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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ЛКМ – ліва кнопка миші 

ПКМ – права кнопка миші (контекстне меню) 

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності 

МВО – матеріально відповідальна особа 

 

 

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ 

Додавання – [Insert] або ПКМ → Додати  

Редагування – [F4] або ПКМ → Редагувати  

Копіювання – [Alt] + [Insert] або ПКМ → Скопіювати  

Видалення – [Delete] або ПКМ → Видалити  

 

 

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА 

На потрібному документі 

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа 

 

 

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ 

ПКМ → Друк → Друк списку з форми 
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1. ДОВІДНИКИ 

1.1. Довідник номенклатури  

Для обліку документів прибуткування, переміщення, реалізації, списання тощо в 

системі використовується довідник номенклатури. Детальний опис ведення довідника 

номенклатури описаний у Розділі 1 Інструкції користувача обліку ТМЦ. 

Виконайте в підсистемі «Управління торгівлею та ТМЦ»  

Довідники → Номенклатура (див. малюнок 1.1) або оберіть відповідний пункт на 

панелі керування в підсистемі «Харчування» (див. малюнок 1.2). 

 
Мал. 1.1. Доступ до довідника «Номенклатура» через головне меню 

 
Мал. 1.2. Доступ до довідника «Номенклатура» через панель інструментів 

Для початку роботи в підсистемі «Харчування» довідник номенклатури має містити 

перелік продуктів та страв, які використовуються на підприємстві/установі. Приклад 

заповненої групи «Продукти харчування» довідника номенклатури зображено на малюнку  

1.3. 
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Мал. 1.3. Приклад довідника «Номенклатура» із групами та елементами довідника  

Для додавання нової одиниці номенклатури виконайте ПКМ → Додати.  

На вкладці «Основні дані» (див. малюнок 1.4) вкажіть: 

 Назва – найменування продукту харчування; 

 Од.виміру – зазначте одиницю виміру; 

 Вид номенклатури – ТМЦ.  

 
Мал. 1.4. Приклад заповнення вкладки «Основні дані» 

На вкладці «Додатково» (див. малюнок  1.5) вкажіть: 

 Скорочена назва – заповнюється автоматично, за потреби можна змінити; 

 додаткові й довідкові одиниці виміру та коефіцієнт переведення з основної одиниці 

виміру в додаткову; 

 Розріз ведення – оберіть розріз ведення обліку номенклатури (за постачальниками, 

за прибуткуванням, за середніми цінами). 
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Мал. 1.5. Приклад заповнення вкладки «Додатково» 

Аналогічно заповніть групу «Страви». Приклад заповненої групи довідника 

номенклатури зображено на малюнку  1.6.  

 
Мал. 1.6. Приклад заповнення довідника «Номенклатура» 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Забороняється змінювати налаштування розрізу ведення номенклатури після введення 

хоча б одного документа руху матеріалів (прибуткування, внутрішнє переміщення, 

реалізація, списання тощо). 
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1.2. Налаштування підсистеми 

Для коректної роботи програми виконайте налаштування підсистеми «Харчування».  

Налаштування → Параметри системи  

На вкладці «Харчування» → «Замовчування» → «Номенклатура» зазначте коди груп із 

довідника номенклатур (див. малюнок 1.7). Також вкажіть значення в «Одиниці виміру» 

(див. малюнок 1.8).  

 
Мал. 1.7. Приклад налаштування підсистеми 

 
Мал. 1.8. Приклад налаштування підсистеми 
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1.3. Продовольчі групи товарів  

Довідники → Довідники аналітики → 174. Продовольчі групи товарів 

(див. малюнок 1.9.) або оберіть відповідний пункт на панелі керування (див. малюнок 1.10).  

 
Мал. 1.9. Доступ до довідника через головне меню 

 
Мал. 1.10. Доступ до довідника через панель керування 

Виконайте ПКМ → Додати та вкажіть найменування та одиниці виміру товару.  
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Мал. 1.11. Приклад заповнення довідника  

1.4. Нутрієнти 

Довідники → Довідники аналітики → 168. Нутрієнти або оберіть відповідний пункт на 

панелі керування. 

Виконайте ПКМ → Додати, заповніть поля: вкажіть найменування (повне та 

скорочене), а також одиницю виміру (див. малюнок 1.12). За потреби зазначте точність 

заокруглення та опис. 

Натисніть «Зберегти». 

 
Мал. 1.12.  
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Мал. 1.13. Приклад заповнення довідника  

1.5. Продукти харчування  

Довідники → Довідники аналітики →165. Продукти харчування або оберіть 

відповідний пункт на панелі керування. 

Виконайте ПКМ → Додати та зазначте «Найменування» – оберіть з довідника 

номенклатур; 

На вкладці «Загальні» (див. малюнок 1.14) заповніть поля: 

 Одиниці виміру – зазначте «Базова» та «Для страв»; 

 Заокруглення – зазначте точність заокруглення одиниць виміру; 

 Ознаки – за потреби активуйте відповідні поля: «Немає відходів холодної 

обробки», «Не використовувати в стравах», «Ваговий». 

Натисніть «Зберегти». 

 
Мал. 1.14. 

Вкладка «Норми відходу» містить дані про сезонні норми відходу сировини при 

холодній обробці продукту. Зазначте період дії сезонної норми та відсоток відходу сировини 

(див. малюнок 1.15). Кнопка «Розрахунок норм відходу з сезонною циклічністю» створює 

рядки в межах вибраного року. 
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Мал. 1.15. 

Вкладка «Нутрієнти» показує хімічний склад та калорійність продукту. Значення 

нутрієнтів зазначається як їх кількість у грамах на 100 грамів продукту. 

При натисканні «Заповнити» рядки наповнюються даними з довідника «Нутрієнти», з 

можливістю їх подальшого редагування (див. малюнок 1.16).  

 
Мал. 1.16. 
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Зазначте входження продукту в продовольчу групу на вкладці «Продовольчі групи 

товарів» (див. малюнок 1.17). 

 
Мал. 1.17. 

Вкладка «Заміни» заповнюється у випадку, якщо продукт у страві можна замінити 

іншим. Зазначте продукт-замінник із довідника продуктів, оберіть тип коефіцієнта та вкажіть 

коефіцієнт (див. малюнок 1.18). У разі зворотної заміни продуктів активуйте поле «Додати 

зворотну заміну» (див. малюнок 1.19).  

 
Мал. 1.18. Приклад додавання елементу вкладки «Заміни» 
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Мал. 1.19. Приклад заповнення вкладки «Заміни» 

1.6. Види кулінарної обробки  

Довідники → Довідники аналітики → 172. Види кулінарної обробки або оберіть 

відповідний пункт на панелі керування. 

Виконайте ПКМ → Додати та зазначте «Найменування». За потреби виконайте 

«Завантаження з довідника нутрієнтів» та зазначте відсоток втрати харчової цінності 

продуктів у процесі обробки (див. малюнок 1.20). 

 

Мал. 1.20. 
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Мал. 1.21. Приклад заповнення довідника «Види кулінарної обробки» 

 

1.7. Раціони 

Довідники → Довідники аналітики →169. Раціони або оберіть відповідний пункт на 

панелі керування. 

Виконайте ПКМ → Додати та зазначте «Назва» (див. малюнок 1.22). 

  

Мал. 1.22. Приклад заповнення довідника «Раціони» 

 

1.8. Прийоми їжі 

Довідники → Довідники аналітики → 173. Прийоми їжі або оберіть відповідний пункт 

на панелі керування. 

Виконайте ПКМ → Додати та зазначте «Назва» (див. малюнок 1.23).  
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Мал. 1.23. Приклад заповнення довідника «Прийоми їжі» 

 

1.9. Категорії тих, хто харчується  

Довідники → Довідники аналітики → 170. Категорії тих, хто харчується або оберіть 

відповідний пункт на панелі керування. 

Виконайте ПКМ → Додати, вкажіть «Найменування» та «Повне найменування».  

Заповніть вкладку «Загальні» (див. малюнок 1.24): 

 Персонал – активуйте ознаку, якщо це харчування для персоналу 

підприємства/установи; 

 Норми вартості – заповніть за потреби, зазначте дату та вартість харчування на 

одну особу; 

 Прийоми їжі – додайте з довідника та розподіліть відсотки добової норми раціону. 

 
Мал. 1.24. 
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Заповніть вкладку «Склад» (див. малюнок 1.25): 

Зазначте для яких раціонів застосовується та в яких підрозділах. 

 
Мал. 1.25. Приклад заповнення вкладки «Склад» 

Заповніть вкладку «Норми за нутрієнтами», вказавши потребу для однієї особи на день.  

Виконайте ПКМ → Додати та оберіть нутрієнт із довідника або натисніть 

«Завантажити» для додавання всіх рядків із довідника для подальшого редагування кількості 

(див. малюнок 1.26).  

  
Мал. 1.26. Приклад редагування елемента вкладки 

Заповніть вкладку «Натуральні норми», вказавши потребу для однієї особи на день.  

Виконайте ПКМ → Додати та оберіть продукт із довідника або натисніть 

«Завантажити» для додавання всіх рядків із довідника для подальшого редагування кількості 

(див. малюнок 1.27). 
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Мал. 1.27. Приклад додавання елемента вкладки 

1.10. Джерела рецептур  

Довідники → Довідники аналітики → 171.Джерела рецептур або оберіть відповідний 

пункт на панелі керування. 

 Виконайте ПКМ → Додати та вкажіть реквізити рекомендованої літератури 

(див. малюнок 1.28) 

 
Мал. 1.28. Приклад заповнення довідника 
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1.11. Види страв 

Довідники → Довідники аналітики →167.Види страв або оберіть відповідний пункт на 

панелі керування. 

Виконайте ПКМ → Додати → вкажіть найменування виду страви (див. малюнок 1.29). 

 
Мал. 1.29. Приклад додавання елемента довідника 

 
Мал. 1.30. Приклад заповнення довідника 

1.12. Страви 

Довідники → Довідники аналітики → 166.Страви або оберіть відповідний пункт на 

панелі керування . 

Виконайте ПКМ → Додати та заповніть поля (див. малюнок 1.31): 

 Номенклатура готової страви – оберіть з довідника номенклатур; 

 Джерело рецептури – оберіть книгу чи посібник з довідника; 

 Період дії – зазначте період для страви (наприклад, якщо страва є сезонною); 

 За – за потреби оберіть з довідника. 
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Мал. 1.31. Приклад заповнення елемента довідника 

На вкладці «Загальні» заповніть поля (див. малюнок 1.32):  

  Вид страви – оберіть з довідника; 

 Автоматичний розрахунок харчової цінності – активуйте у разі потреби 

автоматичного розрахунку;  

 Не використовувати в меню – активуйте у випадку, якщо страва не 

використовується в меню (наприклад, якщо страва є компонентом іншої страви); 

 Страва-компонент – активуйте, якщо страва є компонентом іншої (наприклад, 

молочний соус для страви «Тефтелі з молочним соусом»); 

 Примітка – зазначте за потреби. 

 
Мал. 1.32. Приклад заповнення вкладки «Загальні» 

На заголовку вкладки «Склад» зазначте: 

 Вихід,г – значення буде розраховано автоматично; 

 Кількість порцій – зазначте кількість, на яку буде розрахована вага виходу страви 

(зазвичай це 1 або 100);  

 Період дії – зазначте за потреби. 

Рядки заповніть продуктами-складовими страви. Для цього виконайте ПКМ → Додати 

та заповніть поля (див. малюнок 1.33): 
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 Дата початку – автоматично зазначається дата з заголовка документа, за потреби 

можна змінити; 

 Дата закінчення – можна залишити порожньою; 

 Продукт – оберіть продукт з довідника продуктів; 

 Нетто – зазначте вагу нетто продукту в страві; 

 Відходи х.о.%:  

- «З довідника» – активуйте, якщо значення ваги брутто розраховується відповідно 

до закладки «Норми відходу» з довідника продуктів;  

- «Відход х.о.%» – зазначте відсоток для обрахунку ваги брутто продукту у страві; 

 Брутто – зазначте вагу нетто продукту в страві, при цьому орієнтовний відсоток 

«Відход х.о.%» програма обчислить автоматично (див. малюнок 1.34); 

 Не використовувати – активуйте у випадку, якщо продукт не використовується для 

виготовлення страви в певний період (наприклад, зелень в супах взимку); 

 Виймається – активуйте у випадку, якщо продукт виймається зі страви (наприклад, 

м’ясо з бульйону); 

 Заокруглення – зазначте кількість знаків для використання в друкованих формах; 

 Види кулінарної обробки – оберіть з довідника, за потреби розрахунку відсотку 

втрат при тепловій обробці; 

 Вага готового продукту – вага розраховується автоматично, як сума ваги нетто 

продуктів - складників, а також з урахуванням значення поля «% к.о.»;  

 Показувати окремо у виході – активуйте, якщо потрібно відображати додатково 

вагу продукту - складника страви (наприклад, сметани до борщу);  

 Не змінювати при перерахунку – активуйте, якщо вага продукту не змінюється при 

перерахунку ваги готової страви з урахуванням кулінарної обробки (наприклад, 

сметана до борщу);  

 Коментар виходу – заповніть за потреби; 

 Примітка друку – використовується для друку технологічної карти страви. 

  

Мал. 1.33. Приклад заповнення рядка вкладки «Склад» 
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Мал. 1.34. Приклад заповнення рядка вкладки «Склад» 

Натисніть «Зберегти». 

 

Мал. 1.35. Приклад заповнення вкладки «Склад» 

 

Мал. 1.36. Приклад заповнення вкладки «Склад» 

Вкладка «Нутрієнти» містить інформацію про харчову цінність страви.  

При використанні кнопки «Заповнити» рядки заповняться переліком нутрієнтів з довідника з 

можливістю подальшого редагування їх кількості (див. малюнок 1.37).  

Кнопка «Розрахунок» обраховує сумарний склад відповідно складовим. 

Кнопка «Копіювати від іншого» дозволяє скопіювати харчову цінність страви від іншої 

страви, обравши її з довідника. 
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Мал. 1.37. Приклад заповнення вкладки «Нутрієнти» 

Вкладка «Раціони» містить перелік раціонів харчування, до складу яких може входити 

дана страва (див. малюнок 1.38). Перелік потрібен для того, щоб страва була доступна для 

вибору при створенні меню для певного раціону. 

 
Мал. 1.38. Приклад заповнення вкладки «Раціони» 

Вкладка «Опис» заповнюється за потреби. Містить опис процесу приготування та 

вимоги до оформлення і подачі страви (див. малюнок 1.39). 

 

Мал. 1.39. Приклад заповнення вкладки «Опис» 

 

За потреби друку технологічної картки приготування страви (картки-розкладки) оберіть 

потрібні страви та виконайте ПКМ → Друк → Друк рядка, оберіть тип форми друку 

(див. малюнок 1.40) та натисніть «Друк». 

  

Мал. 1.40. Вибір форми для друку  

Приклад сформованого документа «Технологічна карта» зображено на малюнку 1.41. 
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Мал. 1.41. Приклад друку технологічної картки страви 
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2. ДОКУМЕНТИ 

2.1. Планове меню 

Первинні документи → Документи → Планове меню або оберіть відповідний пункт на 

панелі керування  Планування → Планове меню (див. малюнок 2.1)  

 
Мал. 2.1. 

Виконайте ПКМ → Додати та заповніть поля (див. малюнок 2.2): 

 Найменування – вкажіть найменування; 

 Раціон – оберіть з довідника; 

 Категорія тих, хто харчується – оберіть з довідника; 

 Кількість календарних днів меню – вкажіть кількість днів, на яку планується меню 

(наприклад, 7 для тижневого або 14 для двотижневого) та натисніть «Заповнити», 

при цьому «Дні тижня меню» сформуються автоматично. 

 
Мал. 2.2. Приклад заповнення шапки документа 

Заповніть вкладку «Страви» (див. малюнок 2.3). Оберіть день тижня, для якого 

створюється меню, виконайте ПКМ → Додати та заповніть поля «Прийоми їжі» та 

«Страва», обираючи їх з довідника. «Вихід» заповнюється автоматично відповідно до 

картки-розкладки страви, з можливістю подальшого редагування.  

 
Мал. 2.3. Приклад додавання елемента в документ 
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 Сезони – додайте відповідні місяці, якщо страва є сезонною;  

 Джерела фінансування – якщо закупівля продуктів харчування фінансується з 

різних джерел, потрібно додати рядок з довідника та зазначити коефіцієнт 

використання продуктів харчування при приготуванні страв.  

Скористайтесь кнопкою «Розподілити списання продуктів та прибуткування страв за 

джерелом фінансування». Зазначте пропорції розподілу (див. малюнок 2.4). 

 

Мал. 2.4. Приклад розподілу за джерелами фінансування 

 

Мал. 2.5. Приклад заповнення документа 

Для друку оберіть потрібний документ та виконайте ПКМ → Друк → Друк екземпляра 

документа. Приклад на малюнку 2.6. 
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Мал. 2.6. 

2.2. Періоди циклічності меню  

Первинні документи → Документи → Періоди циклічності меню або оберіть 

відповідний пункт на панелі керування  Планування → Періоди циклічності меню 

(див. малюнок 2.7). 

 

Мал. 2.7. 

Виконайте ПКМ → Додати та заповніть поля: оберіть меню зі списку примірних меню 

та зазначте номер дня в меню (див. малюнок 2.8). 

 

Мал. 2.8. Приклад заповнення документа 

 

2.3. Заявка на харчування  

Первинні документи → Документи → Заявка на харчування або оберіть відповідний 

пункт на панелі керування  Калькуляція → Заявка на харчування (див малюнок 2.9). 
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Мал. 2.9. 

 

Виконайте ПКМ → Додати. Виберіть потрібний підрозділ. Далі виконайте 

«Завантажити за підрозділами» та оберіть потрібний підрозділ з довідника. Зазначте 

кількість осіб, що харчуються, для певних прийомів їжі (див. малюнок  2.10): 

 

Мал. 2.10. Приклад заповнення документа 

2.4. Калькуляція 

Первинні документи → Документи → Калькуляція або оберіть відповідний пункт на 

панелі керування  Калькуляції → Калькуляція (див. малюнок 2.11). 

 
Мал. 2.11. 

Виконайте ПКМ → Додати, зазначте дату та на вкладці «Загальні» виконайте 

«Вибрати заявки на харчування» та оберіть потрібну заявку (див. малюнок 2.12): 

 

Мал. 2.12.  

Перейдіть на вкладку «Страви» та виконайте «Заповнити». Приклад результату на 

малюнку 2.13. 
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Мал. 2.13.  

Перейдіть на вкладку «Складський облік» та виконайте «Заповнити даними документу 

"Шаблони параметрів обліку"». Приклад результату на малюнку 2.14. 

 

Мал. 2.14. 

Перейдіть на вкладку «Меню-вимога» та натисніть «Виконати розподіл». Приклад 

результату на малюнку 2.15. 
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Мал. 2.15. 

Для друку меню-вимоги на видачу продуктів харчування виконайте ПКМ → Друк → 

Друк екземпляра документа, оберіть документ «Меню-вимога» (див. малюнок 2.16) та 

зазначте параметри відбору інформації (за джерелами фінансування, в розрізі підрозділів та 

категорій тощо) (див. малюнок 2.17). 

 

Мал. 2.16. 

 

 

Мал. 2.17. 

Фрагмент друкованої форми меню-вимоги на малюнку 2.18. 
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Мал. 2.18. 

Для друку меню на день виконайте ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа, 

оберіть документ «Меню для споживачів» та зазначте параметри відбору інформації 

(формується в розрізі підрозділів та раціонів) (див. малюнок 2.19). 

 

Мал. 2.19. 

Фрагмент друкованої форми меню зображено на малюнку 2.20. 
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Мал. 2.20. 

Також програма надає можливість друку порівняльної таблиці за нормами споживання 

груп продуктів харчування на одну особу на день. Для цього виконайте ПКМ → Друк → 

Друк екземпляра документа, оберіть документ «Норми харчування на 1 особу» та зазначте 

параметри відбору інформації (в розрізі підрозділів, категорій та раціонів) 

(див. малюнок 2.21). 

 
Мал. 2.21. 

Фрагмент друкованої форми меню зображено на малюнку 2.22. 
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Мал. 2.22. 

 

 
 

 

3. ПРИБУТКУВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (ДОКУМЕНТ 

ТИПУ PN) 

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ» 

Первинні документи → Документи → Прибуткування ТМЦ 

 

Докладно про прибуткування продуктів харчування описано в Розділі 2 Інструкції 

користувача з обліку ТМЦ. 
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4. ДОКУМЕНТИ РУХУ ТМЦ 

Для створення документів по переміщенню, списанню продуктів харчування та 

прибуткуванню готових страв оберіть потрібний документ «Калькуляція» та виконайте 

ПКМ → Створити документи руху ТМЦ (див. малюнок 4.1).  

 
Мал. 4.1. 

Зазначте «галочками» які саме документи потрібно сформувати, оберіть режим 

формування та папки документів (див. малюнок 4.2). Натисніть «Зберегти».  

 

Мал. 4.2. 

Зверніть увагу на повідомлення програми у випадку нестачі на залишках продуктів для 

списання (див. малюнок 4.3). 

 

Мал. 4.3.  

Для перегляду сформованих документів оберіть відповідний пункт на панелі керування 

(див. малюнок 4.4). 
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Мал. 4.4.  

Наприклад, оберіть Складський облік → Списання ТМЦ або Готова продукція. 

Перейдіть в потрібну папку документів (див. малюнки 4.5 - 4.7) . 

 
Мал. 4.5. Перехід до папки документів на списання продуктів харчування 

 

Мал. 4.6. Приклад відображення документів списання 
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Мал. 4.7. Приклад відображення документів готової продукції 
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5. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ 

Докладніше формування звітів описано в Інструкції користувача з обліку ТМЦ 

5.1. Відомість залишків  

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ»  

Звіти → Відомість залишків → Розрахунок  

Зазначте параметри відбору інформації (див. малюнок 5.1). 

 
Мал. 5.1. Приклад відбору інформації 

 

Мал. 5.2. Приклад відомості залишків за рахунком 201 
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5.2. Друк інвентаризаційного опису  

У сформованій відомості виконайте ПКМ → Друк → Друк списку з форм 

(див. малюнок 5.3) та оберіть форму друку «Інвентаризаційний опис» (див. малюнок 5.4). 

 

Мал. 5.3. 

 

Мал. 5.4. Форми друку 

 

5.3. Картка складського обліку  

Звіти → Картка складського обліку → Розрахунок (див. малюнок 5.5). 

 
Мал. 5.5. Формування картки складського обліку 
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Заповніть поля, за якими потрібно відібрати інформацію (див. малюнок 5.6). 

 
Мал. 5.6. Приклад відбору даних для формування картки складського обліку 

 

5.4. Аналіз закупівель, продажу, переміщень, списання 

Звіти → Аналіз (див. малюнок 5.7) 

Оберіть потрібну вибірку та пункт меню «Розрахунок». 

 
Мал. 5.7.  

 

5.5. Накопичувальна відомість руху продуктів харчування  

Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування (форма № 3-12) 

призначена для обліку надходження продуктів харчування. Відомість складається за кожною 

матеріально відповідальною особою окремо.  

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ» 

Звіти → Накопичувальна відомість руху продуктів харчування → з надходження 

(ф.3-12) (див. малюнок 5.8). 
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Мал. 5.8. Перехід до розрахунку накопичувальної відомості руху продуктів харчування 

Для формування відомості зазначте параметри для відбору (див. малюнок 5.9). 

 
Мал. 5.9. 

На малюнку 5.10 відображено фрагмент сформованої відомості.  

 
Мал. 5.10.  
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Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування (форма № 3-13) 

застосовується для обліку витрачання продуктів харчування протягом місяця та складається 

за кожною матеріально відповідальною особою окремо. 

Звіти → Накопичувальна відомість руху продуктів харчування → з витрачання 

(ф.3-13) 

Для формування відомості зазначте параметри для відбору (див. малюнок 5.11). 

 
Мал. 5.11.  

 

На малюнку 5.12 відображено фрагмент сформованої накопичувальної відомості з 

витрачання продуктів харчування. 

 
Мал. 5.12.  

 

 


