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 Об’єкти витрат води Одиниці виміру Норми витрати води, л 

 1 2 3 

1. Готелі, пансіонати, мотелі з загальними 
ваннами та душовими 

120 

1.1 З душовими в усіх окремих номерах 230 

1.2 З ванними в окремих номерах  

* До 25% загального числа номерів 200 

* До 75% загального числа номерів 250 

* В усіх номерах 

1 мешканець на 
добу 

300 

2. Лікарні, санаторії загального типу (з 
ванними та душовими) 

115 

2.1 З санітарними вузлами біля палат 200 

2.2 Інфекційні 240 

3. Санаторії та будинки відпочинку з 
ванними в усіх жилих кімнатах 

200 

3.1 З душовими при всіх жилих кімнатах 

1 ліжко на добу 

150 

4. Поліклініки та амбулаторії 1 хворий на добу 15 

5. Дитячі дошкільні заклади з денним 
перебуванням дітей та їдальнями, 
працюючими напівфабрикатах 

30 

5.1 З їдальнями, працюючими на сировині, 
та пральнями з автоматичними 
пральними машинами 

105 

6. З цілодобовим перебуванням дітей та 
їдальнями, працюючими    на                   
напівфабрикатах 

55 

6.1 З їдальнями, працюючими на сировині, 
та пральнями з автоматичними 
пральними машинами 

130 

7. Табори відпочинку дітей 

1 дитина на добу 

200 

8. Пральні механізовані 75 

8.1 Пральні немеханізовані 

1 кг сухої білизни  

40 

9. Адміністративні будинки 1 працюючий на 
добу 

16 
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10. Школи з душовими при спортзалах та 
буфетами, реалізуючими готову 
продукцію 

1 учень 
1 вчитель на добу 

20 

11. Лабораторії вищих та середніх 
спеціалізованих навчальних закладів 

1 прибор за зміну 260 

12. Навчальні заклади з душовими при 
спортзалах  

1 учень, 
1 вчитель за зміну 

20 

13. Професійно-технічні училища з 
душовими при спортзалах 

1 учень, 
1 вчитель за зміну 

23 

14. Школи-інтернати  1 учень, 
1 вчитель за зміну 

10,5 

15. Наукові інститути:    

15.1 хімічного направлення 1 працюючий на 
добу 

570 

15.2 біологічного направлення 1 працюючий на 
добу 

370 

15.3 фізичного направлення 1 працюючий на 
добу 

155 

15.4 природознавчих наук 1 працюючий на 
добу 

16 

16. Аптеки 1 працюючий на 
добу 

16 

16.1 Аптеки з лабораторіями виготовлення 
ліків 

1 працюючий на 
добу 

370 

17. Підприємство громадського харчування 
приготування їжі:  

  

17.1 що споживається в залі 1 умовна страва  12 

7.2 що продається додому 1 умовна страва 10 

17.3 Підприємство громадського харчування 
що виготовляють  напівфабрикати:  

  

17.4 м`ясні 1 т. 6700 

17.5 рибні 1 т. 6400 

17.6 овочеві 1 т. 4400 

17.7 кулінарні 1 т. 7700 

18. Продовольчі магазини 1 працюючий за 
зміну (20 м2 
торгового залу ) 

250 

18.1 Промтоварні магазини 1 працюючий за 
зміну 

16 

19. Перукарні 1 роб. місце за 
зміну 

60 

20. Кінотеатри 1 місце  4 
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21. Клуби 1 місце 10 

22. Театри для глядачів 1 місце 10 

22.1 Для артистів 1 артист на добу 40 

23. Стадіони та спортзали для глядачів 1 місце 3 

23.1 Для тренерів (з урахуванням  
приймання душу) 

1 тренер на добу 50 

23.2 Для спортсменів 1 спортсмен 100 

24. Плавальні басейни, поповнення 
басейну 

% до вмісту 
басейну за добу 

10 

24.1 Для глядачів 1 місце  3 

24.2 Для спортсменів (з урахуванням 
приймання душу) 

1 спортсмен на 
добу 

100 

25. Лазні (сауни) миття у мильній з тазами 
на лавках з обмиванням в душі 

1 відвідувач  180 

25.1 З прийняттям оздоровчих процедур 1 відвідувач 290 

25.2 Душова кабінка 1 відвідувач 360 

25.3 Ванна кабінка 1 відвідувач 540 

26. Душові в побутових  приміщеннях на 
підприємстві  

1 сітка за зміну 500 

27. Цех з тепловиділенням понад 84 кДж 
на 1 м. куб./год. 

1 людина за зміну 45 

28. Інші цехи 1 людина за зміну 25 

29. Витрати води на полив: трав’яного 
покрову 

1 м.кв. на добу 3 

29.1 Футбольних полів 1 м.кв. на добу 0,5 

29.2 Інших спортивних споруд 1 м.кв. на добу 1,5 

29.3 Тротуарів, площ, заводських проїздів, 
зелених насаджень, газонів та квітників 

1 м.кв. на добу 3-6 

29.4 Удосконалених покриттів 1 м.кв. на добу 0,4-0,5 

30. Заливка поверхонь катка для ковзання 1 м.кв. на добу 0,5 

 
 
 
 
 
Начальник  
Головного управління  
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