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Мета роботи:
розробка електронного санітарного паспорту та

протоколу, які забезпечать зручне оновлення та

використання даних.
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Об'єкт дослідження:
санітарний паспорт та протокол
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ДжерелаДжерела інформаціїінформації
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Приклад санітарного паспорту



Недоліки паперового варіанту санітарного

паспорту та протоколу:

� не зручні у використанні;

� доступ до даних ускладнюється;

� важко систематизувати дані;

� важко аналізувати дані за різними критеріям.
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Загальний вигляд розробленої бази даних
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Загальний вигляд структури санітарного

паспорту
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Загальний вигляд структури протоколу



Схема даних
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Зразок форми для санітарного паспорту
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Зразок форми для протоколу результатів

вимірювання якості питної води



Переваги електронного санітарного паспорту

та протоколу:

� є зручними у використанні;

� забезпечують швидкий доступ до даних;

� дають змогу створити єдиний банк даних;

�швидке оновлення даних;

� можливість імпорту нових даних;

� розробка нових форм для аналізу даних.
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ВисновкиВисновки::

Налагодження моніторингу, включаючи нітратне

забруднення, джерел децентралізованого питного

водопостачання має бути пріоритетною задачею як для

відповідальних органів влади, так і для індивідуальних

власників колодязів.                . 

Споживачі колодязної води, їх більшість, не володіють

інформацією щодо санітарно-гігієнічних норм облаштування

та догляду за колодязем. Потрібно періодичне очищення

колодязя та проведення аналізу якості води. Безкоштовний

лише аналіз води на нітрати. Загальний коштує 126,51 грн. 

Саме розробка електронного санітарного паспорту

колодязя є підґрунтям та суттєвим інструментом для

систематизації та збереження усієї інформації про якість

питної води. На основі даної бази в залежності від задачі

можна проводити порівняння та виявляти динаміку якості

питної води за даними санітарних паспортів на колодязі. 13



ДякуюДякую заза увагуувагу!!!!!!
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