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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 92 стор.; 10 рис.; 41 табл.; 1 додаток; 23 посилання. 

Населення планети зростає с кожним днем, відповідно, зростає і потреба людства 

у якісній та безпечній питній воді. У дипломній роботі досліджується стан 

світових водних ресурсів, водних ресурсів України та, зокрема, Києва.  

Підготовлений перелік показників якості питної води та виконані дослідження 

за ним 1819 проб водопровідної води міста Києва. 

Розроблений стартап проект по створенню підприємства з забезпечення 

водопостачання та водоочищення. 
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ЗАПАХ ВОДИ, ХСК, СТАРТАП ПРОЕКТ 

РЕФЕРАТ 
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Пояснительная записка: 92 стр .; 10 рис .; 41 табл .; 1 приложение; 23 ссылки. 

Население планеты растет с каждым днем, соответственно, растет и потребность 

человечества в качественной и безопасной питьевой воде. В дипломной работе 

исследуется состояние мировых водных ресурсов, водных ресурсов Украины и, 

в частности, Киева. 

Подготовлен перечень показателей качества питьевой воды и выполнены 

исследования по ним в 1819 пробах водопроводной воды города Киева. 

Разработан стартап проект по созданию предприятия по обеспечению 

водоснабжения и водоочистки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДООЧИСТКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ КИЕВА, 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, 

ЦВЕТНОСТЬ, ЗАПАХ ВОДЫ, ХПК, СТАРТАП ПРОЕКТ  

ABSTRACT 

Explanatory note 92 р.; 10 fig.; 41 tab.; 1 application; 23 references. 

The population of the planet is growing day by day, and, accordingly, the need of 

mankind for quality and safe drinking water is growing. In the thesis the condition of 
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world water resources, water resources of Ukraine and, in particular, Kiev is 

investigated. 

The list of indicators of quality of potable water is prepared and researches on them in 

1819 samples of tap water of a city of Kiev are executed. 

The startup project on creation of the enterprise on maintenance of water supply and 

water purification is developed. 
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PROJECT 
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https://www.water.ru/bz/param/ferrum.php
https://www.water.ru/bz/param/harshness.php
https://www.barrier.ru/encyclopedia/o-vode/chto-takoe-suhoy-ostatok/
http://docs.cntd.ru/document/gost-31940-2012
http://docs.cntd.ru/document/gost-4245-72
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22. Економічна частина магістерської дисертації: розроблення стартап-

проекту: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та спеціальності 161 

«Хімічні технології та інженерія» / О.А. Підлісна, Ю.В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 32 с. 

23. Метод. вказівки до викон. розділу «Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах для магістрів освітньо-

професійної та освітньо-наукової програм підготовки хіміко-технологічного 

факультету / Уклад.: Н. А. Праховнік, Ю.О. Полукаров, О. В. Землянська – К.: 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 61 с. 

 

 

 

 

 

 


