Журнал
обліку якості зворотних вод, що скидаються (форма № ПОД-13)
Застосовується на всіх підприємствах (організаціях), що скидають зворотні води до природних
водних об'єктів (поверхневі та підземні), на поля фільтрації, а також води, які передаються до міської
каналізації і т. д.
Форма застосовується для обліку кількості (маси) інгредієнтів, що надходять у водні об'єкти у складі
зворотних вод на кожному випуску. Записи у журналі за типовою формою № ПОД-13 ведуть на
основі і в міру проведення фізико-хімічних та біологічних аналізів зворотних вод, результати яких
записуються до графи 2.
Показник витрати зворотних вод у кожному рядку журналу повинен відповідати їхній витраті у день
відбору проби і визначається за кількістю (масою) води, що надходить з комунального водопроводу
або місцевих джерел згідно з показаннями водолічильників або за приладами зворотних вод.
Підприємства, що мають великі водозабори і скидають зворотні води до комунальної мережі
здійснюють облік кількості стічних вод:
1) за допомогою приладів обміну;
2) за добовою продуктивністю насосів (визначається за типовою формою № ПОД-12;
3) за проектним дебітом свердловини;
4) на підставі розрахункових витрат води на технологічні потреби (відповідно до пп. 21.1; 21.2
вищезгаданих Правил).
При щоденному аналізі зворотних вод кількість (маса) забруднюючих речовин, що скидаються з
ними, визначається як добуток концентрації відповідного інгредієнта на добову витрату зворотних
вод і результати заносяться до графи 5. При періодичному аналізі, кількість (маса) забруднюючих
речовин, що скидаються, визначається як добуток середньої концентрації конкретного інгредієнта та
загального об'єму скинутих за звітний період зворотних вод.
Підсумкова кількість (маса) скинутих забруднюючих речовин за місяць і в цілому за рік
проставляється у графі 5 в кілограмах або тоннах згідно з приміткою до таблиці 2 форми державної
статистичної звітності № 2-тп (водгосп).
Журнал заповнюється у строки, що визначаються періодичністю проведення аналізів зворотних вод,
що скидаються.
Для заповнення таблиці 2 форми державної статистичної звітності № 2-тп (водгосп) повинні
використовуватися дані тільки тих журналів, які ведуться на скиданнях зворотних вод до природних
водних об'єктів.
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