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Геоінформаційна система моніторингу  

Як загально географічні складові просторових шарів геобази даних 
використовуються електронно-картографічні матеріали  

(масштаб 1:200000), що розповсюджувані Міністерством України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи 

“ГІС-МЕС” - це проект в області підтримки прийняття рішень Центральної 
Державної лабораторії ветеринарної медицини за допомогою 

 ГІС-технологій щодо епізоотичного стану в Україні 
Картографічна компонента реалізована програмними продуктами ESRI 



Дані геобази розподіляються на каттегорії 

Склад геобази “ГІС-МЕС” 

загальногеографічні дані 

 тематичні просторові дані (шари) 

тематичні атрибутивні та довідкові дані 



Основні функції “ГІС-МЕС” 

Відстежуються питання про: 
 

  Популяцію домашніх птахів у центрах птахівництва (птахофабриках) 

  Спалахи пташиного грипу у домашніх птахів 

  Серомоніторинг пташиного грипу  

  Спалахи хвороби Ньюкастла у домашніх птахів 

  Реєстрацію ветеринарних лабораторій на Україні 

  Наповнення бази геоданих і семантично пов’язаних даних 

  Підготовка статистичної і звітної інформації про епізоотичний стан 

     у регіонах України 

  Просторовий аналіз поточного стану епізоотичної ситуації 

  Адміністрування системи і бази даних 



Довідка (ідентифікація), пошук 

Вибір певних шарів карти допомогають 
швидко отримати результат 

Шари карти 

Пошук населенного пункту 



Попередження ризику 
захворювання 

Пункт навколо якого 
необхідна буферна зона 

Буферні зони навколо виявлених спалахів хвороб, 
попереджають поширення епізоотії захворювання навколо 

населеного пункту або птахофабрики 

Радіус зони у км 
Зображення зони ризику 

Перелік населенних пунктів 
ризику 



Серомоніторинг 

Статистика серологічних досліджень по областях 
України за параметрами: 

 метод дослідження (серологія, ПЦР) 

 дата (місяць, квартал, рік) 

 хвороба (пташиний грип, хвороба Ньюкастла) 

Звітні дані серомоніторінгу 

Розгорнутий реєстр області 

Спалахи хвороб 



Просторовий аналіз епізоотичної 
ситуації в регіонах України 

Стовпчасті діаграми 
позитивних 
результатів на 
наявність антитіл у 
сироватці крові птахів 

Серологічне дослідження 

Тематичні шари геоінформаційної складової “ГІС-МЕС” 
інтегруються в єдину систему, пов’язану з семантичними 

даними і постійно підтримуються в актуальному стані.  



Формування за допомогою шкали кольорів та шкали символів 
розподілення кількісних показників розподілу поголів’я 

птахів на птахофабриках 

Просторовий аналіз поголів’я птахів 
на птахофабриках 



Просторовий аналіз  розподілення кількісних 
показників. Він формується за допомогою кругових 

діаграм.  

Розподіл птахопідприємств за 
спеціалізацією 



Реєстр птахофабрик Реєстр по області Облікова картка 

Реєстр птахофабрик використовується з метою: 

 Обліку загальної інформації по Україні 

 Обліку інформації за областями 

 Редагування даних при одержанні звітних документів від обласних 
центрів 

 Внесення нових даних про поголів’я 

 Формування звітної інформації у вигляді облікової картки 
птахофабрики 

Реєстри, звіти 


