць, найважливіши-
ми з яких є таблиці “Підприємства”, “ До-
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зволи на утворення відходів”, “ Ліміти на 
відходи” та “Сміттєзвалища”. Перші 3 таб-
лиці стосуються головної частини бази да-
них, а саме місць утворення відходів (від-
ходів підприємств). Таблиця “Підприємст-
ва” має 26 полів і містить дані про 1803 
діючих підприємства області, що утворю-
ють відходи. Таблиця “Дозволи на утво-
рення відходів” має 23 поля. В ній розмі-
щено 1862 записи, які стосуються конкре-
тних дозволів, наданих тому чи іншому 
підприємству на утворення відходів. Таб-
лиця “Ліміти на відходи” деталізує дані 
попередньої таблиці. Вона складається з 13 
полів і містить 10117 записів про ліміти на 
відходи. 

Що стосується таблиці “Сміттєзва-
лища”, то вона має 9 полів і містить розго-
рнуті дані про 295 сміттєзвалищ області. 

На основі цих таблиць в базі даних 
побудовано 34 запити, 7 форм і 5 звітів, 
необхідних для оперування даними, у тому 
числі за допомогою створених програмних 
модулів і макросів. Розглянемо деякі 
об’єкти цих категорій. По-перше, це про-
грамна оболонка, поява якої супроводжує 
завантаження бази даних ГІС “Місця утво-
рення та видалення відходів”. З оболонки є 
вихід на головні форми “Реєстр природо-
користувачів” та “Місця видалення відхо-
дів”. Зміст полів, полів із списком, кнопок  
та інших елементів керування на цих фор-
мах інтуїтивно зрозумілий і не потребує 
додаткових пояснень для користувача. З 
обох форм є зворотній вихід на вищезгада-
ну програмну оболонку (головну форму). 
Крім того, з форми “Реєстр природокорис-
тувачів” є вихід на форму “Ліміт на утво-
рення та розміщення відходів”. Остання 
містить кнопки: “Перегляд ліміту” та “Пе-
регляд дозволу”, при натисканні яких ге-
неруються відповідні звіти. 

 Можна сказати, що всі інші об’єкти 
бази даних створено для забезпечення фу-
нкціональності згаданих форм і звітів. Це 
стосується, зокрема, програмних модулів 
бази даних “Місця утворення та видалення 
відходів”. Вони забезпечують одержання 
користувачем довідкової інформації про 
місця утворення та видалення відходів, 
оновлення і поповнення бази даних, по-

шук, перегляд та наочне представлення 
необхідних даних і, нарешті, аналіз цих 
даних. 

Відзначимо, що на основних формах 
“Реєстр природокористувачів” та “Місця 
видалення відходів” є кнопки “” Показати 
на карті” (мається на увазі показати обране 
на формі підприємство або місце видален-
ня відходів. Розглянемо цю функціональ-
ність бази даних детальніше. 

Якщо притримуватись більш точної 
термінології, то базу даних, яка розгляда-
ється, слід називати базою геоданих. Дійс-
но, серед її об’єктів є численні таблиці, на-
зви яких починаються з “GDB”. Це допо-
міжні системні таблиці, необхідні для за-
безпечення функціонування бази даних на 
рівні бази геоданих. Крім того, таблиці 
“Підприємства” та “Сміттєзвалища” мають 
поле “Shape” (“Шейп”), котре, як відомо, 
використовується для відображення геог-
рафічних об’єктів (що фігурують в записах 
таблиць баз геоданих) на географічній кар-
ті. Системні “GDB” – таблиці та поле 
“Shape” були впроваджені в базу даних 
(перетворивши її на базу геоданих) в про-
цесі геокодування діючих підприємств та 
сміттєзвалищ області (див. вище). Елект-
ронні карти з цими географічними 
об’єктами є надзвичайно корисними в пла-
ні аналізу екологічних даних, адже дозво-
ляє залучати просторову інформацію. 

Для одержання такої інформації при-
значені, зокрема, кнопки “Показати на ка-
рті”, що фігурують на формах “Реєстр 
природокористувачів” та “Місця видален-
ня відходів”. При їх натисканні запуска-
ються розроблені нами спеціальні програ-
мні модулі, що забезпечують зв'язок бази 
геоданих “Місця утворення та видалення 
відходів” з географічною системою 
ArcGIS. Ці модулі відкривають потрібну 
карту в програмі ArcMap і виділяють ко-
льором той географічний об’єкт, який слід 
“Показати на карті”. Карти з виділеними 
об’єктами наведено на рис. 1і2. 

Програмний код, що забезпечує вза-
ємодію бази геоданих “Місця утворення та 
видалення відходів” з ArcGIS складається з 
п’яти частин. Три із них розташовані в базі 
геоданих, а дві інші – в ArcGIS. 
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Рис. 1. Показ на карті підприємства, обраного на формі “Реєстр природокористувачів”. 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Показ на карті місця видалення відходів, обраного на формі “Місця видалення відходів”. 
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Спеціалізована ГІС “Поверхневі во-
ди”. В роботі створено спеціалізовану ГІС 
“Поверхневі води ”, яка є найбільшою і 
найважливішою складовою регіональної 
ГІС екологічного моніторингу та комплек-
сного аналізу стану складових навколиш-
нього природного середовища. Результати 
розробки її картографічного вже розгляну-
то. Нижче викладено інші одержані ре-
зультати. Вони стосуються, головним чи-
ном, побудови бази геоданих та інструме-
нтарію ГІС “Поверхневі води”. 

Головними об’єктами БД є 3 таблиці 
(“Data”, “Data_Structure” і “Stvory”), 6 за-
питів, 14 форм, 1 макрос 
(“Data_Visible_Generate”) та 4 програмних 
модулі (“ClassVybirByFlag”, “Fusion”, 
“Obchyslennya” і “Vybir”). До складу бази 
даних входять й численні допоміжні 
об’єкти. Більшість їх складають системні 
таблиці, необхідні для функціонування БД 
в “географічному” середовищі ArcGIS. В 
термінології ArcGIS зазначені системні 
таблиці необхідні для надання базі даних 
ГІС “Поверхневі води” властивостей бази 
геоданих [10-12]. 

Таблиця “Створи” містить географіч-
ні та атрибутивні дані про 134 створи спо-
стережень, що можуть бути задіяні в обла-
сному моніторингу поверхневих вод. 

Створи, як географічні об’єкти, пред-
ставлено записами поля “Shape”. Всі інші 
поля (“№”, “ Організація”, “ Водойма”, “ Ро-
зташування”, “ Періодичність вимірювань”, 
“Басейн”, “ Суббасейн”, “ Район”, “ Довго-
та”, “ Широта”, “ № за течією”, “ № в 
реєстрі” та “OBJ”) містять атрибутивні да-
ні. 

Поля “Басейн”, “ Суббасейн”, “ Ра-
йон”, “ Довгота”, “ Широта”, “ № за течією” 
та “№ в реєстрі” сформовано і наповнено 
інформацією в процесі виконання даної 
роботи. Записи полів “Басейн”, “ Субба-
сейн”, “ Район” містять дані відповідно про 
річковий басейн, суббасейн та адміністра-
тивний район до яких відноситься кожний 
із 134 створів спостережень. В полях “Дов-
гота”, “ Широта” вказано координати ство-
рів. Поле “№ в реєстрі” містить офіційні 
номери, під якими створи фігурують у 
Державному реєстрі. Нарешті, в записах 
поля “№ за течією” створи пронумеровано 

за спеціальною, створеною нами систе-
мою. Ця нумерація відображає розташу-
вання створів за течією річок і є надзви-
чайно корисною в плані аналізу даних мо-
ніторингу поверхневих вод. Створи мають 
і короткий номер, що фігурує в записах 
поля “OBJECTID” (синонім назви цього 
поля – “№”). Цей номер використовується 
для програмних маніпуляцій з записами, а 
також для зв’язку таблиці “Stvory” з 
центральною таблицею бази даних – таб-
лицею “Data”. 

Таблицю “Data” сформовано в про-
цесі виконання даної роботи. У плані 
зв’язку (типу “один до багатьох”) таблиці 
“Stvory” і “Data” є відповідно основним та 
підлеглим об’єктами. Але “Data” – центра-
льна таблиця ГІС “Поверхневі води”, оскі-
льки саме в ній розміщуються дані моніто-
рингу. Ці дані мають такий формат: номер 
створу (поле “OBJECTID”), дата вимірю-
вань (поле “Дата”), та результати вимірю-
вань різних показників якості води (всього 
їх 121). На сьогоднішній день таблиця міс-
тить близько 5000 записів і перманентно 
поповнюється новими даними. Її структу-
ру разом з важливою загальною інформа-
цією про досліджувані показники якості 
води наведено в таблиці “Data_Structure” – 
рис. 3. Цю таблицю повністю сформовано 
в даній роботі. Із рядка стану видно, що 
записів в ній 121 (відповідно стільки ж по-
казників має таблиця “Data”). В таблиці 
“Data_Structure” наведено розмірності по-
казників, їх приналежність груповим пока-
зникам (за вітчизняною або європейською 
класифікацією), верхні та нижні межі гра-
ничнодопустимих концентрацій за рибого-
сподарськими та господарсько-питними 
нормативами. Для певних показників на-
ведено формули, за якими обраховують 
оцінки якості води. Фігурує також поле 
“Візуалізація”, позначка в якому означає, 
що відповідний показник має бути візуалі-
зований, тобто приєднаний до множини 
показників, за якими виконується екологі-
чний ГІС-аналіз. Зазначене приєднання 
виконується в результаті створеного нами 
макросу “Data_Visible_Generate”. Цей мак-
рос реалізує програмний код вищезгадано-
го модуля “Fusion”, тобто оновлює запити 
ГІС “Поверхневі води” так, що в них 
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приймають участь ті й лише ті показники, 
які позначено в полі “Візуалізація” таблиці 
“Data_Structure”.  

Створені нами інструменти ГІС “По-
верхневі води” можна об’єднати в блоки 
“Довідка” (три форми), “Вибір даних” (4 
форми), “Перегляд даних”(2 форми) та 
“Аналіз даних” (5 форм). Розглянемо дета-
льніше три останні блоки. 

Аналізу передує вибір необхідних 
даних із БД. Основними інструментами 
цього є форми для вибору а) місць (ство-
рів) спостережень, б) періоду спостере-
жень, в) потрібних показників якості води 
та г) груп показників (групових показни-
ків). 

На рис. 4 представлено форму, що 
дозволяє максимально зручно і швидко 
обирати створи, потрібні для вирішення 
тої чи іншої задачі за допомогою ГІС “По-
верхневі води”. Застосовується інтелектуа-
льний механізм вибору за допомогою не-
залежних та зв’язаних фільтрів. Рис. 1 де-
монструє обрану за цим механізмом групу 
створів, розташованих на р. Уж, а далі з 
цієї групи за допомогою прапорців виділе-
но потрібні створи (№18, 19, 27, 28, 65, 67, 
68, 69, 71 і 74). Відзначимо, що вказані 
прапорці реалізовано незвичайним шля-
хом, тобто без збереження відповідних 
елементів в таблицях або запитах бази да-
них. Застосовано імітацію такого збере-
ження. Адекватне функціонування прапо-
рців забезпечує розроблений нами клас 
об’єктів. Він застосовується і в інших фо-
рмах. 

Кінцевий вибір створів за допомогою 
прапорців слід підтвердити або скасувати. 
Форма реагуватиме на це записами номе-
рів та інших атрибутів обраних створів у 
відповідні колекції, а також адекватними 
повідомленнями для користувача. 

Форма для вибору періоду спостере-
жень дозволяє обирати його різних форма-
тах: “Рік”, “ Рік, півріччя”, “ Рік, квартал” та 
“Рік, місяць” (період може бути кратний 
року, півріччю, кварталу і місяцю). 

Форми для вибору показників і гру-
пових показників якості води дозволяють 
зручно і швидко реалізувати його за допо-
могою вже знайомих нам фільтрів, списків 
і прапорців. Відзначимо, що обирати для 

аналізу можна будь-яку потрібну кількість 
показників і групових показників. 

Після вибору створів, періоду спо-
стережень, показників і групових показни-
ків ГІС “Поверхневі води” виводить кори-
стувача на перегляд всіх даних моніторин-
гу, що підпадають під вибір. Для перегля-
ду за показниками і груповими показника-
ми використовуються дві різні форми. Від-
значимо, що обидві вони формують свою 
структуру лише в момент завантаження, 
підстроюючи, зокрема, кількість і назви 
показників під здійснений вибір. Це уніка-
льна особливість. Адже зазвичай форми 
мають стаціонарну структуру. Структура 
наших форм має динамічний характер за-
вдяки нетривіальному програмному коду. 
Ця структура надає можливість панорам-
ного перегляду обраних даних. Відзначи-
мо, що в ГІС регіонального рівня це реалі-
зовано вперше. 

Слід також відзначити, що дуже ти-
повою є ситуація часткової наповненості 
обраних показників даними екологічного 
моніторингу. Відповідно частина створів, 
показників і групових показників може 
взагалі випадати із аналізу і таке випадан-
ня важливо контролювати. Обидві форми 
здійснюють такий контроль, наочно де-
монструють зазначене випадання і, нареш-
ті, остаточно формують масив даних для 
аналізу. Відповідно від цих форм можна 
перейти до кінцевих форм аналізу обраних 
даних за показниками та груповими показ-
никами. Уяву про роботу першої з них дає 
рис. 5. 

Видно, що в формі можна обрати 
будь-який адекватний часовий інтервал 
усереднення даних і обрахувати для всіх 
вибраних показників ту чи іншу статисти-
чну характеристику. Ці форми також ма-
ють унікальну динамічну структуру і за-
безпечують панорамне представлення да-
них аналізу. Крім того, панорамні числові 
дані аналізу можна представити і у вигляді 
високоякісних діаграм (Рис. 6). 

Подібним чином працює і форма для 
аналізу обраних даних за груповими пока-
зниками (рис. 7). Але в ній панорамна таб-
лиця містить оцінки (1-5) якості води. Цю 
таблицю форма дозволяє представити та-
кож у вигляді звітної таблиці Word. 
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Рис. 3. Таблиця “Data_Structure”. 
 

 
 

Рис. 4. Форма для вибору створів спостережень 
 
На даний час ця ГІС “Поверхневі во-

ди” інтенсивно використовується спеціалі-
стами, а її спрощений Інтернет – варіант 
розміщено в глобальній мережі для озна-
йомлення громадськості із станом поверх-
невих вод області. Користування даним 
інструментом не викликає труднощів, 
оскільки воно за своїм принципом не від-
різняється від звичної для користувачів 

Інтернету взаємодії з Веб-сторінкою. Після 
вибору створів, показника і часового пері-
оду спостережень геоінформаційна систе-
ма будує діаграму, яка наочно представляє 
усереднену за певний час якість поверхне-
вих вод в околі вибраних створів в кон-
тексті обраного показника. Діаграма наво-
диться з усіма необхідними поясненнями. 
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Рис. 5. Форма аналізу даних за показниками 
 
 
 
 

 
 
Рис. 6. Форма аналізу даних за допомогою діаграм (результат натиснення на кнопку “Предста-

вити таблицю діаграмами”, діаграми відповідають показнику “БСК5”). 
 
 



174 

 
 
Рис. 7. Вигляд форми для аналізу обраних даних за груповими показниками при виборі 

річного інтервалу усереднення даних і візуалізації оцінок якості поверхневих вод за 
обраними “Європейськими” груповими показниками. 

 
 
Висновки. 

1. Суттєво розвинуто, поновлено і уточне-
но картографічне забезпечення регіона-
льної ГІС (РГІС) екологічного моніто-
рингу та комплексного аналізу стану 
навколишнього природного середови-
ща. Зокрема, побудовано нові картогра-
фічні шари “Границі районів” та “Доро-
ги”. Кардинально уточнено шар “Насе-
лені пункти”. Побудовано нові шари 
“Поверхневі води”, “ Басейни річок Ти-
са, Латориця і Уж” та “Суббасейни рі-
чок Тиса, Латориця і Уж”, необхідні для 
функціонування спеціалізованої ГІС 
“Поверхневі води”. Створено нові шари 
“Діючі підприємства області” та “Місця 
видалення відходів”, потрібні для робо-
ти іншої складової РГІС – спеціалізова-
ної ГІС “Місця утворення і видалення 
відходів”. 

2. Побудовано (як складову РГІС) спеціа-
лізовану ГІС “Місця утворення і вида-
лення відходів”. Зокрема, сформовано її 
базу геоданих. Шляхом геокодування 
визначено місцезнаходження всіх підп-
риємств і сміттєзвалищ. Ці дані впрова-
джено у форматі “Shape” в таблиці “Пі-
дприємства” і “Сміттєзвалища”. Розро-

блено програмну оболонку ГІС “Місця 
утворення і видалення відходів”, яка 
надає користувачам зручну можливість 
розв’язання (за допомогою створених 
форм, звітів, запитів і програмних мо-
дулів) цілого ряду типових задач, таких 
як одержання довідкової інформації про 
місця утворення та видалення відходів, 
вибір і перегляд потрібних даних, їх на-
очне представлення в звітах та на елект-
ронній карті, аналіз обраних даних то-
що. 

3. Побудовано (як складову РГІС) спеціа-
лізовану ГІС “Поверхневі води”. Ство-
рено програмну оболонку для керування 
ГІС з використанням нових форм і про-
грамних модулів. Система дозволяє 
одержувати вичерпну довідкову інфор-
мацію про а) задіяні і ще не задіяні в 
моніторингу створи спостережень, 
б) показники якості поверхневих вод, у 
тому числі групові показники, в) ГДК, 
сформовані за різними критеріями, а та-
кож г) формули для кількісного оціню-
вання якості води за конкретними пока-
зниками. ГІС, за допомогою інтелектуа-
льних фільтрів дозволяє зручно і швид-
ко здійснювати вибір необхідних пер-
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винних даних моніторингу (окремих 
створів або їх груп, періоду спостере-
жень, будь-якої кількості показників 
і/або групових показників якості води). 
Забезпечено можливість панорамного 
перегляду всього масиву обраних даних 
за допомогою динамічних стрічкових 
форм нового типу, не лише зміст, але й 
структура яких формується за результа-
тами здійсненого вибору. Нарешті, сис-
тема дозволяє розв’язувати типові зада-
чі з аналізу масиву вибраних даних. Зо-
крема, використовуючи будь-які адек-
ватні часові інтервали усереднення да-
них можна одночасно визначити для 
всіх вибраних створів, інтервалів усере-

днення (в рамках обраного періоду спо-
стережень) і показників якості води різ-
ні статистичні характеристики останніх 
(середні значення, персентілі тої чи ін-
шої процентності, дисперсії тощо) а та-
кож кількісні оцінки якості води. За да-
ними, що стосуються групових показ-
ників, система автоматично генерує зві-
ти з оцінками стану поверхневих вод. 
Забезпечено можливість панорамного 
перегляду результатів аналізу як у чис-
ловому вигляді, так і за допомогою діа-
грам (використовуються форми, здатні 
динамічно змінювати свою структуру). 
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GIS OF ECOLOGICAL MONITORING AND COMPLEX ANALYSIS O F 
ENVIRONMENTAL STATE IN TRANSCARPATHIAN REGION 

 
The current state of development of the GIS for ecological monitoring and complex 
analysis of the state of the environmental state in the Transcarpathian region had 
been provided. A new results in the creation of the major component of this sys-
tem, namely the specialized GIS “Surface water” had been reviewed. 
Keywords: ecological monitoring, environment, surface water, geographic infor-
mation systems. 
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ГИС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Представлено современное состояние разработки ГИС экологического мони-
торинга и комплексного анализа состояния окружающей среды в Закарпат-
ской области. Рассмотрены новые результаты, полученные в процессе по-
строения главной составляющей этой системы, а именно специализирован-
ной ГИС “Поверхностные воды”. 
Ключевые слова: экологический мониторинг, окружающая среда, поверх-
ностные воды, географические информационные системы. 

 
 


