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Розрахункова добова потреба в воді населенням, промисловими підприємствами та рекреаційним 

закладами  м. Шостка                                                                                                      Таблиця ВК-1 

№ 

з/п 
Найменування водоспо-    

живачів 

Існуючий стан Розрахунковий етап 

Чисель- 

ність насе-

лення,  

 

тис. чол. 

Норма  

водоспоживання, 

л/чол. 

Водоспоживання, 

тис. м3 

Водовідведення, 

тис. м3 

Чисель-

ність 

насе- 

лення, 

тис. чол. 

Норма  

водоспожи-     

вання, 

л/чол. 

Водоспоживання, 

тис. м3 

Водовідведення,  

тис. м3 

сер. 

доба 

макс. 

доба 

сер. 

доба 

макс. 

доба 

сер. 

доба 

макс. 

доба 

 сер. 

доба 

макс. 

доба 

сер. 

доба 

макс. 

доба 

сер. 

доба 

макс. 

доба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Багатоповерхова житло-

ва забудова (12-14 пове-

рхів), обладнана центра-

лізованим холодним та 

гарячим водопроводом 

та побутовою каналіза-

цією 

чоловік   

6,62 6,62 6,28 6,28 

0,470 280 336 0,13 0,16 0,13 0,16 

2. 

Багатоповерхова житлова 

забудова (6-9 поверхів), 

обладнана централізова-

ним холодним та гарячим 

водопроводом та побуто-

вою каналізацією 

чоловік   18,907 280 336 5,30 6,35 5,30 6,35 

3. 

Середньоповерхова жи-

тлова забудова ( 4-5 по-

верхів), обладнана 

централізованим холод-

ним та гарячим водоп-

роводом та побутовою 

каналізацією 

чоловік   30,511 280 336 8,54 10,25 8,54 10,25 
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4. 

Малоповерхова житлова 

забудова (1-3 поверхи), 

обладнана централізова-

ним холодним водопро-

водом та побутовою ка-

налізацією з приготу-

ванням гарячої води в 

місцевих водонагрівачах 

чоловік   4,437 200 240 0,89 1,07 0,89 1,07 

5. 

Індивідуальна садибна 

житлова забудова (1-2 по- 

верхи), обладнана центра-

лізованим холодним во-

допроводом з приготуван- 

ням гарячої води в місце-

вих водонагрівачах з від-

водом 50% стічної води на 

локальні очисні споруди 

чоловік –– –– –– –– –– –– 24, 489 200 240 4,90 5,88 4,90 5,88 

6. 

Багатоквартирна забудо-

ва (гуртожитки), облад -

нана централізованим 

холодним водопроводом  

та побутовою каналіза -

цією з приготуванням 

гарячої води в місцевих 

водонагрівачах 

1 мешка-

нець 
      1,186 140 212 0,17 0,25 0,17 0,25 

6. 
Всього на господарчо-

питні потреби насе-

лення: 

77,134   6,62 6,62 6,28 6,28 80,00   19,93 23,96 19,93 23,96 

7. 10% невраховані витра-

ти 
          1,99 2,40 1,99 2,40 

8. 
Всього на господарчо-

питні потреби населен 

ня разом з невраховани -

ми витратами: 

72,789   6,62 6,62 6,28 6,28    21,92 26,36 21,92 26,36 
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9. 

Готелі (1-3 поверхи), 

обладнані централізова- 

ним холодним водопро- 

водом та побутовою ка-

налізацією з приготу- 

ванням гарячої води в 

місцевих водонагрівачах 

1 мешка-

нець 
      0,13 190 290,7 0,03 0,04 0,03 0,04 

 

Лікарні (1-3 поверхи), 

обладнані централізова- 

ним холодним та гаря -

чим водопроводом та 

побутовою каналізацією  

1 ліжко       515 200 302 0,11 0,16 0,11 0,16 

 

Санаторій дитячий про-

титуберкулезний, облад- 

наний централізованим 

холодним водопроводом 

та побутовою каналіза-

цією з приготуванням 

гарячої води в місцевих 

водонагрівачах 

1 ліжко       115 150 229,50 0,02 0,03 0,02 0,03 

 

Санаторій-профілакто -

рій «Ізумруд» ШКЗ 

«Зірка», обладнаний 

централізованим холод- 

ним водопроводом та 

побутовою каналізацією 

з приготуванням гарячої 

води в місцевих водона-  

грівачах 

1 ліжко       120 150 229,5 0,02 0,03 0,02 0,03 

 

Санаторій - профілакто -

рій «Лісовий» ШКЗ «Ім-

пульс», обладнаний 

централізованим холод- 

ним водопроводом та 

побутовою каналізацією 

з приготуванням гарячої 

1 ліжко       120 150 229,5 0,02 0,03 0,02 0,03 
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води в місцевих водона-  

грівачах 

 Всього по громадським 

будівлям: 

          0,20 0,29 0,20 0,29 

 10% невраховані витра-

ти 
          0,02 0,03 0,02 0,03 

 

Всього на господарчо-

питні потреби громад-

ських будівель разом з 

неврахованими витра-

тами: 

          0,22 0,32 0,22 0,32 

9. 
Бюджетні та не бюджет-

ні установи,  що викори-

стовують воду з місько-

го водопроводу 

   0,42 0,42 0,43 0,43    0,51 0,60 0,52 0,60 

10 10% невраховані витра-

ти 
          0,05 0,06 0,05 0,06 

11

. 

Всього бюджетними 

та не бюджетними 

установами, що вико-

ристовують воду з мі-

ського водопроводу ра-

зом з неврахованими 

витратами: 

   0,42 0,42 0,43 0,43    0,56 0,66 0,57 0,66 

12 
Іншим водоспоживачам,  

що використовують во- 

ду з міського водопрово- 

ду 

   2,81 2,81 2,73 2,73    3,10 3,37 3,00 3,28 

13 10% невраховані витра-

ти 
          0,31 0,34 0,3 0,33 

 
Всього іншім водоспо- 

живачам з неврахова -

ними витратами 

   2,81 2,81 2,73 2,73    3,41 3,71 3,30 3,61 

 Промислові 

підприємства: 
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а 
ШКЗ «Зірка» 

   

Власні джерела 

водопостачання 

0,02 0,02      0,022 0,024 

б 
ПАТ ШЗХР  

   0,25 0,25      0,275 0,30 

в ПАТ «Бель Шостка Ук-

раїна» 
   0,71 0,71      0,78 0,94 

г 
ШКЗ «Імпульс» 

   1,04 1,04      1,144 1,248 

е ТОВ «Харківенергоре-

монт» 
   0,21 0,21      0,231 0,252 

14 
Всього промисловими 

підприємствами з невра-

хованими витратами 

     2,23 2,23      2,452 2,764 

 10% невраховані витра-

ти 
            0,248 0,276 

 
Всього по промисловим 

підприємствам з невра-

хованими витратами: 

     2,23 2,23      2,70 3,04 

15 
Інші абоненти, що 

скидають стічні води 

на міські каналізаційні 

очисні споруди 

   
Власні джерела 

водопостачання 
2,59 2,59      2,85 3,13 

 10% невраховані витра-

ти 
           0,29 0,31 

16 

Всього від інших абоне-

нтів, що скидають 

стічні води на міські 

каналізаційні очисні 

споруди з невраховани-

ми витратами 

           3,14 3,44 

17 

Разом на господарчо-

питні потреби насе-

лення, бюджетних та 

не бюджетних водо- 

споживачів, промислові 

підприємства: 

   9,85 9,85 14,26 14,26    26,11 31,05 31,85 37,43 
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18 Витрати води 4% на 

технологічні потреби 
   0,16 0,16      1,05 1,24   

19 
Втрати води при транс-

портуванні (7% від за-

гальної кількості води) 

   3,47 3,47      1,83 2,17   

 
Всього на технологічні 

потреби та втрати 

при транспортуванні: 

   3,63 3,63      2,88 3,41   

20 

Разом на господарчо-

питні потреби насе-

лення, бюджетних та 

не бюджетних водо- 

споживачів, промислові 

підприємства та тех-

нологічні потреби: 

   13.48 13.48 14,26 14,26    28,99 34,46 31,85 37,43 

21 

Полив зелених насад –

жень, удосконаленого по- 

криття вулиць та проїздів 

(за 1 добу здійснюється 

полив 50%  території) 

чоловік       80,00 40 40 1,6 1,6   

24 
Разом з поливом: 

          30,59 36,06 31,85 37,43 

25 
Витрати води, м3, на вну-

трішнє пожежогасіння. 

Час гасіння - 3 години  

       2 
2,5 

л/сек 

2,5 

л/сек 
54,0 54,0   

26 
Витрати води, м3, на зо-

внішнє пожежогасіння. 

Час гасіння - 3 години 

       2 
35 

л/сек 

35 

л/сек 
756 756   

27 Всього на пожежога-

сіння: 

          810 810   

28 Питоме водоспоживан-

ня, л/чол, добу в т.ч. 
          274 330   

Примітка 1. Дані за період з 01.01.2016 р, видані Комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства м. Шостка» (КП ВУВКГ «Водоканал»).  
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Таблиця водопостачання та водовідведення від населення, громадських будівель та промислових підприємств  

м. Шостка                                                                                                                                                         Таблиця ВК-2  
 

№ 

з/

п 

Найменування водоспожи-

вачів 

Існуючий стан Розрахунковий етап 

Чисельність 

населення, 

тис. чол. 

Водоспоживання, 

тис. м3 

Водовідведення,   

тис. м3 

Чисельність 

населення 

тис. чол. 

Водоспоживання, 

тис. м3 

Водовідведення,  

тис. м3 

В
о

д
о

сп
о
ж

и
в
ан

н
я 

ти
с.

 м
3
 з

а 
р

ік
 

В
о

д
о
в
ід

в
ед

ен
н

я 

ти
с.

 м
3
 з

а 
р

ік
 

макс. 

доба 

макс. 

доба 

сер. 

доба 

макс. 

доба 

сер. 

доба 

макс. 

доба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1, 
Всього на господарчо-

питні потреби насе- 

лення разом з неврахо-

ваними витратами: 

77,134 6,62 6,28 80,00 21,92 26,36 21,92 26,36 
9621,40 

365 днів 

9621,40 

365 днів 

2. 

Всього на господарчо-

питні потреби громад-

ських будівель разом з 

неврахованими витра-

тами: 

    0,22 0,32 0,22 0,32 
116,80 

365 днів 

116,80 

365 днів 

3. 

Всього бюджетними 

та не бюджетними 

установами, що вико-

ристовують воду з мі-

ського водопроводу ра-

зом з неврахованими 

витратами: 

 0,42 0,43  0,56 0,66 0,57 0,66 
165,00 

250 днів 

165,00 

250 днів 

4. 
Всього іншими водоспо- 

жівачами з неврахова-

ними витратами 

 2,81 2,73  3,41 3,71 3,30 3,61 
1354,15 

365 днів 

1317,65 

365 днів 
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5. 
Всього по промисловим 

підприємствам з невра-

хованими витратами: 

 

Власні джерела 

водопостачан-

ня 

2,23  
Власні джерела 

водопостачання 
2,70 3,04 - 

760,00 

250 днів 

6. 

Всього від інших абоне-

нтів, що скидають 

стічні води на міські 

каналізаційні очисні 

споруди з невраховани-

ми витратами 

 

Власні джерела 

водопостачан-

ня 

2,59  
Власні джерела 

водопостачання 
3,14 3,14 - 

1146,10 

365 днів 

7. 

Разом на господарчо-

питні потреби насе -

лення, бюджетних та 

не бюджетних водоспо- 

живачів, промислові 

підприємства та п. 6: 

 9,85 14,26  26,11 31,05 31,85 37,43 11257,35 13126,95 

8. 
Всього на полив: 

    1,6 1,6   
272,00 

170 днів 
 

9. 
Разом з поливом: 

    27,71 32,65   11529,35  

10 
Всього на технологічні 

потреби та втрати 

при транспортуванні: 

 3,63   2,88 3,41   

 

821,81 

 

 

11 

Разом на господарчо-

питні потреби насе лен -

ня, бюджетних та не 

бюджетних водоспожи-

вачів, промислові підпри-

ємства, полив та п. 10: 

 13.48 14,26  30,59 36,06 31,85 37,43 12351,36  

12 Витрати води, м3, на 

внутрішнє пожежогасін-
   2 х 2,5 54,0 54,0     
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ня. Час гасіння – 3 годи-

ни  

13 
Витрати води, м3,на зов-

нішнє пожежогасіння. 

Час гасіння – 3 години 

   2 х 35 756 756     

14 Всього на пожежога-

сіння: 

    810 810     

 


