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ПЕРЕДМОВА

Перехід до ринкових відносин  для підприємств ставить вимоги 
забезпечення попиту населення на комунальні послуги та розширення обсягу 
послуг не тільки за рахунок збільшення виробничих потужностей, а,
насамперед, шляхом повного і раціонального використання діючих 
потужностей, підвищення продуктивності праці, впровадження у виробництво 
досягнень науки і техніки, передової технології і організації праці, 
удосконалення менеджменту і маркетингу. Бізнес-план слід складати на базі 
науково обґрунтованих нормативів і техніко-економічних розрахунків, 
маркетингових досліджень ринку. Центр ваги в управлінні переноситься на 
економічні методи, що жадає від працівників підприємства великої 
самостійності й ініціативи, усебічного економічного аналізу, обґрунтування 
прийнятих рішень.

Щоб відповідати сучасним вимогам менеджеру міського господарства
необхідно добре знати не тільки техніку і технологію але і методику планово-
економічних розрахунків.

Ціль курсового проекту полягає у закріпленні  теоретичних знань за курсом 
"Менеджмент організацій", освоєнні методики складання основних розділів 
бізнес-плану організації, основних техніко-економічних показників.

1. Вимоги до проектування

1. Пропозиції  повинні  мати розрахунки ефективності   за методикою  

Бардаков В.А. "Оцінка ефективності реальних інвестицій" 2003р. 

2. Обсяг роботи в комп'ютерному наборі 

не менше 25 - 30 стор.,  розмір шрифту 14, Times New Roman, інтервал
1,5, формат Ф-4 . 

3. Бажано : використання Internet, наявність дискети, оформлення у 
файловій папці, розробка програм розрахунків в Excel.

4.  Для оцінки "Відмінно" обов'язково: 

 самостійне виконання проекту по всіх пунктах, без помилок і в термін;
 актуальність, новизна і реальний характер розрахункової частини;
 впевнений захист проекту, висока культура ділової мови;

5. Проект виконується  відповідно до вимог ЄСКД та Держстандартів і
варіанту  завдання.  

В ході виконання курсового проекту студент повинен:
= продемонструвати уміння синтезувати здобуті теоретичні знання і 

використовувати їх при дослідженні практичних проблем;
=  показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-

методичною базою;
= продемонструвати уміння оформляти цілісний документ.
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2. Варіанти завдання

Номер за
списком групи Варіант завдання, вид галузевого підприємства

1 , 36 Утримання та експлуатації житла. ПЖРЕП.
2, 19  Міський електричний транспорт
3, 20  Водопостачання
4, 21 Водовідведення
5, 22  Санітарна очистка. Полігони.
6, 23  Механізоване прибирання вулиць
7, 24  Готельне господарство
8, 25 Приватне утримання житла. Кондомініум.
9, 26 Газопостачання міст
10, 27 Метрополітен
11, 28 Теплові електричні станції. ТЕЦ.
12, 29 Комунальна теплоенергетика "Облкомунтеплоенерго"
13,30 Міські теплові мережі
14,31 Освітлення міст
15, 32 Депо міського електротранспорту
16, 33 Шляхове ремонтно-будівельне господарство
17, 34 Комунально – побутове обслуговування
18, 35 Зелене господарство і будівництво

                      Примітка. 1. Доцільно обрати підприємство, яке б відповідало базі практики  
                     та темі дипломного проекту (за узгодженням з керівником проекту).

3.Тематика курсового проекту

1. Системна модель управління організацією
2. Економічна теорія фірми
3. Заснування підприємства
4. Внутрішнє і  зовнішнє середовище підприємства
5. Удосконалення виробничого менеджменту 
6. Удосконалення функціонального управління організацією
7. Стратегічний менеджмент організації 
8. Управління соціально-психологічною підсистемою
9. Культура бізнесу 
10. Моделі мотивація праці персоналу …
11.Особливості мотивації трудової активності менеджерів
12. Паблік Рілешнз (PR) в менеджменті 
13. Іміджелогія
14. Особливості управління фінансово-економічною підсистемою
15.Фінансовий менеджмент …
16. Інвестиційний менеджмент
17. Інноваційний менеджмент
18. Бізнес-планування… 
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19. Реалізація комерційної функції підприємства
20.  Маркетинговий аналіз підприємства
21.Управління маркетинговою діяльністю
22. Мотивація поведінки споживачів 
23. Логістика в управлінні матеріально-технічною підсистемою
24.Управління ризикозахищеністю організації
25. Управління організацією у кризовому стані
26. Санація і банкрутство підприємства
27. Реорганізація та адаптація підприємства
28. Підприємницький менеджмент
29.Основи корпоративного менеджменту
30.Сутність та фактори конкурентоспроможності послуг

4. Структура курсового проекту:
 • титульна сторінка;
• анотація;
• зміст;
• вступ (2-3% загального обсягу роботи);
• огляд літератури за проблемою (20%);
• оцінка нормативно-довідкової бази за проблемою (30%);
• аналіз стану проблеми та шляхи її розв'язання (40%);       
• висновки (5%);
• список літератури;
• додатки (за необхідності).

5. Вимоги до складових елементів пояснювальної записки

Анотація. Подається короткий зміст виконаної роботи.

Зміст. Вказуються найменування та номери початкових сторінок 
усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок). Зміст має 
включати усі заголовки, які є в проекті, починаючи зі вступу і закінчуючи 
списком використаної літератури та додатками (якщо такі є).   

Вступ. Містить обґрунтування актуальності теми, розкриває цілі та 
завдання, які ставив перед собою студент, подає коротку характеристику 
основних розділів проекту та отриманих результатів.

Огляд наукової та навчально-методичної літератури за 
проблемою обґрунтовує теоретичну базу обраної проблеми, дає огляд 
літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов'язаної з темою. 
На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури 
розкриваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, показується у 
чому подібність, а у чому відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються
свої власні погляди на цю проблему.   

Результати цього і наступного розділів повинні мати наскрізний 
характер, тобто вони мають бути придатними для аналізу у розділі "Аналіз
стану проблеми та шляхи її розв'язання" та при формуванні висновків.
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Оцінка законодавчої та нормативно-довідкової бази за проблемою
включає оцінку діючих законів, постанов, указів, інструкцій, методичних 
вказівок, положень та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної 
та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається своє 
розуміння цієї бази, обґрунтовуються доцільність, недоліки окремих 
документів.

Аналіз стану проблеми та шляхи її розв'язання
Аналіз стану проблеми виконується відповідно варіанта теми курсового 

проекту, як правило, на базі реального об’єкта, який обирається студентом 
самостійно. Доцільно обирати саме той реальний об’єкт на якому відбувалося
проходження виробничої практики та передбачається у подальшому 
написання дипломного проекту (магістерської роботи).

 Зміст аналітичного розділу обов'язково повинен кореспондуватись з 
методологічним матеріалом попередніх двох розділів. 

      В аналітичному розділі розглядається: організація як відкрита 
соціально-економічна система. Статут, місія, організаційно-управлінська 
структура, посадові інструкції, менеджмент персоналу, інформаційний 
менеджмент, комунікації, система контролю тощо. Суб'єкт і об'єкт 
управління, взаємозв'язок і взаємозалежність внутрішніх елементів і факторів 
зовнішнього середовища організації. Основні підсистеми: технічна, 
технологічна, організаційна, фінансово-економічна та соціально-
психологічна. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу. 

За наявністю вихідних даних, приводиться характеристика техніко-
економічних показників, виробничої програми й ефективності використання 
потужностей, персоналу і мотивації праці, витрат і собівартості, тарифів і 
доходів, фінансових результатів діяльності організації.

Розглядаються галузеві особливості виробничого менеджменту та 
функціонального управління: фінансово-економічною підсистемою, 
соціально-психологічною підсистемою, маркетинговою або комерційною 
діяльністю тощо.

Розробляються пропозиції та рекомендації за темою проекту, які 
повинні базуватись на техніко-економічному обґрунтуванні, розрахунках 
економічної ефективності, прогнозі очікуваних результатів їхнього 
впровадження.

Форма подання аналітичного матеріалу: словесна, графічна, таблична, у 
вигляді моделей, блок-схем тощо. 

Висновки. Подається перелік пропозицій і рекомендацій щодо можливої 
їх практичної реалізації та прогноз передбачуваних результатів. 

Список літератури. Наводяться усі використані офіційно-розпорядчі 
документи та літературні джерела. 

Додатки. Додатки формуються за потреби. До них включається 
допоміжний матеріал, який потрібний для повнішого сприйняття виконаної 
роботи (таблиці допоміжних цифрових даних, інструкції, описання алгоритмів 
та пакетів прикладних програм, ілюстрації, схеми тощо).
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6. Методичні рекомендації щодо виконання проекту

Як свідчить практика, написання проекту викликає у студентів значні 
труднощі організаційного характеру, зокрема при пошуку і відборі необхідної 
літератури та в роботі з літературними джерелами, при компонуванні 
опрацьованого матеріалу та виборі - методу викладення тексту, при 
формуванні висновків та підготовці виступу на захист роботи (проекту).

Пошук і відбір необхідної літератури - один з першочергових кроків 
практичної реалізації поставлених завдань студентом-випускником при 
підготовці роботи (проекту). Для повнішого виявлення основних літературних 
джерел, а за необхідності архівних документів, статистичних даних тощо з 
теми виконуваної роботи, використовують каталоги чи картотеки кафедр та 
бібліотек ХНАМГ, провідних та спеціалізованих бібліотек міста, області,
бібліотечні спеціальні видання, прикнижкові та пристатейні списки 
літератури, виноски та посилання у підручниках, монографіях, словниках .

Бібліографічні записи джерел краще робити на каталожних картках, 
бо з них швидко можна скласти робочу картотеку і зручно поповнювати її. 
Сукупність таких карток доцільно групувати за розділами роботи, мети чи 
періоду опрацювання. Якщо у різних розділах роботи (проекту) 
використовується одне й те саме джерело, то при групуванні за розділами і 
підрозділами необхідно дублювати картки. Бібліографічні описання на 
картках повинні бути повними, відповідно до вимог стандарту, бо ці картки 
потім використовуються для складання списку використаної літератури.

Складену з теми проекта картотеку бажано показати керівникові, 
який може порекомендувати додаткові джерела, дати певні поради щодо 
першочерговості їх опрацювання, необхідності та доцільності використання 
тих чи інших джерел.                             

Вивчення та конспектування літератури. Вивчення літератури 
рекомендується розпочинати з тих робіт, у яких досліджувана проблема 
висвітлюється загалом, а пізніше перейти до джерел, в яких відображаються 
вужчі, окремі, вибрані питання. Починати ознайомлення з виданням потрібно 
з титульної сторінки, щоб з'ясувати де, коли, ким було воно  видано, 
переглянути зміст, прочитати анотацію чи передмову, де розкрито 
призначення видання, завдання, які ставив автор у ньому.

Читати текст потрібно уважно, щоб збагнути хід авторської думки, 
відрізнити висновки, головні положення від фактів, аргументів та 
ілюстративного матеріалу. Необхідно вияснити зміст тези і аргументів, знайти 
відповідь на питання, чи є між ними відповідне відношення; проаналізувати 
чи достатньо означені поняття, які використовуються; визначити, які з 
тверджень носять проблематичний, гіпотетичний характер, які з фрагментів 
тексту містять "скриті" питання тощо. Цих вимог необхідно дотримуватись і 
при формуванні основного тексту пояснювальної записки проекту (роботи).

Необхідні цитати; цифри, факти, висновки, які мають відношення до 
теми , виписують на окремому аркуші паперу стандартного розміру, що 
сприяє кращій орієнтації у накопиченому матеріалі, систематизації його за 
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розділами, проблемами. Після кожної цитати, прикладу чи іншого виписаного 
матеріалу потрібно точно описувати джерело з позначенням сторінок, на яких 
опублікований цей матеріал. Це необхідно для забезпечення вимог 
правильного оформлення, якщо такий матеріал буде використовуватись у 
тексті роботи.

Композиція плану проекту передбачає формулювання назви теми, 
викладення вступного матеріалу, основного тексту і висновків. При цьому 
необхідно пам'ятати, що усі частини тексту - вступ, основна частина і 
висновок - підпорядковуються темі.  

Спочатку необхідно домогтись логічно правильно розробити 
структуру проекту, що є запорукою успіху розкриття теми. Така структура дає 
змогу побачити окремі частини проекту у їх взаємозв'язку, контролювати 
послідовність, у якій мають подаватись окремі частини тексту, визначити 
шляхи дій, побачити нерозкриті питання, спланувати і організувати працю, 
написати зміст проекту. Розроблену структуру доцільно погодити з науковим 
керівником. Процес створення структури може уточнюватись протягом усієї 
роботи над темою.

Далі доцільно скласти повний список використаної літератури, сайтів 
Internet, щоб при написанні тексту відразу можна було зробити відповідні 
посилання на літературу, бо, як свідчить практика, на завершальному етапі 
роботи над текстом без такого списку студентам доводиться витрачати багато 
часу на переробку і уточнення посилань.

Проаналізований і систематизований матеріал викладається 
відповідно до змісту у вигляді окремих розділів (глав) і підрозділів 
(параграфів). Кожний розділ (глава) висвітлює самостійне питання, а 
підрозділ (параграф) - окрему частину цього питання.

Починаючи працювати над розділом, необхідно усвідомити його 
головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези мають підтверджуватись 
фактами (аргументами), висновками різних авторів, результатами 
теоретичних досліджень, експериментів, аналізом конкретного практичного 
досвіду.                                 

Вступ проекту є початковою частиною тексту, він, як правило, 
пишеться після того, як написана основна частина роботи і використовується 
для написання докладу при захисті проекту.

Зміст теми розкривається в основній частині тексту. Ця частина 
найбільша за обсягом, найзначущіша і найвідповідальніша. Тут виключна 
увага приділяється аналізу досліджуваної проблеми і аргументації одержаних 
результатів, тому основна частина складається з декількох розділів.

У цій частині має бути виконано два головні завдання:
перше - обґрунтувати (довести, пояснити, розтлумачити, підтвердити, 

виправдати, спростувати) сформульовані положення;
друге - розкрити їх у доступній і переконливій формі, причому так, 

щоб можна було оцінити достовірність інформації, відтворити за необхідності 
результати і використати для інших цілей викладений матеріал.
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Огляд літератури з досліджуваної теми має включати найцінніші, 
найактуальніші джерела (10 - 15). Огляд літературних джерел доцільно 
групувати так: роботи, в яких висвітлюється історія розвитку проблеми; 
теоретичні роботи, які повністю присвячені темі, далі ті, що розкривають тему 
частково, окремі її сторони; роботи, у яких тема або окремі її сторони 
висвітлюються чи оцінюються неоднозначно, суперечливо. Студент має 
виявити ті питання, які залишились невирішеними і, отже, визначити своє 
місце у розв'язанні проблеми. Огляд закінчується коротким висновком про 
ступінь висвітленості в літературі основних аспектів теми. 

  Достовірність висновків та результатів підтверджуються вивченням 
практичного досвіду роботи конкретних організацій (підприємств, банку, 
установи, їх підрозділів тощо). Накопичуючи та систематизуючи відомості, 
необхідно уміти визначати їх достовірність, знаходити найістотніші ознаки 
для порівняння, розрізнення, характеристики, описання, аналізу і синтезу, 
узагальнення. Порівняння чи розрізнення допомагає виділити головне, типове 
у розглядуваних подіях, простежити зміни за певний період, виявити 
закономірності, проаналізувати причини труднощів, визначити тенденції та 
перспективи тощо. Аналіз зібраних матеріалів потрібно проводити у 
сукупності, з урахуванням різних чинників впливу на цей об'єкт. На основі 
аналізу необхідно поєднати окремі частини, що були вивчені у процесі аналізу 
і розглянути предмет дослідження як єдине ціле, зробити узагальнення і певні 
висновки.

Широке використання різних методів, особливо у комплексному їх 
застосуванні, дає змогу поєднати різні роз'єднані знання у цілісну систему, 
вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії 
та практики відповідної сфери діяльності або окремої організації, підрозділів. 

Основна частина переважно має свій власний план викладення. При 
складанні цього плану можуть бути використані найрізноманітніші 
процедури: поділ, класифікація, розчленування, періодизація, типологія тощо, 
це залежить від специфіки дослідження і рівня, на якому воно проводиться. 
На емпіричному рівні, наприклад, широко використовується класифікація, на 
теоретичному - типологія, для історичного дослідження істотно значення 
набуває періодизація.

При формуванні тексту необхідно визначитись (це залежить від теми, 
методів дослідження, наявного фактичного матеріалу тощо) у способах 
викладення текстового матеріалу. Найважливішими способами викладення 
матеріалу є дедуктивний та індуктивний. При дедуктивному способі 
викладення матеріалу головними є деякі загальні положення, кінцевими, як 
правило, - часткові чи одиничні, які логічно виводяться із загальних. При 
індуктивному способі викладення матеріалу, навпаки, вихідними є часткові чи 
одиничні положення, факти, а кінцевими - загальне твердження, яке 
індуктивно виводиться з цих часткових чи одиничних.

Дедуктивний виклад є строгіший, послідовніший, систематичніший 
та доказовіший. Разом з тим цей спосіб не забезпечує достатнього наочно-
образного переконання. Індуктивний спосіб викладення є більш цікавий, 
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доступний і переконливий, але у теоретичному плані індукція є менш 
доказовою, думки не оформляються у строгу логічну систему. На практиці, як 
правило, виклад матеріалу здійснюється комбіновано, використовуючи 
обидва дедуктивний та індуктивний способи.                                  

Коли виникає необхідність проінтерпретувати висловлення інших 
авторів, то часто вдаються до аналогії.

Висновки є логічним завершенням роботи проекту. У них коротко і 
стисло викладаються основні результати, які одержали достатнє 
обґрунтування в основній частині тексту. Висновки подаються у вигляді
окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Надзвичайно 
важливим є те, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках 
зазначається не тільки те позитивне, що вдалось виявити у результаті 
вивчення теми, але й недоліки та проблеми, а також конкретні рекомендації 
щодо їх усунення. В них можуть накреслюватись шляхи подальшого розвитку 
теми. У першому пункті, як правило, коротко оцінюється стан питання. Далі 
розкриваються методи вирішення поставленої у роботі проблеми (завдання), 
їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями. Допоміжні 
результати, слабко обґрунтовані твердження до висновку не включаються.

7. Методика розрахунку КП на прикладі підприємства водопостачання

Для розрахунку ТЕП студенти використовують вихідні дані за варіантами, 
що наведені в завданні на курсовий проект, довідковою і методичною 
літературою, показниками діяльності реальних підприємств.

Розрахунки приводяться у виді формул, прикладів, таблиць та пояснень до 
них  в пояснювальній записці.

Оформлення роботи виконується відповідно з вимогами стандартів.

Термін виконання роботи за графіком учбового процесу.

Розрахунки ТЕП виконують як мінімум за наступними розділами:
1. Виробнича програма (баланс водоспоживання міста).
2. Чисельність персоналу і оплата праці.
3. Собівартість продукції.
4. Фінансові показники.
5. Основні техніко-економічні показники.

            6. Графічна частина
        7. Список літератури
         Висновки
Необхідно обґрунтувати рівень розрахункового тарифу на реалізацію 1 

м3 води у плановому році.
Розрахувати і звести то підсумкової таблиці основні техніко-економічні 

показники бізнес-плану підприємства.  
Накреслити діаграму структури собівартості.
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Таблиця 1 -   Вихідні данні за варіантом №
Показники Од.виміру Символ Значення

1 2 3 4

1. Чисельність населення міста тис. чол. Чн 284

2. Норма водоспоживання л.доб./ люд. Нр 270

3. Комунально-побутове споживання
(% до водоспоживання населенням)

% Нкпб 12,0

4. Споживання води промисловістю % Нпр 40,0

5. Витрати води в мережах % Нмер 16

6. Витрата води на власні потреби % Нвп 3,5

7. Використання встановленої потужності
– артезіанського водопроводу
– річного водопроводу

%
Карт
Кріч

81
90

8. Питома потужність енергетичного устаткування
      (на 1000 м3 добової подачі води)

кВт./ 1000м3 Пе 48

15. Питомі капіталовкладення
 (на 1000 м3 потужності водопроводу)

тис. грн./
1000м3

Кв 0,46

16. Питома норма витрати електроенергії 
         (на 1 м3 підйому  води)

кВт/рік/ 1м3 Нел 1,34

11. Питома витрата матеріалів для очищення води
- хлор
- коагулянт
- вапно
- активоване вугілля
- активна кремнекислота
- кремнефтористый натрій

г/м3

г/м3

г/м3

г/м3

г/м3

г/м3

Нм
8

18
6,7

5
2

1,2
12. Продуктивність праці тыс.м3/лод. Пв 123,5

13. Питома вага чисельності / місячна заробітна плата 
персоналу

- робітники
- керівники
- спеціалісти
- службовці

 % / грн
 % / грн
 % / грн
 % / грн

Нч/ Зп 70 /  450
7  /   680
20 /  580
3  /   560

14. Нарахування на соціальні заходи % Нсз 34,5
15.Питома вага оборотних коштів до середньорічної 

вартості основних фондів
% Ноб 15

16.Ціна за 1т хімічних реагентів:        
               –хлор 
            – коагулянт                                                                        

– вапно                                                                             
– активоване вугілля                                                      
– активна кремнекислота                                                  
– кремнефтористый натрій

грн.
Ц 900

488,75
493,17

6875
8000
1222

17. Вартість інших матеріалів % 5
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18. Тарифи
- за 1 квт/год електроенергії
- за 1 кв.А заявленої потужності
- за 1 м3 корисно відпущені води
для населення (без ПДВ)
- за 1 м3 корисно відпущені води
для промисловості (ПДВ 20%)
- за 1 м3 корисно відпущені води
для комунально-побутових підриємств (ПДВ 20%)

коп.
грн/рік

грн/м3

грн/м3

грн/м3

Тф
15,6
200

1,1

4,25

1,65
19. Податок на прибуток % Нпр 30
20. Норма амортизації % Нам 15
21. ПДВ % ПДВ 20
22. Питома вага джерел водопостачання
– артезіанський
– річний (поверховий)

% Уа
Ур

40
60

8. Баланс водопостачання

8.1 Виробнича програма є вихідним розділом бізнес-плану підприємства, яка

визначає обсяг виробництва і реалізації води в плановому періоді. 

Однорідність продукції на водопроводі дозволяє вимірювати її в натуральних 

показниках фізичного об’єму тобто кількістю м3 води, поданої споживачам у 

плановому періоді.

8.2 Розрахунок виробничої програми починають з визначення річного обсягу 

споживання води населенням (Вн) виходячи з заданої чисельності населення 

міста (Чн) і норми водоспоживання на одну людину за добу (Нр)

Вн =Чн*Нр*365 = 284*270*365 = 27 988,2  тис.м3/рік           (1)

де Н - чисельність населення міста, тис.чол;

Нр- норма водоспоживання населенням, літрів /доб. на 1 людину;

365 -  кількість днів водоспоживання за рік.

8.3.  Обсяг водоспоживання промисловістю, Впр

Впр = Вн * Нпр / 100 = 27988,2*40/100 = 11195,28  тис.м3           (2)

де Нпр - питома вага промислового водоспоживання, %.

8.4 Водоспоживання комунально-побутовими підприємствами визначають 

за питомою вагою комунально-побутового водоспоживання і витрати води 

населенням

Вкпб = Вн*Нкпб/100 = 27988,2*12,0/100 = 3358,5 тис.м3               (3)

де Нкпб – питома вага комунально-побутового водоспоживання, %.
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8.5 Реалізація води споживачам (Р) – це сума річного водоспоживання 

населенням, промисловими і комунально-побутовими підприємствами

            Р = Вн+Впр+Вкпб = 27988,2+11195,28+3358,5 = 42541,98 тис.м3 (4)

8.6 Другим показником виробничої програми є показник витоку і 

неврахованої витрати, що визначає втрати води в мережі і неврахування 

реалізованої продукції (Вм). Розрахунок втрат у мережі виконують з 

урахуванням заданого відсотка витоків і неврахованої витрати води за 

методикою: загальний річний обсяг реалізації води множать на відсоток 

витоків і неврахованої витрати і поділяють на різницю між 100% і прийнятим 

відсотком втрат води в мережі

Вм = 2,8103
16100

16*98,42541

100

*





 Нмер

НмерР
тис.м3

                                                     (5)

8.7 Подача води в мережу (Вмер) - це сума загального річного обсягу 

реалізації води і втрат у мережі та неврахованих витрат води

Вмер = Р + Вм = 42541,98 + 8103,2 = 50645,2 тис.м3                  (6)

8.8 Витрати води на власні потреби (Ввп) підприємства водопроводу 

розраховують за формулою 5, виходячи з подачі води в мережу і 

встановленого відсотку витрати води на власні потреби

Ввп = 



 5,3100

5,3*2,50645

100

*

Нвп

НвпВмер
 1836,8 тис.м3.                               (7)

8.9 Підйом води (П) з джерела водопостачання визначають як суму подачі 

води в мережу і витрати води на власні потреби водопроводу

П = Вмер + В вп = 50645,2 + 1836,8 =  52482  тис.м3 .                     (8)

8.10 Підйом води необхідно розосередити на артезіанський та річковий 

водопровід. Їх питома вага у загальному водопостачанні приймається 

відповідно до варіанту завдання.

Розрахунок виробничої програми зводимо в баланс водоспоживання міста.
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Таблиця 2 – Баланс водоспоживання міста

Показники Од. виміру Сума

1 2 3

1. ПОРТРЕБА У ВОДІ

1. Реалізація води споживачам, усього тис.м3 42541,98

а) населення тис.м3 27988,0

б) промисловість тис.м3 11195,28
           в) комунально-побутові підприємства тис.м3 3358,5

2. Витоки і невраховані витрати 

          а). в абсолютному виразі тис. м3 8103,2

          б).  % до подачі в мережу % 16,0

3. Подача в мережу тис.м3 50645,2

4. Витрати на власні потреби

            а). в абсолютному виразі тис.м3 1836,8

            б). % до підйому води % 3,5

5. Підйом води тис.м3 52482,0

2. ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Артезіанський водопровід

       а). % % 40,0

       б). абсолютне значення тис.м3 20992,8

2. Річний водопровід

       а). % % 60,0

       б). абсолютне значення тис.м3 31489,2

3. Усього тис.м3 52482,0

4. Підйом води тис.м3 52482,0

9. Чисельність персоналу і оплата праці

9.1 Особливість планування чисельності персоналу і оплати його праці у 
водопровідному господарстві обумовлена безупинним режимом роботи, 
залежністю від потужностей насосних станцій та пропускної здатності 
очисних споруджень, кількості агрегатів і прийнятих норм обслуговування.
9.2 На підприємствах водопроводу відрядна оплата праці застосовується 
обмежено, в основному для ремонтників. Для оплати праці основного 
виробничого і обслуговуючого персоналу застосовується погодинна система 
заробітної плати.
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9.3 Чисельність працівників на підприємстві визначаємо, виходячи з 
загального обсягу реалізованої води споживачам і продуктивності праці 
одного працівника (виробітку)

Ч = 
Пв

Р
 = 

5,123

98,42541
 =  344 чол. (9)

9.4 За вихідними даними питомої ваги категорій працівників у загальній 
чисельності персоналу підприємства, встановлюємо чисельність робітників, 
керівників, службовців, спеціалістів.
9.5 Тарифний фонд заробітної плати розраховуємо множенням середньо-
місячної зарплати на чисельність персоналу та на 12 місяців. 
        До  фонду основної заробітної плати додаємо премії і надбавки

Фосн = Фтар + П +Ддод                   (10)
Варто знати, що додаткова зарплата складає 20 % від фонду основної 

зарплати. Загальний фонд зарплати складе суму основної і додаткової 
зарплати. Нарахування на соціальні заходи відповідно до законодавства.
9.6 Середньомісячна зарплата розраховується розподілом загального фонду 
зарплати персоналу на 12 місяців і на чисельність персоналу

                    Зпсм=  3972,4 : 12 : 344 = 962,3 грн.
9.7 Середньомісячний фонд оплати праці одного працівника
                     Фзп с.м.= 5342,8 : 12 : 344 = 1294 грн.

Таблиця 3 – Чисельність і заробітна плата персоналу

Категорії працівників Керів-
ники

Спеціа-
лісти

Служ-
бовці

Робіт-
ники

Усього

Питома вага 7 % 20 % 3 % 70 % 100 %

Чисельність працівників, чол. 24 69 11 240 344

Середньомісячна зарплата, грн. 700 580 550 450 818,1

Тарифна зарплата, тис.грн. 201,6 480,2 72,6 1296,0 2050,4

Премії 40%, тис.грн. 80,6 192,1 29,0 518,4 820,1

Доплата 15%, тис. грн 30,2 72,0 10,8 194,4 307,4

Основна зарплата, тис. грн. 312,4 744,3 112,4 2008,8 3177,9

Додаткова зарплата, 25%, тис. 
грн.

78,1 186,1 28,1 502,2 794,5

Загальний фонд зарплати, тис.
грн.

390,5 930,4 140,5 2511,0 3972,4

Соціальні заходи 34,5 %, тис.
грн.

134,7 320,9 48,5 866,3 1505,1

Усього фонд оплати праці, тис.
грн

525,2 1251,4 188,9 3377,3 5342,8
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Таблиця 4 – Показники плану по праці і заробітній платі 

Показники Од. виміру Значення

Реалізація води споживачам, Р тис.м3 42541,98

Продуктивність праці, Пв тис.м3 /чол 123,5

Чисельність працівників, Чпр усього чол 344

а) керівники чол. 24

б) спеціалісти чол. 69

                      в) службовці чол 11

г) робітники чол. 240

Середньомісячна зарплата, Зпсм, усього грн 942,3

а) керівники грн.. 1355,9

б) спеціалісти грн.. 1123,6

                      в) службовці       грн.. 1064,4

г) робітники грн.. 872,0

Фонд зарплати з нарахуваннями, усього тис.грн. 5342,8

а) керівники тис.грн. 525,2

б) спеціалісти тис.грн. 1251,4

                  в) службовці тис.грн. 188,9

г) робітники тис.грн.             3377,3

10.  Собівартість 
10.1 Собівартість є узагальнюючим якісним показником роботи підприємства, 
а зниження собівартості являє собою велику економічну задачу.
10.2 Планують собівартість за статтями калькуляції відповідно до 
затвердженої номенклатури витрат: "Матеріали", "Електроенергія", "Заробітна 
плата робітників", "Цехові витрати", "Загальноексплуатаційні витрати" і 
"Позаексплуатаційні витрати".

10.3 Витрати на матеріали, М

Для розрахунку витрат на матеріали використовують питомі 
прогресивні норми витрати матеріалів на 1 м3 підйому води, встановлені ціни 
на матеріали. Потреба в хімічних реагентах (коагулянт, хлор і т.п.)
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визначається  множенням кількості очищеної води або води яка пройшла 
дезінфекцію  на відповідні норми питомої витрати хімічних реагентів.

Сума витрат на матеріали розраховується шляхом множення ціни за 
одиницю матеріалів на витрату даного виду матеріалу з наступним 
підсумовуванням витрат на усі види матеріалів. Інші витрати на матеріали 
складають 5% від їх загальної кількості.

Таблиця 5 – Витрати на матеріали
Показники Од.виміру Сума

Підйом води річковим 
водопроводом

тыс.м3 31489,2

Питома норма витрати хлору г/м3 8
Витрата хлору т 251,9
Ціна за 1 тонну хлору грн. 900
Вартість хлору тис. грн. 226,7

Питома норма витрати коагулянту г/м3 18

Витрата коагулянту т 566,8
Ціна за 1 тонну коагулянту грн. 488
Вартість коагулянту тис.грн. 276,2

Питома норма витрати активної 
кремнієвої кислоти (АК)

г/м3 2

Витрата АК т 62,9
Ціна за 1 тонну АК грн. 8000
Вартість АК тис.грн. 503,2

Питома норма витрати активованого 
вугілля (АВ)

г/м3 5

Витрата АВ т 157,4
Ціна за 1 тонну АВ грн. 6875
Вартість АВ тис.грн. 1082,1

Питома норма витрати 
кремнієвофтористого натрію

г/м3 1,2

Витрата КН т 37,7
Ціна за 1т КН грн. 1222
Вартість КН тис.грн. 46,1

Підйом води артезіанським 
водопроводом

тыс.м3 20992,8

Питома норма витрати хлору г/м3 8
Витрата хлору т 167,9
Ціна за 1 тонну хлору грн. 900
Вартість хлору      тис.грн. 151,1

Усього витрат на матеріали тис.грн. 2285,4
Інші матеріали, 5 % тис.грн. 114,3
Разом витрат на матеріали, М тис.грн. 2399,7
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10.4 Витрати на електроенергію,  Э

По статті "Електроенергія" калькуляції собівартості плануємо витрати 
електроенергії, що витрачається на технологічні потреби (підйом, подачу й 
очищення води). Електроенергію, використовувану для освітлення, відносимо 
на відповідні статті цехових і загальновиробничих витрат.

Витрати на електроенергію розраховуємо по двоставочному тарифу, що 
складається з:

а) плати за кожну відпущену кіловат-годину активної енергії, врахованої 
лічильником;

б) основної плати, стягнутої за сумарну приєднану потужність чи 
трансформаторів електродвигунів по ставці за 1 кіловольт-ампер (кВа) у рік, 
незалежно від спожитої електроенергії. Потужність електродвигунів (кВа) 
визначаємо, виходячи з потужності двигуна і косинуса "фі".

Розрахунок енергетичної потужності встановленого устаткування 
виконуємо в такій послідовності:

а) визначаємо встановлену потужність річкового та артезіанського 
водопроводу

Мріч = 
Ка

Пр 100*
=

90

100*2,31489
= 34987 тис. м3 ,                         (11)

Март = 
81

100*8,20992100*

Карт

Парт
25916 тис.м3 ,                         (12)

де Пр, Парт - підйом води річковим та артезіанським водопроводом;
Ка, Карт - коефіцієнти використання потужності водопроводу.
Загальна потужність: Мез =34987 + 25916 = 60903 тис.м3

б) Енергетична потужність встановленого устаткування

Ме = 
"cos"

*

fі

НелМез

365*8,0

48*60903
= 10011 кВа,

де Ме - енергетична потужність встановленого устаткування;
"cos fi" - косинус "фi" що прийнято на  рівні 0,8.
Нел - питома енергетична потужність встановленого устаткування в кВт 

на 1000 м3 добової подачі води.
Таблиця 6 – Витрати на електроенергію
Показники Од.виміру Сума

Підйом води водопроводом тис.м3  52482
Питома норма витрати електроенергії кВт.год./м3 1,34

Витрата електроенергії тис.кВт.год 70325
Тариф за 1 кВт.год коп 15,6

Витрати на спожиту електроенергію тис.грн 10970,8
Заявлена енергетична потужність кВа 10011

Тариф за 1 кВА на  рік грн 200
Витрати по встановленій потужності тис. грн 2002
Усього витрат на електроенергію тис.грн 12972



19

10.5 Амортизація, А
10.5.1 Амортизаційні відрахування у складі прямих витрат розраховуємо 

по виробничих будинках, спорудженням і устаткуванню. Амортизацію 
основних фондів допоміжних виробництв, а також будинків і інвентарю 
загальексплуатаційного характеру віднесять на відповідні статті витрат.

10.5.2  Нарахування амортизації здійснюється за нормами амортизації
встановленими для 3 груп основних фондів. 

10.5.3 Балансова вартість основних фондів залежить від загального 
підйому води (тис. м3/рік) та питомої середньої балансової вартості основних 
фондів встановленої на 1000 м3 подачі води

ОФ = П*Кв = 52482*0,46 = 24141 тис.грн. (13)
П - підйом водопроводу, тис.м3/рік.
10.5.4 Суму амортизації знаходимо шляхом множення балансової 

вартості фондів на норму амортизації 15%
А = ОФ*На= 24141*0,15 = 3621 тис. грн. (14)

10.6 Розподіл фонду оплати праці за статтями калькуляції
    10.6.1  Розподіл зарплати за статтями собівартості:

- до прямих витрат статті зарплата (Зпп) відносять 70 % зарплати 
робітників, 30 % зарплати керівників, 10 % зарплати спеціалістів

а) робітників:  3377,3*0,7=2364,1тис.грн.;
б) керівників:  525,2*0,3=157,5 тис.грн.;
в) спеціалісти: 1251,4*0,1=125,1 тис. грн.
Разом: Зпп = 2364,1+157,5+125,1= 2646,7 тис.грн.
- до цехових витрат на зарплату цехового персоналу (Зпц) відносять 

30% зарплати робітників, 25 % зарплати службовців і 40 % зарплати 
спеціалістів

а) робітників:  3377,3*0,3 = 1013,1 тис.грн.;
б) службовці:  188,9*0,25 = 47,2  тис.грн.;
в) спеціалісти: 1251,4*0,4= 500,4 тис.грн.
Разом: Зпц = 1013,1+47,2+500,4= 1560,4 тис.грн.
- до зарплати загальноексплуатаційного персоналу (Зпз) у складі 

загальноексплуатаційних витрат калькуляції собівартості включають решту 
фонду оплати праці персоналу підприємства

а) керівники: 525,2*0,7 = 367,6 тис.грн.
б) спеціалісти: 1251,4*0,5 = 625,7 тис.грн.
в) службовці: 188,9*0,75 = 141,7 тис.грн.
Разом: Зпз = 367,6+625,7+141,7= 1135,0 тис.грн.

10.7 Інші прямі витрати складають 10 % від суми прямих витрат у складі: 
знос МБП, транспортні витрати, витрати води на власні потреби, озеленення
та благоустрій території, оплата ЖЕК, утримання внутрібудинкових мереж, 
налагоджувальні роботи тощо:

ІП = (М+Э+А+Зп).0,1 тис.грн. (15)
ІП = (2399,0+12972,0+3621,0+2646,7)*0,1 = 2163,8 тис.грн. 
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10.8 Накладні витрати (Нв) – це цехові і загальноексплуатаційні витрати.
До цехових витрат включають заробітну плату цехового персоналу з 

нарахуваннями (Зп.ц.) і інші цехові витрати  (Іцв), 40%
           Цв = Зпц + Іцв                                                      (16)
Цв = 1560,4*1,4 = 2184,5 тис.грн. 

Загальноексплуатаційні витрати (ЗЕв) складає зарплата персоналу  і інші
загальноексплуатаційні витрати, 60%

                      Зев = Зпз +Ізе                                                          (17)
Зев = 1135*1,6 = 1816 тис.грн.

Разом накладних витрат: 
НВ =Цв+Зев = 2184,5+1816,0 =  4000,5 тис.грн.

10.9 Позаексплуатаційні витрати (Пев) складають 3% від загальної суми 
витрат на експлуатацію (Зе)

Зе = ПВ+НВ = 23801,8+4000,5 = 27802,3 тис.грн.
    Пев = 27802,3*0,03 = 834,0 тис.грн.

10.10  Загальна сума витрат по виробництву і реалізації продукції
ЗВ = (М + Э + А +Зпп + ІП) + ЦВ + ЗЕ + Пев =               (18)

= 2399+12972+3621+2646,7+2163,8+2184,5+1816,0+834,0 = 28637 тис.грн.
10.11 Собівартість одиниці продукції визначаємо як частку від суми витрат по 
її виробництву і реалізації на обсяг реалізованої води :

Св = ЗВ / Р = 28637 / 42541,9 = 0,67 грн./м3                               (19)
Таблиця 7 – Калькуляція собівартості. 

Статті витрат Сума,
тис.грн.

Собівартість
1м3

Питома вага
%

1.Основні витрати

1. Матеріали 2399          0,056 8,37

2.Електроенергія 12972 0,31 45,29

3.Амортизація 3624 0,08 12,65

4.Зарплата 2646,7 0,062 9,24

5. Інші прямі 2163,8 0,052 7,55

Разом прямих 23801,8 0,56 83,1

2.Накладні витрати

6. Цехові 2184,5 0,05 7,92

7. Загальексплуатаційні 1816,0 0,04 6,34

Разом накладних 4000,5 0,09 14,26

Разом витрат на експлуатацію 27802,3 0,65 97,36

8. Позаексплуатаційні 834 0,02 2,64

Повна собівартість 28637,0 0,67 100
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10.12 Розподіл витрат виконують за пропорцією:
Питома вага матеріалів:
Св – 100% =  М – М%
М% = М*100/ Св = 2399*100 / 28637 = 8,37%  і  т.п.
11. Фінансові показники

11.1 У цьому розділі бізнес-плану підприємства визначаємо суму доходів від 
реалізації продукції яка повинна надійти в планованому періоді на 
розрахунковий рахунок підприємства за діючими тарифами. 
11.2 Доходи розраховуємо за наступною методикою: 
запланований об’єм  реалізації розподіляється за тарифними групами
споживачів;  доход (Д) від реалізації розраховується шляхом множення об’єму
реалізованої води на відповідний тариф. Підсумок складає доходи 
підприємства від реалізації води.

Таблиця 8 – Доходи від реалізації води

Споживачі Тариф,
грн/м3

Реалізація,
тыс.м3

Доходи
без ПДВ
тыс. грн.

Доходи
с ПДВ

тыс. грн.

Населення 0,7 27988 19591,6 19591,6

Промисловість 1,25 11195,28 13994,1 13994*1,2=16792,8

Комунально-
побутові споживачі 

0,9 3358,5 3022,2 3022,2*1,2=3626,4

Разом 0,94           42541,9     36607,9 40010,8

11.3 Прибуток від реалізації загальний визначаємо як перевищення доходів 
(виторгу) над витратами по повній собівартості

Прзаг=Д(із ПДВ)-Св =  40010,8 -  28637,0 = 11378,8 тис.грн.;          (20)
Розрахунковий прибуток
Пррозр = Д(без ПДВ)- Св = 36607,9 – 28637,0 = 7970,9 тис. грн.;        (21)
Податок на прибуток
ППр = Прозр*30% = 7970,9* 0,3 =2391,2 тис. грн.                                (22)     
Госпрозрахунковий прибуток за винятком податку на прибуток
Пр г/р = 7970,9 – 2391,2 = 5579,7 тис.грн.

11.4 Рентабельність загальна, розрахункова, госпрозрахункова:
Р заг = (Пр заг/ Св).100% = (11378,8 / 28637,0 )*100% = 39,7 %      (23)
Ррозр= (Пррозр/ Св).100%= (7970,9 / 28637) *100% = 27,8 %                   (24) 
Р г/р = (Пр

г/р/ Св).100% = (5579 / 28637) *100% = 19,48 %                     (25)
Рентабельність фондів
Рф = Прг/р / ОФ +Об = 5579,7 / (24141+366,1) = 22,7%

12. Основні техніко-економічні показники
 Продуктивність праці в грошовому виразі:

Ппр= Д(із ПДВ) / Ч = 40010,8 / 344 = 116,3 тис.грн.                       (26)
 Середній тариф за 1 м3:
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Тс= Д(із ПДВ) / Р = 40010,8 / 42541,9 = 0,94 грн.                     (27)
 Фондовіддача:

Фв = Д(із ПДВ) / ОФ = 40010,8 / 24141= 1,65  грн/грн.                      (28)
 Фондоемність:

Фе = ОФ / Д(із ПДВ) = 24141 / 40010,8  = 0,6 грн/грн.                     (29)
 Фондоозброєність:

Фоз = ОФ / Ч = 24141 / 344 = 8,3 тис. грн./чол.                       (30)
Підсумкові розрахунки зводимо в таблицю  основних показників.

Таблиця 9 – Основні показники

Показники Од. виміру План
Чисельність населення міста тис. чол 284
Підйом води, усього тис.м3 рік 52482
Реалізація продукції усього: - 42541,9
у т.ч. а) населеню - 27988
б) промисловості - 11195,2
в) комунально-побутовим - 3358,5
Чисельність персоналу чол 344
Фонд оплати праці тис.грн 5342,8
Середньомісячна заробітна плата з 

нарахуваннями
грн./ міс 942,3

Продуктивність праці (виробітка)       тис.грн/ чол 116,3

Середньорічна вартість основних 
фондів, ОФ

тис.грн 24141

 Середньорічна вартість оборотних 
коштів, 15%

тис.грн 366,1

Сума витрат по собівартості тис.грн 28637
Собівартість грн/м3 0,67
Доходи з урахуванням ПДВ тис.грн 40010,8
Доходи без ПДВ тис.грн 42541,9
Прибуток,П: загальний (із ПДВ) тис.грн 11378,8
              розрахунковий (без ПДВ) тис.грн 7970,9
              госпрозрахунковий тис.грн 5579,7
Рентабельність:
               загальна % 23,5

   розрахункова % 17,7
   госпрозрахункова % 12,4
  фондів % 22,7

Середній тариф грн/м3 0,94
Фондовіддача грн/грн 1,65
Фондоємкість грн/грн 0,6
Фондоозброєність тис.грн/чол. 8,3

Висновки.
______________________________________________________________.

______________________________________________________________.



ВАРІАНТИ ВИХІДНИХ ДАНИХ Од.вим. 1/16 2/17 3/18 4/19 5/20 6/21 7/22 8/23 9/24 10/25 11/26 12/27 13/28 14/29 15/30

1. Чисельність населення тис. чол. 284 280 290 295 285 270 275 260 265 280 290 285 980 295 290

2. Норма водоспоживання, л./ доб 270 275 260 250 255 0260 265 275 270 280 285 270 270 280 280

3.Комунально-побутове споживання % 12,0 13 14 15 15 14 18 17 19 17 16 15 14 13 12

4. Промисловість % 40,0 45 42 47 46 40 38 39 37 38 39 37 42 41 40

5. Витрати води в мережах % 16 15 15 14 14 16 16 13 13 12 12 11 15 14 16

6. Витрати на власні потреби % 3,5 3,2 3,3 3,0 3,1 3,0 3,4 3,5 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3

7.Використання потужності
–артезіанський 
– річковий

% 81
90

80
91

80
90

81
91

82
92

80
90

80
91

82
91

83
92

84
93

85
90

87
90

85
91

86
92

87
91

8. Енергетична потужність
     

кВт. 48 49 50 51 51 50 49 49 48 48 47 47 48 49 50

9Питомі  капіталовкладенняна 1000м3 тис. грн. 0,46 0,45 0,46 0,45 0,4 0,47 0,44 0,46 0,49 0,48 0,5 0,51 0,52 0,55 0,54

10 Норма витрати електроенергії 
    

кВт/рік 1,34 1,32 1,33 1,32 1,34 1,35 1,31 1,34 1,32 1,32 1,35 1,36 1,36 1,36 1,36

11.Питома норма витрат матеріалів
- хлор
- коагулянт
- вапно
- активоване вугілля
- активна кремнекислота
- кремнефтористый натрій

г/м3

г/м3

г/м3

г/м3

г/м3

г/м3

8
18
6,7

5
2

1,2

8
17
6,6
5,1
2,1
1,3

8,1
17,2
5,7
5,2
2,3
1,4

8,2
17,3
5,5
5,6
2,2
1,2

8,3
18,0
5,6
5,5
2,2
1,3

8,4
18,1

5,7
5,5
2,4
1,4

8,7
17,7
5,7
5,6
2,7
1,7

8,8
18
5,8
6

2,8
1,8

8,9
19
6,9
5,9
2,9
1,9

9
19
8
6
3

1,3

9,1
19,8
8,8
5,8
2,9
1,9

9,2
18,2
7,5
5,9
2,9
1,2

8,7
18
6,9
5,5
2,3
1,8

9,1
18,2
6,7
5,6
2,5
1,7

9,2
18,7
6,6
5,7
2,8
1,9

12. Продуктивність праці тыс.м3 123 125 126 1267 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

13. Зарплата (питома вага чисельності %)
- робітники,       70%
- керівники,        7%
- спеціалісти,    20%
- службовці,        3%

  грн
  грн
  грн
  грн

2650
2980
2680
2560

14. Нарахування на зарплату % 34,5
15 Оборотні кошти % 15
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16.Ціна за 1т хімічних реагентів:        
  –хлор
–коагулянт                                                                        
–вапно                                                                              
–активоване вугілля                                                      
–активна кремнекислота                                                  
–кремнефтористый натрій

грн.
900
488
493

6875
8000
1222

17.Інші матеріали % 5
18. Тарифи
- за 1 квт/год електроенергії
- за 1 квА заявленої потужності
                 за 1 м3  води
* населення (без ПДВ)
* промисловість (20%ПДВ)
* комунально-побутових підриємств 

коп.
грн/рік

грн/м3

грн/м3

грн/м3

24,5
300

2,4
4,5
3,0

19. Норма амортизації % 15
20 . Податок на прибуток % 20
21 Структура джерел водопостачання
Артезіанський
Річковий

%
40
60

42
58

44
56

41
59

40
60

41
59

42
58

44
56

42
58

43
57

39
61

38
62

40
60

41
59

40
60
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