Журнал
обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями
(форма № ПОД-11)
Форма застосовується для визначення кількості води, що:
а) забирається із водних об'єктів чи з інших систем водопостачання;
б) передається іншим водокористувачам або скидається до водних об'єктів;
в) відводиться на поля фільтрації, у накопичувачі, випаровувачі і т. п.;
г) використовується у системах оборотного та повторно-послідовного водопостачання.
Записи у журналі за типовою формою № ПОД-11 ведуться на основі проведення замірів витрат води.
Графа 2 заповнюється на основі показників водовимірювальної апаратури. При обліку води
водомірами з підсумковим обладнанням до цієї графи заносяться попередні та наступні показники
витратоміра у тис. куб. м. Різниця показників заноситься до графи 4 з підведенням підсумків за
кожний місяць та в цілому за рік.
Якщо облік води здійснюється витратоміром, який має реєструючий вторинний прилад, то у журналі
записується порядковий номер діаграми, знятої з вторинного приладу. Після планіметрування
діаграми у графі 4 вказується добова витрата води в куб. м/доб. Підсумкові витрати води за місяць та
в цілому за рік проставляються у тис. м. куб.
При обліку води витратоміром з показуючим обладнанням у графі 2 у чисельнику вказуються
одноразові дані, що зняті із вторинного приладу витратомірного обладнання, а у знаменнику відповідні величини витрати води у куб. м/год. Витрата води за кожну добу визначається множенням
середньогодинної витрати води на кількість годин роботи витратоміра за добу і записується у графу 4.
Підсумкові витрати води за місяць та в цілому за рік проставляються у тис. м. куб.
Журнал перевіряється та підписується керівником відповідної служби у терміни, що визначаються
періодичністю проведення замірів витрати води.
У випадку виходу із ладу водовимірювального обладнання - облік використання води ведеться за
типовою формою № ПОД-12.
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