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Постановка проблеми. Проблема антропогенного забруднення природних вод завжди була і буде 

актуальною. Для контролю цього процесу в Україні функціонує мережа підрозділів Державної екологічної 

інспекції (ДЕІ) Мінприроди України, які контролюють додержання вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, поводження з 

відходами, екологічну безпеку; відповідних правил, нормативів, стандартів. Для екологічного інспекційного 

контролю кожного підприємства, що забруднює довкілля, досліджуються його викиди, скиди та відходи в 

комплексі зі спостереженням показників якості навколишнього природного середовища. За результатами 

аналізу приймаються керівні рішення, накладаються штрафні санкції, вживаються заходи із нейтралізації 

забруднення. При цьому процеси реєстрації та оброблення даних є трудомістким, тривалим і не виключає 

помилок. 

Щоб підвищити надійність ведення, оброблення та подання даних про стан довкілля актуальним є 

створення спеціальної автоматизованої геоінформаційної системи, що є метою цієї статті. 

Виклад основного матеріалу. Було проаналізовано роботу всіх підсистем ДЕІ. Встановлено, что з метою 

встановлення стану довкілля спочатку проводять відбір проб повітря, води чи ґрунту, які спрямовують до 

аналітичних лабораторій. Тут за унормованими методиками визначають показники якості і складають 

протокол вимірювань, зазначаючи їх похибки. Інформацію щодо стану довкілля передають у регіональний 

аналітичний центр моніторингу (контролю), де вона має надходити до спеціальних баз даних. Основною 

задачею аналітичного центру моніторингу є оцінювання стану довкілля і тенденцій його змін із наданням 

відповідних рекомендацій особам, що приймають рішення (рис. 1–3). 

 
Рис. 1 – Схема контролю якості ґрунтів 



 

Рис. 2 – Схема контролю якості поверхневих вод 

Усі дані спостережень зберігаються та 

накопичуються в окремих базах даних, що 

мають унікальну структуру. Проблема 

візуалізації інформації з прив’язкою до 

місць контролю полягає в неможливості 

знаходження необхідної інформації для 

відтворення у різних базах даних із різною 

структурою. Щоб вирішити цю проблему, 

засобами Delphi з використанням GIS 

ToolKit розроблено автоматизовану ГІС 

для комплексного екологічного контролю 

викидів, скидів, відходів та моніторингу 

стану довкілля (рис. 4 і 5). 

Інформацію з баз даних вибирають за 

допомогою запитів, що враховують 

структуру бази даних і вибирають 

спостереження за місцями контролю. 

Програма-оболонка ГІАС працює з 

результатом виконання запиту і саме за 

даними з нього здійснює візуалізацію на 

карті ГІС. 

Розроблена система вирізняється такими можливостями: візуальне нанесення об’єктів контролю 

(користувач мишкою вказує місце, де потрібно створити об’єкт); нанесення об’єктів контролю за 

координатами (при нанесенні об’єкта програма отримує координати з бази даних за кодом об’єкта); 

збереження інформації щодо розташування об’єктів контролю; аналіз просторово розподілених даних щодо 

об’єктів контролю.  

У 2005-2011 рр. за участі авторів у Вінницькому національному технічному університеті створено ГІАС 

ДЕІ та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди (АСУ «ЕкоІнспектор»; інша 

назва – АСК «ЕкоІнспектор»). АСУ «ЕкоІнспектор» має три основні підсистеми: «Вода та скиди», «Ґрунти та 

відходи» та «Викиди». Запропонований підхід використано у ній для візуального представлення результатів 

контролю та моніторингу стану довкілля [1, 2]. 

 

Рис. 3 – Схема контролю якості атмосферного повітря 



 

Рис. 4 – Технологія оброблення екологічної інформації для візуального подання в ГІАС 

Кожна з підсистем дозволяє автоматизувати оброблення акта відбору проб, результатів вимірювань, 

формування їх протоколу, ведення реєстраційних журналів, створення звітів про екоінспекційну діяльність і 

стан довкілля на основі затверджених форм вхідних і вихідних даних [3], а також зберігати зображення 

вибраного фрагмента карти у вигляді bmp-файлу (картинки).  

 

Рис. 5 – Структура геоінформаційної системи комплексного екологічного контролю 

Відображення даних здійснюють за допомогою інструментів нанесення місць відбору проб та 

інформаційно-довідкових інструментів про них. Кнопки запуску інструментів винесено на панелі 

інструментів головного вікна програми (рис. 6), а також в меню «Інструменти» головного меню програми 

(рис. 7). 

 



Рис. 6 – Інструменти нанесення місць відбору проб на панелі головного вікна 

 

Рис. 7 – Меню «Інструменти» головного меню програми 

Інформаційно-довідкові інструменти доступні після вибору об’єктів на карті (рис. 8). Для створення 

тематичних карт розроблено інструмент «Побудова тематичної карти». 

 

Рис. 8 – Форма «Інформація про місце відбору проб води» 

Передбачено інструмент для роботи з детальними планами міст, місцевості, підприємств у форматі 

растрових (відсканованих чи сфотографованих з паперових) карт, які можна прив’язати до об’єктів векторної 

карти. Це дозволяє наочно та точно прив’язувати місця відбору проб. Для роботи з такою картою потрібно 

запустити відповідний інструмент (рис. 9) і вибрати об’єкт, до якого прив’язана растрова карта. 

Висновки. Дістав подальшого розвитку новий підхід до розроблення автоматизованої геоінформаційної 

системи комплексного екологічного контролю стану довкілля. Розроблено відповідне програмне 

забезпечення, яке пройшло успішну апробацію та впроваджено у обласних те регіональних відділах 

інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України 

 



 

Рис. 9 – Середовище для роботи з растровими картами місцевості 
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