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Перелік скорочень 

 

Скорочення Опис 

БД База даних 

ДНВП «Геоінформ 
України» 

Державне науково-виробниче підприємство 

«Державний інформаційний геологічний фонд України» 

ЄДРПОУ 
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України 

Кабінет Особистий електронний кабінет водокористувача 

Реєстр Державний реєстр артезіанських свердловин 

ПІБ Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Позначення, які використовуються: 

- назви електронних форм, сторінок, закладок та полів введення даних 
виділяються синім кольором, жирним шрифтом і беруться в лапки 
(наприклад, поле «Про свердловину»); 

- назви кнопок беруться у квадратні дужки й виділяються синім 

кольором та жирним шрифтом (наприклад, кнопка  [Список значень]); 

- важлива додаткова інформація щодо пункту, який описується 
виділяється синім кольором та курсивом (наприклад, Зверніть увагу! 
Коректування на даній сторінці неможливе). 
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Вступ 

Державний реєстр артезіанських свердловин ведеться відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами 
вимірювання об’єму видобутих підземних вод» від 08.10 2012 р. № 963. 

Державний реєстр артезіанських свердловин (далі – Реєстр) - це 
сукупність програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що 
забезпечують збирання, оброблення, накопичення, зберігання та поширення 
інформації щодо водозабірних свердловин.  

Реєстр створено для забезпечення реалізації державної політики щодо 
раціонального використання підземних вод для потреб населення і галузей 
економіки, підприємств, установ, організацій і громадян. 

Державний реєстр артезіанських свердловин розміщується за адресою 
waterwells-ua.info. 

Реєстр ведеться українською мовою. 

Реєстр складається із двох функціональних частин: публічної та 
приватної - електронного кабінету водокористувача (далі - Кабінет). 

До публічної (загальнодоступної) частини Реєстру мають доступ усі 
користувачі Інтернету без обмежень (рис. 1). Кабінет водокористувача – 
приватна частина Реєстру, доступ до якої є регламентованим та 
використовується для адміністрування та наповнення Реєстру. 

 

Дана інструкція призначена для водокористувача, який самостійно 
заповнює інформацію по свердловині у Реєстрі. 

 

Рис. 1  Головна сторінка Державного Реєстру артезіанських свердловин 
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1. Функціональні частини Реєстру 
 
1.1 Публічна частина Реєстру 

 
Доступ до публічної частини Реєстру є відкритим і здійснюється без 

проходження процедури авторизації та ідентифікації особи. 
Публічна частина Реєстру забезпечує: 

 формування та виконання запитів до бази даних, перегляд та 
друкування інформації про свердловини; 

 надання інформації у формі відкритих даних для подальшої її 
автоматизованої обробки; 

 надання аналітичної інформації щодо артезіанських свердловин; 
 доступ до даних Реєстру на базі геоінформаційної системи. 

Інформацію з Реєстру можливо отримати: 
 по власнику (водокористувачу) артезіанської свердловини: 

найменування власника, код ЄДРПОУ, юридична адреса, перелік 
артезіанських свердловин зареєстрованих за власником 
(водокористувачем). Пошук інформації здійснюється користувачем  за 
найменуванням водокористувача або кодом ЄДРПОУ; 

 по артезіанській свердловині – пошук здійснюється за окремими 
показниками, відповідно до форми «Опис артезіанської свердловини». 

1.2 Приватна частина Реєстру (електронний Кабінет 
водокористувача) 

 

Приватна частина забезпечує:  

 реєстрацію водокористувача та свердловини у Реєстрі за 
водокористувачем; 

 введення інформації по свердловині; 
 скасування реєстрації свердловини за водокористувачем. 

 
Реєстрація водокористувача та свердловини у Реєстрі за 

водокористувачем 
 
Доступ до Кабінету надається водокористувачу чи уповноваженій особі 

за електронним цифровим підписом засобами інтегрованої системи 
електронної ідентифікації id.gov.ua (далі – ICEI). 

 

Вхід зареєстрованих водокористувачів до Кабінету здійснюється після 
успішного завершення ідентифікації засобами ІСЕІ. При цьому, користувач 
одразу перенаправляється на сторінку Кабінету, де він має можливість 
виконувати всі необхідні дії, що передбачені правами, наданими йому при 
реєстрації в системі. 
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Водокористувач: 
 реєструється у Реєстрі; 
 реєструє паспорт свердловини; 
 завантажує додатки. 

Введення інформації по свердловині 

Введення інформації до Реєстру виконується відповідно до розділів 
«Опис артезіанської свердловини»: загальні відомості про водокористувача, 
загальні дані про артезіанську свердловину, дані про спеціальний дозвіл на 
користування надрами, дані про дозвіл на спеціальне водокористування, 
відомості щодо зони суворого режиму (I пояс санітарної охорони), опис 
порід (геологічний розріз), обсадка артезіанської свердловини, обладнання 
артезіанської свердловини, інші відомості про артезіанську свердловину 
(опис у вільній формі). 

Завантажуються додатки: паспорт та опис артезіанської свердловини, 
акти про тампонаж чи ліквідацію свердловини, тощо. 

Введена інформація по свердловині отримує статус «на перевірці». 

Адміністратор Реєстру: 
 перевіряє інформацію по свердловині; 
 підтверджує реєстрацію або у разі виявлення недоліків, направляє 

водокористувачу обґрунтовані зауваження до пакету документів. 
 

У випадку виявлення недоліків водокористувач: 
 виправляє недоліки щодо введеної інформації; 
 направляє електронний лист Адміністратору про усунення недоліків. 

При статусі «на перевірці» та «в опрацюванні» свердловина не є 
зареєстрованою у Реєстрі та не значиться в аналітичних документах. 

Скасування реєстрації свердловини за водокористувачем 

Водокористувач, який в подальшому не планує експлуатувати 
свердловину, самостійно скасовує реєстрацію (ставить ознаку «скасувати»). 

Інформація по свердловині залишається у Реєстрі та може бути 
використана іншим водокористувачем. Для надбання вільної свердловини у 
користування водокористувач надсилає Адміністратору Реєстру дозвільні 
документи (спеціальний дозвіл на водокористування, спеціальний дозвіл на 
користування надрами, акт приймання-передачі майна, тощо) на 
верифікацію. Адміністратор перевіряє документи та в разі їх достовірності 
надає можливість водокористувачу виконувати всі необхідні дії, що 
передбачені його правами, наданими йому при реєстрації в системі. 
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2. Налаштування роботи форми «Реєстр артезіанських 
свердловин» 

1. Встановити Java Runtime Environment версії 8 відповідно до ОС. 

https://www.java.com/ru/download/manual.jsp 

2. Встановити браузер Firefox.  

https://www.mozilla.org/uk/firefox/new/ 

3. Додати до змінної оточення Path шлях до Firefox. 

В файловому провіднику викликати властивості комп’ютера: 

 

 

Вибрати «Додаткові параметри»: 
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Вибрати «Змінні оточення»: 

 

 

Вибрати «Редагувати» та додати до змінної Path шлях до Firefox: 

 

4. Відкрити Firefox та викликати в меню налаштувань Firefox пункт 
«Налаштування». 
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Далі перейти до «Приватність і безпека»: 

 

Зняти відмітку про блокування вікон, що виринають: 

 

5. Викликати тестову форму. 

https://geoappl.kiev.ua:4445/forms/frmservlet?config=art 

Зберегти файл frmservlet.jnlp, а потім відкрити його в теці «Завантаження» за 
допомогою javaws.exe,який розташований зазвичай в  

JAVA_HOME\ jre1.8.0_271\bin\javaws 
Наприклад 

\Program files\java\jre1.8.0_281\bin\javaws 
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6. Викликати форму та натиснути Run. 

 

Результат роботи тестової форми: 

 

7. Викликати в меню налаштувань Firefox пункт «Налаштування» «Загальні». 

Для пункту «Програми» оберіть як Firefox оброблятиме файли типу JNLP. 
Вибрати «Використовувати JAVA  (TM) Launcher» 
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8. Виклик форми для введення інформації по свердловині виконується з 
електронного Кабінету водокористувача у розділі «Реєстр артезіанських 
свердловин». На повідомлення про помилку натиснути OK. 
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3. Реєстрація свердловин 
 

Вхід зареєстрованих водокористувачів до Кабінету здійснюється після 
успішного завершення ідентифікації засобами ІСЕІ. 

Після цього, водокористувачу відкривається сторінка «Описи 
свердловин» Кабінету (рис. 3.1).  

 

 
 

Рис.3.1  Приклад сторінки кабінету водокористувача 
 

Водокористувач починає реєструвати свердловину, де він має 
можливість виконувати всі необхідні дії, що передбачені правами, наданими 
йому при реєстрації в системі з розділу «Свердловини». 
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3.1 Розділ «Свердловини» 
 

Екранна форма розділу «Свердловини» наведена на рисунку 3.2. 

 
 

Рис.3.2  Реєстрація свердловини за водокористувачем 

На сторінці доступні наступні запити: 

 - виконати запит; 

 - новий запис. 

Для реєстрації нової свердловини скористайтеся кнопкою  [Новий 
запис]. Відкриється діалогове вікно «Нова свердловина» для внесення 
номера свердловини за паспортом (рис. 3.3): 

 

Рис.3.3  Діалогове вікно «Нова свердловина» 
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На сторінці доступні наступні операції: 

 - зберегти (використовується для збереження внесених даних); 

 - відмовитись. 
 

 
 

Рис. 3.4  Надання системного номеру (ідентифікатор)  
 

На сторінці доступні наступні запити: 

 - ввести запит; 

 - новий запис; 

 - видалити запис. 
 

Після внесення номера свердловини за паспортом свердловині 
надається системний номер (ідентифікатор) та підтягується інформація, яка 
зареєстрована за водокористувачем (рис. 3.4).  

Для подальшого вводу інформації по свердловинах водокористувач 
повертається до розділу «Опис свердловин». 
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3.2 Розділ «Описи свердловин» 

При наданні системного номеру свердловині (ідентифікатора), їй 
надається статус «в опрацюванні» (рис. 3.5). 

 

Рис.3.5  Сторінка кабінету водокористувача 
Функціональні кнопки виконують наступні дії: 

 - ввести запит; 

 - перехід до розділів опису свердловин; 

 - скасування реєстрації свердловин; 

 ‐ передати на перевірку, після занесення даних по свердловині.  

Наведена таблиця «Свердловини» складається з атрибутів: 

- номер свердловини; 
- дата складання опису; 
- дата останнього коректування опису; 
- дата реєстрації за водокористувачем; 
- дата внесення до реєстру; 
- системний номер (ідентифікатор); 
- статус свердловини. 

(Зверніть увагу! Після передачі даних по свердловині на перевірку 
Адміністратору Реєстру, водокористувачу неможливе коректування 
інформації по свердловині). 



 
 

16

4. Введення інформації до розділів опису артезіанської свердловини 

На сторінці Кабінету «Описи свердловин» виберіть з таблиці 
«Свердловини» (рис. 4.1) потрібну артезіанську свердловину (активна 
свердловина у списку має світло-сірий колір) з ознакою стану свердловини 
«в опрацюванні». 

 

Рис.4.1  Вибір свердловини 

Натисніть кнопку  [Розділи опису свердловини]. 

Відкриється сторінка «Розділи опису артезіанської свердловини», де 
вказаний її системний номер (ідентифікатор) та номер паспорту (рис. 4.2). 
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Рис.4.2  Розділи опису артезіанської свердловини 
(Наприклад: опис артезіанської свердловини з системним номером 101360 та 

номером паспорта 10с) 
 

На сторінці «Розділи опису артезіанської свердловини» відображені 
розділи: «1.Загальні дані», «2.Спеціальний дозвіл», «3.Спеціальне 
водокористування», «4.Зона суворого режиму», «5.Опис порід», «6.Обсадка 
свердловини», «7.Обладнання», «8.Інші відомості», «Додатки». 

Розділ «1.Загальні дані» складається з чотирьох закладок 
(підрозділів): 

 Закладка «Про свердловину». 
 Закладка «Тип води». 
 Закладка «Стан свердловини». 
 Закладка «Дослідження». 

Розпочніть введення інформації з підрозділу «Про свердловину». 
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4.1 Розділ «1.Загальні дані» 

Підрозділ «Про свердловину» 

Екранна форма підрозділу «Про свердловину» наведена на 
рисунку 4.3. 

 

Рис.4.3  Закладка «Про свердловину» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - повернутись до опису свердловин; 

 - коректувати.  

Для внесення чи коректування інформації скористайтеся кнопкою  

 [Коректувати].  

Відкривається екранна форма «1.Загальні дані» (рис. 4.4). 
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Рис.4.4  Екранна форма для введення даних до розділу «1.Загальні дані» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - зберегти. Використовується для збереження внесених даних; 

 - відмовитись; 

 - список значень.  

Зверніть увагу! Кнопку  [Список значень] використовуємо для полів, 

обведених рожевим кольором. В інші поля значення вводяться вручну. 

Достовірність введення однотипної інформації забезпечується 
списками значень, які формуються з відповідних класифікаторів 
(адміністративна область, адміністративний район, територіальна громада 
тощо, призначення та тип води за використанням, стан свердловини, опис 
порід, тип фільтру тощо). При установці курсору на такому полі, значення 
вибирається зі списку. Виклик списку відбувається при натисканні на кнопку 

 [Список значень].  

Список значень за структурою відображення інформації є списком-
таблицею (рис. 4.5 та рис. 4.6).  
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Рис.4.5  Вибір значення з поля зі списком 

 

Рис.4.6  Приклад списку значень. 
Просування по списку здійснюється за допомогою слайдера. Знайдене 
значення переноситься у відповідне поле даних натисканням кнопки «OK». 
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У закладці «Про свердловину» заповніть наступні поля даних: 

«Складач інформації» - введіть вручну повне найменування особи чи 
підприємства, які склали опис. 

«Дата складання опису» - введіть вручну дату складання опису, 
використовуючи формат дати ДД-ММ-РРРР. 

«Дата початку експлуатації» - впишіть дату початку експлуатації 
артезіанської свердловини, використовуючи формат дати ДД-ММ-РРРР. 

«Тип артезіанської свердловини» - поле заповнюється після натискання 

кнопки  [Список значень]та вибору потрібного значення зі списку. 

«Призначення артезіанської свердловини» - поле заповнюється після 

натискання кнопки  [Список значень]та вибору потрібного значення зі 
списку. 

«Спосіб буріння» - поле заповнюється після натискання кнопки  [Список 
значень] та вибору потрібного значення зі списку. 

«Адміністративна прив’язка» - поле заповнюється після натискання кнопки 

 [Список значень] та вибору потрібного значення зі списку. Вибір 
території здійснюється послідовно, поступово звужуючи перелік. Так, 
спочатку визначається адміністративна область, потім автоматично видається 
список адміністративних районів області. Для вибраного району автоматично 
формується та відображається список територіальних громад. Аналогічно 
пропонується список населених пунктів вибраної територіальної громади. 
Для міст, які мають райони всередині міста, пропонується для вибору список 
районів міста. Обмеження вибору адміністративної прив’язки здійснюється в 
наступному списку натиском клавіші «Cancel». 

«Опис положення на місцевості» - введіть текст вручну у довільній формі. 

«Географічні координати» - виберіть систему та формат географічних 
координат за допомогою перемикача та введіть значення. 

«Водоносний горизонт, що експлуатується» - поле заповнюється після 

натискання кнопки  [Список значень] та вибору потрібного значення зі 
списку. 

«Абсолютна відмітка устя, м» - введіть вручну значення абсолютної 
відмітки устя. 

Після заповнення всіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути  кнопку  [Зберегти]. Внесена 
інформація відобразиться у закладці «Про свердловину» (рис. 4.6). 
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Рис. 4.7  Приклад збереженої інформації 

Для відміни внесених даних натисніть кнопку  [Відмовитись] – всі 
внесені дані про свердловину будуть втрачені. Для коректування даних у 

окремих полях натисніть кнопку  [Коректувати], внесіть зміни у 

відповідні поля та натисніть кнопку  [Зберегти]. 
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Підрозділ «Тип води» 

Екранна форма підрозділу «Тип води за використанням» наведена на 
рисунку 4.8. 

 
Рис.4.8  Закладка «Тип води» 

 
На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «Тип води» (рис. 4.8).  
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Рис.4.9  Діалогове вікно для введення даних 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись; 

 - список значень. 

Введіть вручну дату досліджень.  

Поле «Тип води за використанням» відображає код та назву типу 
води за використанням і може містити до семи значень. Курсор необхідно 
встановити на полі «Тип води за використанням». Кожне значення типу 
води за використанням відбирається та заповнюється  після натискання 

кнопки  [Список значень] та вибору потрібного значення зі списку 
(рис. 4.10). 
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Рис.4.10  Приклад вибору типу води за використанням  

Після заповнення всіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути кнопку  [Зберегти]. Внесена 
інформація відобразиться у закладці «Тип води» (рис. 4.11). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись]та поверніться на попередню закладку. 

 
Рис.4.11  Приклад збережених показників 

Видалити запис можливо за допомогою кнопки  [Видалити запис]. 
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Підрозділ «Стан свердловини» 

Екранна форма підрозділу «Стан свердловини» наведена на 
рисунку 4.13. 

 

Рис.4.13  Закладка «Стан свердловини» 

 
На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «Стан свердловини» (рис. 4.14). 
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Рис.4.14  Діалогове вікно «Стан свердловини» 
 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись; 

 - список показників. 

Ведіть вручну дату проведення дослідження. 

Натисніть кнопку  [Список показників] та заповніть поле «Код 
стану свердловини», вибравши потрібне значення зі списку (рис. 4.15). 
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Рис.4.15  Список показників «Технічний стан водопунктів» 

Після заповнення всіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути кнопку  [Зберегти].  

Внесена інформація відобразиться у закладці «Стан свердловини» 
(рис. 4.16). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись] та поверніться на попередню закладку. 

 
Рис.4.16  Приклад збереженої інформації 
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Підрозділ «Дослідження» 

Екранна форма підрозділу «Дослідження» наведена на рисунку 4.17. 

 

Рис.4.17  Закладка «Дослідження» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

На сторінці містяться наступні результати досліджень: 

- глибина свердловини, м; 
- дебіт (Q), м3/добу; 
- зниження рівня (S), м ;  
- статичний рівень, м; 
- питомий дебіт (Q/S), м3/добу; 
- загальна жорсткість, мг-екв/дм3; 
- карбонатна жорсткість, мг-екв/дм3; 
- мінералізація, г/дм3, мг/дм3; 
- сухий залишок, г/дм3, мг/дм3.  
 

Зверніть увагу! Показники вводяться на дату проведення досліджень.  

За допомогою курсору виберіть показник, активний рядок у списку має 
світло-сірий колір, (рис. 4.18). 
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Рис.4.18  Вибір показників 

Для внесення інформації скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 
Відкриється діалогове вікно «Дослідження» з назвою показника, який 

вибрали для введення (рис. 4.19): 

 

Рис.4.19  Діалогове вікно для введення показників 
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У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись. 

Введіть вручну дату проведення дослідження та значення показника. 

Після заповнення усіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути кнопку  [Зберегти].  

Внесена інформація відобразиться у закладці «Дослідження» 
(рис. 4.20). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись] та поверніться на попередню закладку. 

 

Рис.4.20  Приклад внесених даних 

При відсутності інформації по результатах досліджень відповідне поле 
не заповнюється. 
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4.2 Розділ «2.Спеціальний дозвіл» 

Екранна форма розділу «2.Спеціальний дозвіл» наведена на 
рисунку 4.21. 

 

Рис.4.21  Екранна форма розділу «2.Спеціальний дозвіл» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації у розділ «2.Спеціальний дозвіл» 

скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «2.Спеціальний дозвіл» (рис. 4.22): 

 

Рис.4.22  Діалогове вікно для введення інформації 
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У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись; 

 - список показників. 

Введіть вручну номер спецдозволу. 

Поле «Вид користування надрами» заповнюється після натискання 

кнопки  [Список показників] зі списку (рис. 4.23). 

 
Рис.4.23  Список показників «Види користування надрами» 

Після заповнення усіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути  кнопку  [Зберегти].  

Внесена інформація відобразиться у закладці «2.Спеціальний дозвіл» 
(рис. 4.24). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись] та поверніться на попередню закладку. 
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Рис.4.24  Приклад внесених даних 

Зверніть увагу! У розділ «2.Спеціальний дозвіл» для артезіанської 
свердловини вноситься тільки номер спецдозволу та код виду користування 
надрами. 

Далі за цими показниками із бази даних спеціальних дозволів 
підтягується для перегляду наступна інформація: 

- код та назва власника спеціального дозволу; 
- дата надання спецдозволу; 
- термін дії спеціального дозволу; 
- ознака дії (стан дії спеціального дозволу, який показує дійсний чи 

недійсний спеціальний дозвіл на поточний момент); 
- адміністративна прив’язка; 
- причина анулювання. 
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4.3 Розділ «3.Спеціальне водокористування» 
Екранна форма розділу «3.Спеціальне водокористування» наведена на 

рисунку 4.25. 

 

Рис.4.25  Екранна форма розділу «3.Спеціальне водокористування» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис.  

Для внесення інформації у розділ «3.Спеціальне водокористування» 

скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «3.Спеціальне водокористування» 
(рис. 4.26). 
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Рис.4.26  Діалогове вікно для введення інформації 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись. 

Вручну заповніть наступні поля: 

- номер дозволу на спеціальне водокористування; 
- дата видачі дозволу на спеціальне водокористування; 
- термін дії дозволу на спеціальне водокористування, кількість 

років; 
- ліміт видобутку, тис. м3/рік; 
- ліміт видобутку, м3/добу. 

Введіть код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки 
платника податків фізичної особи – підприємця та назву власника дозволу у 
поле «Власник дозволу на спеціальне водокористування». 

Після заповнення усіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути кнопку  [Зберегти].  
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Внесена інформація відобразиться у закладці «3.Спеціальне 
водокористування» (рис. 4.27). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись]та поверніться на попередню закладку. 

 
Рис.4.27  Приклад введеної інформації 
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4.4 Розділ «4.Зона суворого режиму» 

Екранна форма розділу «4.Зона суворого режиму» наведена на 
рисунку 4.28. 

 

Рис.4.28  Екранна форма розділ у «4.Зона суворого режиму» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації у розділ «4.Зона суворого режиму» 

скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «4.Зона суворого режиму» (рис. 4.29): 
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Рис.4.29  Діалогове вікно для введення інформації 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись; 

 - список показників. 

Показники «Код та назва характеристики зони санітарної охорони» 
вибираються зі списку «Характеристики зон санітарної охорони» (рис. 4.30), 
а показники «Код та назва форми зони санітарної охорони» вибираються зі 
списку «Форма зон санітарної охорони» (рис. 4.31).  
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Рис.4.30  Список показників «Характеристики зон санітарної 

охорони» 

 

Рис.4.31  Список показників «Форма зон санітарної охорони» 
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Додайте вручну розміри санітарної зони. 

Збережіть введену інформацію за допомогою кнопки  [Зберегти]. 

У разі вдалого збереження інформація відобразиться у закладці «4.Зона 
суворого режиму» (рис. 4.32). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись]та поверніться на попередню закладку. 

 
Рис.4.32  Приклад введеної інформації 
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4.5 Розділ «5.Опис порід» 

Екранна форма розділ «5.Опис порід» наведена на рисунку 4.33. 

 

Рис.4.33  Екранна форма розділу «5.Опис порід» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації у розділ «5.Опис порід» поставте курсор на 
необхідний рядок у таблиці (активний рядок має світло-сірий колір) та 

натисніть кнопку  [Новий запис].  

Відкриється діалогове вікно «5.Опис порід» (рис. 4.34). 
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Рис.4.34  Діалогове вікно для введення інформації 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись; 

 - список показників. 

У діалогову вікні «5.Опис порід» заповніть наступні поля вручну: 

- № шару; 
- геологічний індекс (інформація міститься у паспорті свердловини 

у розділі «Геологічний розріз і конструкція свердловини»); 
- глибина покрівлі, м: від; 
- глибина підошви, м: до; 
- потужність, м. 

Скористайтеся кнопкою  [Список показників] та виберіть зі 
списку код та назву порід (рис. 4.35). 
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Рис.4.35  Вибір коду та назви порід зі списку 

Після заповнення усіх потрібних полів у діалоговому вікні, щоб 

підтвердити внесену інформацію, необхідно натиснути кнопку [Зберегти]. 
Внесена інформація відобразиться у закладці «5.Опис порід» (рис. 4.36). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись] та поверніться на попередню закладку. 

 
Рис.4.36  Приклад введеної інформації до розділу «5.Опис порід» 

Для корегування введеної інформації поставте курсор на необхідний 
рядок у таблиці (активний рядок має світло-сірий колір) та натисніть кнопку 

 [Коректувати]. Внесіть правки та натисніть кнопку  [Зберегти]. 
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4.6 Розділ «6.Обсадка свердловини» 

Екранна форма розділу «6.Обсадка свердловини» наведена на 
рисунку 4.37. 

 

Рис.4.37  Екранна форма «6.Обсадка свердловини» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації у розділ «6.Обсадка свердловини» 

скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «6.Обсадка свердловини» (рис. 4.38): 
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Рис.4.38  Діалогове вікно введення інформації 
У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись. 
У діалоговому вікні «6.Обсадка свердловини» заповніть вручну 

наступні поля: 

- № з/п; 
- діаметр, мм; 
- глибина, м: від; 
- глибина, м: до. 

Після заповнення усіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 
інформацію, необхідно натиснути кнопку [Зберегти]. Внесена інформація 
відобразиться у закладці «6.Обсадка свердловини» (рис. 4.39). У випадку 
помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, натисніть кнопку  
[Відмовитись] та поверніться на попередню закладку. 

 
Рис.4.39  Приклад введеної інформації 
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4.7 Розділ «7.Обладнання» 

Екранна форма розділу «7.Обладнання» наведена на рисунку 4.40. 

Розділ «7.Обладнання артезіанської свердловини» розділений на три 
підрозділи (закладки) в залежності від призначення обладнання: 

 Закладка «Марка насосу»; 
 Закладка «Фільтри»; 
 Закладка «Засоби вимірювання» 

 

Рис.4.40  Обладнання артезіанської свердловини 

Розпочніть введення інформації з підрозділу «Марка насосу».  
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Підрозділ «Марка насосу» 

 
Рис.4.41  Закладка «Марка насосу» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «Обладнання» (рис. 4.42). 

 

Рис.4.42  Діалогове вікно для введення інформації 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись. 
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Заповніть вручну наступні поля: 

- дата встановлення насосу; 
- марка насосу; 
- глибина завантаження, м. 

Після заповнення всіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути кнопку  [Зберегти].  

Внесена інформація відобразиться у закладці «Марка насосу» 
(рис. 4.43). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись]та поверніться на попередню закладку. 

 

Рис.4.43  Приклад введеної інформації 
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Підрозділ «Фільтри» 

Перейдіть на закладку «Фільтри» (рис. 4.44). 

 
Рис.4.44  Закладка «Фільтри» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації скористайтеся кнопкою [Новий запис]. 
Відкриється діалогове вікно «Фільтри» (рис. 4.45).  

 

Рис.4.45  Діалогове вікно для введення інформації 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись; 

 - список показників. 
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Заповніть вручну наступні поля: 

- номер з/п; 
- інтервал установки робочої частини, м: від; 
- інтервал установки робочої частини, м: до. 

Назву фільтру виберіть за допомогою кнопки  [Список 
показників] зі списку (рис. 4.46). 

 

Рис.4.46  Список «Типи фільтрів» 

Після заповнення всіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути  кнопку  [Зберегти].  

Внесена інформація відобразиться у закладці «Фільтри» (рис. 4.47). 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись]та поверніться на попередню закладку. 

 

Рис.4.47  Приклад введеної інформації 
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Підрозділ «Засоби вимірювання» 

Перейдіть на закладку «Засоби вимірювання» (рис. 4.48). 

 

Рис.4.48  Закладка «Засоби вимірювання» 
На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації у підрозділ «Засоби вимірювання» 

скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «Засоби вимірювання»(рис. 4.49). 

 

Рис.4.49  Діалогове вікно для введення інформації 
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У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись. 

Введіть вручну наступну інформацію: 

- дату встановлення засобу вимірювання; 
- марку засобу вимірювання об’єму видобутої води; 
- дату атестації засобу вимірювання. 

Після заповнення усіх потрібних полів, щоб підтвердити внесену 

інформацію, необхідно натиснути  кнопку  [Зберегти].  

Внесена інформація відобразиться у закладці «Засоби вимірювання». 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись]та поверніться на попередню закладку. 

Приклад введеної та збереженої у Реєстрі інформації стосовно засобів 
вимірювання наведений на рис. 4.50. 

 

Рис.4.50  Приклад збереженої інформації 



 
 

54

4.8 Розділ «8.Інші відомості» 

Екранна форма розділу «8.Інші відомості»  наведена на рисунку 4.51. 

Зверніть увагу! Інші відомості про артезіанську свердловину це - текст, 
розбитий на блоки по 2000 байт. Блоки нумеруються по порядку для того, 
щоб текст був неперервним. 

 

 

Рис.4.51  Екранна форма «8.Інші відомості» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис. 

Для внесення інформації скористайтеся кнопкою  [Новий запис]. 

Відкриється діалогове вікно «8.Інші відомості» (рис. 4.52): 
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Рис.4.52  Діалогове вікно «8.Інші відомості» 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись. 

Поставте номер блоку та введіть текст. 

Потім, щоб підтвердити внесену інформацію, необхідно натиснути  

кнопку  [Зберегти].  

Внесена інформація відобразиться у закладці «8.Інші відомості». 

У випадку помилки у діалоговому вікні, для відміни внесених даних, 

натисніть кнопку  [Відмовитись]та поверніться на попередню закладку. 
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4.9 Розділ «Додатки» 

Екранна форма розділу «Додатки» наведена на рисунку 4.53. 

Після створення облікового запису свердловини в Реєстрі 
водокористувач завантажує додатки, які містять інформацію по свердловині 
(Зверніть увагу! Сканований паспорт свердловини та «Опис артезіанської 
свердловини» обов’язково). 

 

Рис.4.53  Екранна форма розділу «Додатки» 

На сторінці доступні наступні операції: 

 - показати додаток.  

 - новий запис; 

 - коректувати; 

 - видалити запис 

Для завантаження додатку скористайтеся кнопкою  [Новий 
запис]. Відкриється діалогове вікно «Новий додаток» (рис. 4.54).  
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Рис.4.54  Діалогове вікно завантаження додатка 

У діалоговому вікні доступні наступні операції: 

 - зберегти; 

 - відмовитись; 

 - завантажити додаток. 

У полі «Назва додатка» вказується додаток який завантажується 
(наприклад: Паспорт та опис свердловини). Додатки об’єднуються в єдиний 
документ у форматі *.pdf. Документу надається назва, яка складається із 
системного номера (ідентифікатора) свердловини (наприклад: 102820.pdf). 

Наступним кроком є натискання кнопки  [Завантажити додаток], 
яка відкриває діалогове вікно в якому обирається файл для завантаження 
(рис. 4.55 та рис. 4.56). 

 

 

Рис.4.55  Діалогове вікно вибору додатка для завантаження 
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Рис.4.56  Діалогове вікно з завантаженим додатком 

Після виконання зазначених операцій необхідно натиснути кнопку  

 [Зберегти], а в разі помилки натиснути кнопку  [Відмовитись] та 
розпочати процедуру спочатку. 

Приклад завантаженого та збереженого додатку в Реєстрі наведено на 
(рис. 4.57). 

 

 

Рис.4.57  Приклад завантаженого та збереженого додатку. 
 

Важливо! Якщо інформація вводиться на «дату», вона змінюється у часі. 

Для вводу нових даних натисніть кнопку  [Новий запис]. Введіть дату 
та нову інформацію по свердловині. 
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Приклад опису артезіанської свердловини 

 
 

Рис.4.58  Приклад сканованого документу 
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5. Перевірка введення інформації до Реєстру 
 

При занесенні даних за описом артезіанської свердловини та загрузки 
додатків повертаємося на сторінку «Описи свердловин» (рис. 5.1).  

 
 

Рис.5.1  Приклад сторінки кабінету водокористувача 

Функціональні кнопки виконують наступні дії: 

 - ввести запит; 

 - перехід до розділів опису свердловин; 

 - скасування реєстрації свердловин; 

 ‐ передати на перевірку (Зверніть увагу! Після передачі даних по 
свердловині на перевірку Адміністратору Реєстру, водокористувачу 
неможливе коректування інформації по свердловині). 

Водокористувач натискає кнопку  [Передати на перевірку] та 
статус «в опрацюванні» переходить у статус «на перевірці». Адміністратор 
Реєстру перевіряє внесену інформацію. За результатами перевірки 
Адміністратор Реєстру підтверджує реєстрацію «в Реєстрі» або у разі 
виявлення недоліків, направляє водокористувачу обґрунтовані зауваження. 
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В процесі робіт з реєстрацією свердловин водокористувач може 
сформувати запит на відбір свердловин за статусом (рис. 5.2), а саме: 

 

Рис.5.2  Діалогове вікно «Формування запиту» 

в Реєстрі – свердловина зареєстрована у Реєстрі; 

в опрацюванні – водокористувач вносить інформацію по свердловині 
у Реєстр і передає на перевірку Адміністратору Реєстру; 

на перевірці – Адміністратор Реєстру перевіряє внесену інформацію 
відповідно до паспорту та опису артезіанської свердловини. 

На сторінці доступний запит: 

 - виконати запит.  

Для реєстрації інших свердловин до Реєстру водокористувач 
повертається до розділу «Свердловини». Та повторює кроки наведенні у 
розділах 3.1 - 4.9. 


