
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ  
НА НЕЇ З КУРСУ 

 
 
 

«ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВ  
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»  

 
 

(для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності  
«Економіка підприємства») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРКІВ – ХНУМГ – 2014 
 

 



Методичні вказівки до проведення контрольної роботи та завдання на неї 
з курсу “Інфраструктура підприємств міського господарства” (для студентів 
заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 – “Економіка підприємства”) / 
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. В. Тітяєв. – Х.: 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 18 с. 

 

 

 

 

Укладач: доц., к.е.н. В.В.Тітяєв 

 

 

 

 

Рецензент: доц., к.е.н. О. В. Димченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано  кафедрою  міської і регіональної  економіки  (протокол 

№  9 від 24.05.2013р.) 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕДМОВА 

 

Міське господарство виконує важливу соціально-економічну функ-
цію, надаючи мешканцям цілу низку побутових послуг, які в своїй сукупності 
створюють комфортні умови для життя населення, забезпечуючи йому збере-
ження здоров’я, працездатності, належний фізичний, культурний та інтелектуа-
льний розвиток. Основою інфраструктури підприємств міського господарства є 
об’єкти житлово-комунального комплексу. 

Передумовою ефективного функціонування житлово-комунального 
комплексу є технічно грамотна експлуатація інфраструктури галузі – об’єктів 
водопостачання, водовідведення, міськелектротранспорту, теплопостачальних 
підприємств, житлових організацій, земельних ділянок несільськогосподарсь-
кого призначення, ремонтно-будівельних комплексів, споруд благоустрою на-
селених пунктів, зеленого та шляхового господарств. З огляду на такі умови 
майбутні фахівці в галузі міського господарства мають бути добре обізнані з 
технічними, технологічними та організаційно-економічними особливостями 
виробничої діяльності підприємств житлово-комунального господарства. 

На житлово-комунальне господарство покладено функції по створен-
ню найбільш сприятливих умов проживання населення. Розвиток інфраструк-
тури підгалузей ЖКГ є однією з необхідних передумов підвищення рівня куль-
тури та матеріального добробуту населення. Виконуючи загальні завдання по 
задоволенню потреб населення, підприємств та організацій міста в питній воді, 
теплі, санітарному утриманню території, інфраструктури галузі класифікуються 
по п’яти групам підприємств: 

1. Житлове господарство – житлово-експлуатаційні організації, аварій-
но-диспетчерські служби, комбінати підсобних підприємств, ремонтно-
будівельні управління, готелі; 

2. Санітарно-технічні та санітарно-гігієнічні підприємства – водопровід, 
каналізація, лазні, пральні; 

3. Енергетичні підприємства – міські електричні мережі, газове госпо-
дарство, теплопостачальні організації і теплові мережі; 

4. Міський транспорт – метрополітен, трамвай, тролейбус, автобус, ма-
ршрутні таксі; 

5. Зовнішній благоустрій – шляхове господарство, санітарна очистка ву-
лиць, озеленення, вуличне освітлення. 
До житлово-комунального господарства відносяться також міські земельні ре-
сурси. 

Дослідження закономірностей формування інфраструктури житлово-
комунального господарства базується на пізнанні і свідомому використанні 
об’єктивних законів еволюції матеріального виробництва на різних історичних 
етапах розвитку суспільства. 

Методика вивчення курсу передбачає використання сучасного науко-
вого інструментарію пізнання та прийняття господарських рішень на підставі 



системи принципів та методів організації технічного обслуговування, ремонту, 
реконструкції і реновації об’єктів інфраструктури. При вивченні окремих тем 
дисциплін та виконанні практичних завдань студенти повинні оволодіти мето-
дами стратегічного прогнозування розвитку інфраструктури міст в цілому та 
окремих підгалузей житлово-комунального господарства, зокрема одержати 
уміння виконувати техніко-економічне обґрунтування перспективного будівни-
цтва і реконструкції житла, об’єктів водопостачання та каналізації, газо- і теп-
лопостачання, міського транспорту, споруд міського благоустрою. 

Після закінчення вивчення дисципліни “Інфраструктура міського гос-
подарства” студент 

- ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

• сутність та функції інфраструктури міського господарства; 
• класифікацію інженерних споруд міст; 
• основні технічні правила експлуатації об’єктів інфраструктури; 
• особливості діяльності підгалузей житлово-комунального господарст-

ва; 
• методику розробки програм стратегічного розвитку населених пунк-

тів; 
• систему контролю функціонування об’єктів міського господарства; 
• шляхи ресурсозбереження в міському господарстві; 

- ПОВИНЕН ВМІТИ 

• визначати технічний стан об’єктів інфраструктури міста; 
• обґрунтувати техніко-економічні напрями розвитку підгалузей місь-

кого господарства; 
• використовувати нормативну базу для складання програм технічного 

обслуговування та ремонту об’єктів інфраструктури міст; 
• розробляти програму стратегічного розвитку населених пунктів; 
• розрахувати необхідні обсяги газопостачання, водопостачання, водо-

відведення, теплопостачання для підприємств, організацій і населення 
міст. 
Мета даних методичних вказівок – допомогти студентам одержати 

той обсяг знань, які повинні відповідати новим тенденціям і перспективним 
вимогам формування висококваліфікованих спеціалістів з економіки підпри-
ємств міського господарства. 
 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Перед виконанням контрольної роботи студент повинен вивчити тео-
ретичний матеріал з курсу за програмою, використовуючи запропоновану літе-
ратуру. 

При виконанні контрольної роботи студенти можуть отримати усну 
або письмову консультацію викладача. Робота повинна бути написана розбір-
ливо, наприкінці необхідно обов’язково навести список використаних джерел. 
Оформлення контрольної роботи треба виконувати згідно з вимогами ЄСКД. 

Контрольна робота включає в себе написання реферату (обсягом на 8-
10 сторінок) та виконання розрахункового завдання, яке треба вирішити та чіт-
ко пояснити методику розрахунків показників, їх сутність. Варіанти завдань ви-
значають за останньою цифрою номера залікової книжки студента.  

Номер варіанта теоретичного питання і вправ  визначають відповідно 
до вказівок табл.1:  

Таблиця 1 – Схема вибору варіанта розрахунково-графічної роботи 

Остання цифра залікової 
книжки 

Номер теоретичного пи-
тання 

Номер вправи 

0 1 1.1 5.3 

1 2 2.1 4.3 

2 3 3.1 1.3 

3 4 4.1 2.3 

4 5 5.1 3,3 

5 6 1.2 5.4 

6 7 2.2 4.4 

7 8 3.2 1.4 

8 9 4.2 2.4 

9 10 5.2 3,4 

 



1. Теоретичне питання 
Перелік теоретичних питань за варіантами розрахунково-графічної 

роботи надано в табл. 2. 
Таблиця 2 – Перелік теоретичних питань за варіантами контрольної 

роботи 
Номер теоретичного  

питання 
Теоретичне питання 

1 Характеристика складу і структури інфра-
структури міського господарства 

2 Історія розвитку інфраструктури міського го-
сподарства 

3 Характеристика особливостей інфраструк-
тури міського господарства України 

4 Сучасні погляди на тенденції розвитку інфра-
структури в майбутньому  

5 Інфраструктура житлового господарства міст. 
6 Особливості інфраструктури підприємств те-

плопостачання міст. 
7 Особливості інфраструктури підприємств во-

довідведення міст. 
8 Особливості інфраструктури підприємств во-

допостачання міст. 
9 Особливості транспортної інфраструктури 

міст. 
10 Інфраструктура підприємств благоустрою 

міст. 
 
 

2. Методичні вказівки та варіанти до виконання вправ 
 

1. Міський електротранспорт 
 

Робота міського електричного транспорту характеризується системою 
техніко-економічних показників. Система цих показників приводиться в табли-
ці 3. 
 

 

 

 

 

 



Таблиця 3. 
Показники роботи міського електротранспорту у базовому році 

 

Найменування показників 

 

Одиниці 
виміру 

Варіанти 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

Середньорічна кількість 
рухомого складу в інвен-
тарі ( Ni ) 

 
 

од. 

 
 

137 

 
 

133 

 
 
142 

 
 
149 

Коефіцієнт використання 
рухомого складу з випуску 
( k ) 

______  
 

0,59 

 
 

0,63 

 
 
0,65 

 
 
0,58 

Вагоно (машино) -дні у ру-
сі (Wд ) 

вагоно (ма-
шино)-дні 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

Середньодобова  тривалість  
роботи   рухомого складу   
на  лінії ( t ) 

 
 

 год. 

 
 

10,2 

 
 

10,7 

 
 
10,8 

 
 
11,3 

Вагоно(машино)-годин  у 
русі (Wг ) 

ваго-
но(машино)-

годин 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

Середня експлуатаційна 
швидкість ( V ) 

 
км/год 

 
14,8 

 
15,1 

 
15,2 

 
14,9 

Натуральний пробіг рухо-
мого складу ( P ) 

 
тис.км. 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

Навантаження пасажирів 
на один машино-кілометр 
 ( Q ) 

 
 

чол. 

 
 

2,4 

 
 

2,2 

 
 
2,5 

 
 
2,3 

Кількість перевезених па-
сажирів ( G ) 

 
тис.пас. 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
На основі цих показників розраховують виробничу  програму підпри-

ємств міського електричного транспорту,  ефективність роботи підприємства 
від підвищення коефіцієнту випуску вагонів на лінію, ефективність роботи під-
приємства від підвищення експлуатаційної швидкості. 

Виробнича програма підприємств міського електричного транспорту 
— це завдання по перевезенню пасажирів, яке встановлюється виходячи з пот-
реб населення та з урахуванням виробничих потужностей підприємств. 

Для визначення кількості перевезених пасажирів необхідно розраху-
вати наступні показники у базовому році: 

a) Вагоно (машино) -дні у русі (Wд ); 



b) Вагоно (машино)-години  у русі (Wг ); 
c) Натуральний пробіг рухомого складу ( P ). 

Вагоно (машино)-дні у русі (Wд ) розраховуються за формулою 
Wд = Ni * k 

Вагоно (машино)-години  у русі (Wг ) розраховуються за формулою 

Wг = Wд * t 

Натуральний пробіг рухомого складу ( P ) розраховується за формулою 

P = Wг * V 

Кількість перевезених пасажирів ( G ) розраховується за формулою 

G = P * Q 

При виконанні вправ використовуйте приведені вище відповідні фор-
мули. Показник ефективності визначається кількістю перевезених пасажирів на 
один вагон. 
 
Вправа 1.1. Розрахуйте показники, що мають в таблиці знак «?» по варіанту 
1.1. З урахуванням отриманих результатів визначте необхідну для міста кіль-
кість рухомого складу через три роки, якщо за цей період кількість списаних 
вагонів буде становити 8 одиниць, а кількість перевезених пасажирів збільшить-
ся на 16 %. 
 
Вправа 1.2. Розрахуйте показники, що мають в таблиці знак «?» по варіанту 
1.2. З урахуванням отриманих результатів визначте необхідну для міста кіль-
кість рухомого складу через п’ять  років, якщо за цей період коефіцієнт випуску 
вагонів на лінію збільшиться на 7 %., а кількість перевезених пасажирів зросте на 
12 %. 
 
Вправа 1.3. Розрахуйте показники, що мають в таблиці знак «?» по варіанту 
1.3. З урахуванням отриманих результатів визначте ефективність роботи підп-
риємства від підвищення коефіцієнту випуску вагонів на лінію та ефективність 
роботи підприємства від підвищення експлуатаційної швидкості, якщо коефіці-
єнт випуску вагонів на лінію зменшився 5%, а експлуатаційна швидкість зросла 
на 15%. 
 
Вправа 1.4. Розрахуйте показники, що мають в таблиці знак «?» по варіанту 
1.4. З урахуванням отриманих результатів визначте ефективність роботи підп-
риємства, якщо експлуатаційна швидкість його зросла на 9%, а коефіцієнт ви-
пуску вагонів на лінію збільшиться на 4 %. 
 
 
 
 



2. Водопостачання 
 
Вправа 2.1. Визначити кількість води, що подається  водоспоживачам,  загаль-
ну продуктивність підприємства водопостачання та кількість свердловин у пер-
спективному періоді за наступними даними. 
1. Водопостачання міста здійснюється з підземних джерел. Десять свердловин 
міського водопроводу розміщені на території міста. 
2. Норма споживання питної води на одного чоловіка до початку проектного 
періоду складає 8,2 м3 за місяць, до кінця перспективного періоду – 7,0 м3 за мі-
сяць ( в результаті встановлення квартирних водомірів).  
3. Вода подається безпосередньо в мережу від водозабірних вузлів. Акумулюю-
чих ємкостей  на мережі  немає. 
4. До кінця перспективного періоду (10 років) чисельність населення   міста до-
сягне 300 тис. чол.  
5. У році, що передує перспективному періодові, чисельність населення   міста 
становила 270 тис. чол. Рівень використання продуктивності головних спо-
руджень склав 85%,  а у перспективному періодові буде складати 82%. 
6. З загальної кількості реалізованої води на комунальні потреби було витраче-
но 15%  від кількості спожитої води населенням, промислове водопостачання 
склало 26% від кількості спожитої води населенням. 
7. Загальна продуктивність підприємства водопостачання у перспективному пе-
ріоді визначається кількістю води, що споживається населенням, а також пот-
ребами на комунальне господарство міста та промисловість з урахуванням  рі-
вня використання продуктивності головних споруджень підприємства.   
8. Кількість свердловин міського водопроводу у перспективному періоді розра-
ховується за формулою 
К = Пз / С * к, 

де Пз - загальна продуктивність підприємства водопостачання у перспективно-
му періоді; 
С – кількість води, що добувається на одній скважені у році, що передує перспе-
ктивному періодові; 
к – коефіцієнт, що враховує зміну рівня використання продуктивності голов-
них споруджень у перспективному періоді. Цей коефіцієнт дорівнює 
к = {100% + (85% - 82%)} / 100%  = 1,03. 

 

Вправа 2.2. Визначити кількість води, що подається  водоспоживачам,  загаль-
ну продуктивність підприємства водопостачання та кількість свердловин у пер-
спективному періоді за наступними даними. 
1. Водопостачання міста здійснюється з підземних джерел. Десять свердловин 
міського водопроводу розміщені на території міста. 
2. Норма споживання питної води на одного чоловіка до початку проектного 
періоду складає 8,2 м3 за місяць, до кінця перспективного періоду – 7,0 м3 за мі-
сяць ( в результаті встановлення квартирних водомірів).  



3. Вода подається безпосередньо в мережу від водозабірних вузлів. Акумулюю-
чих ємкостей  на  мережі  немає. 
4. До кінця перспективного періоду (10 років) чисельність населення   міста до-
сягне 350 тис. чол.  
5. У році, що передує перспективному періодові, чисельність населення   міста 
становила 290 тис. чол. Рівень використання продуктивності головних спо-
руджень склав 85%,  а у перспективному періодові буде складати 82%. 
 6. З загальної кількості реалізованої води на комунальні потреби було витраче-
но 17%,   промислове водопостачання склало 28%. 
7. Загальна продуктивність підприємства водопостачання у перспективному пе-
ріоді визначається кількістю води, що споживається населенням, а також пот-
ребами на комунальне господарство міста та промисловість з урахуванням  рі-
вня використання продуктивності головних споруджень підприємства.   
8. Кількість свердловин міського водопроводу у перспективному періоді розра-
ховується за формулою 

К = Пз / С * к, 

де Пз - загальна продуктивність підприємства водопостачання у перспективно-
му періоді; 
С – кількість води, що добувається на одній свердловині у році, що передує пер-
спективному періодові; 
к – коефіцієнт, що враховує зміну рівня використання продуктивності голов-
них споруджень у перспективному періоді. Цей коефіцієнт дорівнює 

к = {100% + (85% - 82%)} / 100%  = 1,03. 

 

Вправа 2.3. Визначити кількість води, що подається  водоспоживачам,  загаль-
ну продуктивність підприємства водопостачання та кількість свердловин у пер-
спективному періоді за наступними даними. 
1. Водопостачання міста здійснюється з підземних джерел. Десять свердловин 
міського водопроводу розміщені на території міста. 
2. Норма споживання питної води на одного чоловіка до початку проектного 
періоду складає 8,2 м3 за місяць, до кінця перспективного періоду – 7,0 м3 за мі-
сяць ( в результаті встановлення квартирних водомірів).  
3. Вода подається безпосередньо в мережу від водозабірних вузлів. Акумулюю-
чих ємкостей  на  мережі  немає. 
4. До кінця перспективного періоду (10 років) чисельність населення   міста до-
сягне 370 тис. чол.  
5. У році, що передує перспективному періодові, чисельність населення   міста 
становила 310 тис. чол. Рівень використання продуктивності головних спо-
руджень склав 85%,  а у перспективному періодові буде складати 82%. 
6. З загальної кількості реалізованої води на комунальні потреби було витраче-
но 12%,   промислове водопостачання склало 23%. 
7. Загальна продуктивність підприємства водопостачання у перспективному пе-
ріоді визначається кількістю води, що споживається населенням, а також пот-



ребами на комунальне господарство міста та промисловість з урахуванням  рі-
вня використання продуктивності головних споруджень підприємства.   
8. Кількість свердловин міського водопроводу у перспективному періоді розра-
ховується за формулою 

К = Пз / С * к, 

де Пз - загальна продуктивність підприємства водопостачання у перспективно-
му періоді; 
С – кількість води, що добувається на одній свердловині у році, що передує пер-
спективному періодові; 
к – коефіцієнт, що враховує зміну рівня використання продуктивності голов-
них споруджень у перспективному періоді. Цей коефіцієнт дорівнює 

к = {100% + (85% - 82%)} / 100%  = 1,03. 

 

Вправа 2.4. Визначити кількість води, що подається  водоспоживачам,  загаль-
ну продуктивність підприємства водопостачання та кількість свердловин у пер-
спективному періоді за наступними даними. 
1. Водопостачання міста здійснюється з підземних джерел. Десять свердловин 
міського водопроводу розміщені на території міста. 
2. Норма споживання питної води на одного чоловіка до початку проектного 
періоду складає 8,2 м3 за добу, до кінця перспективного періоду – 6,9 м3 за добу 
( в результаті встановлення квартирних водомірів).  
3. Вода подається безпосередньо в мережу від водозабірних вузлів. Акумулюю-
чих ємкостей  на  мережі  немає. 
4. До кінця перспективного періоду (10 років) чисельність населення   міста до-
сягне 380 тис. чол.  
5. У році, що передує перспективному періодові, чисельність населення   міста 
становила 330 тис. чол. Рівень використання продуктивності головних спо-
руджень склав 85%,  а у перспективному періодові буде складати 82%. 
6. З загальної кількості реалізованої води на комунальні потреби було витраче-
но 18%,   промислове водопостачання склало 34%. 
7. Загальна продуктивність підприємства водопостачання у перспективному пе-
ріоді визначається кількістю води, що споживається населенням, а також пот-
ребами на комунальне господарство міста та промисловість з урахуванням  рі-
вня використання продуктивності головних споруджень підприємства.   
8. Кількість свердловин міського водопроводу у перспективному періоді розра-
ховується за формулою 

К = Пз / С * к, 

де Пз - загальна продуктивність підприємства водопостачання у перспективно-
му періоді; 
С – кількість води, що добувається на одній свердловині за рік, що передує пер-
спективному періодові; 
к – коефіцієнт, що враховує зміну рівня використання продуктивності голов-



них споруджень у перспективному періоді. Цей коефіцієнт дорівнює 
к = {100% + (85% - 82%)} / 100%  = 1,03. 

 
3. Водовідведення 
 
Вправа 3.1. Визначити прогнозні показники  збільшення протяжності колекто-
рів, каналізаційних мереж і продуктивності очисних споруд за наступними да-
ними. 

1. У році, що передує перспективному періодові, чисельність населення   міс-
та, що проживає на каналізуємій території становила 270 тис. чол. 

2. До кінця перспективного періоду (10 років) чисельність населення   міста, 
що проживає на каналізуємій території досягне 300 тис. чол. 

3. У році, що передує перспективному періодові загальна протяжність всіх ко-
лекторів 17,7 км, каналізаційних мереж 36,2 км., продуктивність очисних 
споруд  158  тис. м3/на добу. 

4. Норми відведення води на 1 жителя, що користується каналізацією стано-
вить 280 л. на добу. Норми відведення води до кінця перспективного пері-
оду не змінюється. 

5. При визначенні прогнозних показників слід враховувати, що протяжність 
колекторів і каналізаційних мереж у перспективному періоді повинна зро-
стати пропорційно чисельності населення  міста, скорегованими на  пони-
жуючі коефіцієнти відповідно  К1 = 0,75 - для колекторів і К2 = 0,95 - для  
каналізаційних мереж. Продуктивність  очисних споруд повинна зростати 
пропорційно чисельності населення  міста без корегування. 

 
Вправа 3.2. Визначити прогнозні показники  збільшення протяжності колекто-
рів, каналізаційних мереж і продуктивності очисних споруд за наступними да-
ними. 

1. У році, що передує перспективному періодові, чисельність населення   міс-
та, що проживає на каналізуємій території становила 250 тис. чол. 

2. До кінця перспективного періоду (10 років) чисельність населення   міста, 
що проживає на каналізуємій території досягне 290 тис. чол. 

3. У році, що передує перспективному періодові загальна протяжність всіх 
колекторів 16,7 км, каналізаційних мереж 38,2 км., продуктивність очис-
них споруд 153 тис. м3/на добу. 

4. Норми відведення води на 1 жителя, що користується каналізацією стано-
вить 290 л. на добу. Норми відведення води до кінця перспективного пе-
ріоду не змінюється. 

5. При визначенні прогнозних показників слід враховувати, що протяжність 
колекторів і каналізаційних мереж у перспективному періоді повинна 
зростати пропорційно чисельності населення  міста, скорегованими на  
понижуючі коефіцієнти відповідно  К1 = 0,75 - для колекторів і К2 = 0,95 - 
для  каналізаційних мереж. Продуктивність  очисних споруд повинна 
зростати пропорційно чисельності населення  міста без корегування. 



Вправа 3.3. Визначити прогнозні показники  збільшення протяжності колекто-
рів, каналізаційних мереж і продуктивності очисних споруд за наступними да-
ними. 

1. У році, що передує перспективному періодові, чисельність населення   міс-
та, що проживає на каналізуємій території становила 285 тис. чол. 

2. До кінця перспективного періоду (10 років) чисельність населення   міста, 
що проживає на каналізуємій території досягне 325 тис. чол. 

3. У році, що передує перспективному періодові загальна протяжність всіх 
колекторів 15,3 км, каналізаційних мереж 40,3 км., продуктивність очис-
них споруд  148 тис. м3/на добу. 

4. Норми відведення води на 1 жителя, що користується каналізацією стано-
вить 300 л. на добу. Норми відведення води до кінця перспективного пе-
ріоду не змінюється. 

5. При визначенні прогнозних показників слід враховувати, що протяжність 
колекторів і каналізаційних мереж у перспективному періоді повинна 
зростати пропорційно чисельності населення  міста, скорегованими на  
понижуючі коефіцієнти відповідно  К1 = 0,75 - для колекторів і К2 = 0,95 - 
для  каналізаційних мереж. Продуктивність  очисних споруд повинна 
зростати пропорційно чисельності населення  міста без корегування. 

 
Вправа 3.4. Визначити прогнозні показники  збільшення протяжності колекто-
рів, каналізаційних мереж і продуктивності очисних споруд за наступними да-
ними. 

1. У році, що передує перспективному періодові, чисельність населення   міс-
та, що проживає на каналізуємій території становила 310 тис. чол. 

2. До кінця перспективного періоду (10 років) чисельність населення   міста, 
що проживає на каналізуємій території досягне 380 тис. чол. 

3. У році, що передує перспективному періодові загальна протяжність всіх 
колекторів 27,5 км, каналізаційних мереж 46,3 км., продуктивність очис-
них споруд  159 тис. м3/на добу. 

4. Норми відведення води на 1 жителя, що користується каналізацією стано-
вить 310 л. на добу. Норми відведення води до кінця перспективного пе-
ріоду не змінюється. 

5. При визначенні прогнозних показників слід враховувати, що протяжність 
колекторів і каналізаційних мереж у перспективному періоді повинна 
зростати пропорційно чисельності населення  міста, скорегованими на  
понижуючі коефіцієнти відповідно  К1 = 0,75 - для колекторів і К2 = 0,95 - 
для  каналізаційних мереж. Продуктивність  очисних споруд повинна 
зростати пропорційно чисельності населення  міста без корегування. 
 

4. Теплопостачання 
 
Визначити потребу міста в теплі на низькотемпературні процеси. 



Вихідні дані 
Характеристика житлового фонду міста на перспективу приведена в таблиці. 
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4.1 2 144 500 ? 6,5 ? ? 
4.2 3 203 700 ? 6,5 ? ? 
4.3 4 551 1600 ? 5,8 ? ? 
4.4 5 729 2600 ? 5,3 ? ? 

 

 Кліматичні дані: 
- тривалість опалювального сезону — 183 дні;  
- середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон — 

мінус 2,1 °С; 
- внутрішня температура повітря опалювального приміщення — плюс 

18 °С. 
Витрати тепла на опалювання житлових будівель визначаються за формулою: 

,n  )ср.оп. t вн.(t  оп.q  V  річн.
опQ ×−××=  

де  річн.
опQ  — річні витрати тепла в ккал; 

      V — об'єм будівель по зовнішньому обміру в м3; 
      qоп. — питома опалювальна характеристика будівлі в ккал/м3 *год.*град, (qоп 
= 0.35) ; 
      tвн. — внутрішня температура опалювального приміщення в °С; 
      tср.оп. — середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон; 
      n — число годин опалювального сезону. 
 
5. Подача гарячої води    

 
Визначити витрати тепла для приготування гарячої води за такими 

вихідними показниками: 
 

Варіанти 
Чисельність населення, 

тис. чол. 
5.1 320 

5.2 350 

5.3 380 

5.4 390 

 



Річні витрати тепла для приготування гарячої води визначаються за формулою: 
 

),опn  (350  
 х.з.– t 65

х.л.– t 65
  ср.тижд.

г.в. Q 24  0,8  опn  ср.тижд.
г.в. Q 24  річн.

г.в.Q −×××+×=  

де ср.тижд.
г.в.Q  — середньогодинні витрати тепла за тиждень визначаються за фо-

рмулою: 

, 
 Т

)х.з.– t (65 ma
 ср.тижд.

г.в. Q
×

=  

 
а — норма витрат гарячої води в л при температурі 65 °С на одиницю вимірю-
вання (а = 80 л.); 
m — кількість одиниць вимірювання, віднесене до доби (кількість жителів); 
tх.л. и tх.з.  — температури холодної (водопровідної) води в літній і зимовий пері-
оди (при відсутності даних вимірювання приймається: tх.з. = + 5°С; tх.л. = + 15°С); 
Т — число годин роботи на добу системи гарячого водопостачання; для житло-
вих будинків,  Т=24; 
nоп — тривалість опалювального періоду в добах (183 дня); 
0,8 — коефіцієнт, що враховує зниження годинних витрат води на гаряче водо-
постачання в літній період по відношенню до зимового періоду; 
350 — кількість діб на рік роботи системи гарячого водопостачання. 
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