
ЛЕКЦІЯ 2 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

1. Поняття про проект тваринницької ферми.  

2. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) параметрів 

ферми.  

3. Вибір варіанта проекту тваринницької ферми.  

4. Завдання на проектування ферми.  

5. Технічний і техноробочий проекти. 

1 Поняття про проект тваринницької ферми 

Капітальне будівництво тваринницьких підприємств, їх 

реконструкція починаються з проектування. Проект підприємства 

(ферми) розробляють у вигляді комплекту технічної документації 

(пояснювальна записка, креслення і схеми, економічні та технічні 

розрахунки, кошториси тощо). 

Реалізацією планів будівельних рішень на місцях і 

погодженням завдання на проектування займаються територіальні 

проектні організації. Проектні організації виконують функції 

генерального проектанта, тобто залучають для розробки різних 

частин проекту (будівельна, технологічна, науково-дослідницька 

тощо) інші проектні і науково-дослідницькі  організації та несуть 

відповідальність за якість і строки проектування. 

Проектування підприємств виконують на основі договору 

генерального проектанта із замовником і завданням  на 

проектування. Замовником являється власник (директор, голова 

правління тощо) об’єкта, що планується побудувати чи 

реконструювати, або уповноважена особа замовника. 

Замовник спостерігає за ходом і якістю проектування, приймає 

від проектної організації кінцеві матеріали і представляє їх при 

необхідності на затвердження. 

По кожному об’єкту, що проектується, генеральний проектант 

призначає головного інженера проекту (ГІП), відповідального за цей 

проект. Проектні організації, які виконують спеціальну частину 

проекту, також призначають ГІП, відповідального за ту частину 

проекту, яку вони виконують. 

Проектування тваринницьких підприємств може здійснюватись 

в одну або дві стадії. При двостадійному проектуванні перша стадія 

називається технічний проект (ТП), друга – робочі креслення (РК). 



Типові проекти і індивідуальні проекти, які застосовуються 

повторно, або нескладні проекти об’єктів проектують виключно в 

одну стадію, так званий техноробочий проект (ТР), тобто технічний 

проект, суміщений з робочими кресленнями. 

Вказівки про стадії проектування приводять в основному 

написі на кресленнях проекту. Схема одно - та двостадійного 

проектування приводиться на рисунку 3. 

 

2 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) параметрів 

ферми 

Капітальне будівництво тваринницьких підприємств, їх 

реконструкція, як зазначено вище, починаються із проектування. 

Перший етап проектування - техніко-економічне обґрунтування 

параметрів тваринницького підприємства. Основна мета ТЕО – дати 

повний і конкретний матеріал, який висвітлює проблему 

економічної доцільності будівництва тваринницького підприємства 

в даному районі або господарстві. В ТЕО розробці і вирішенню 

підлягають економічні, технічні і організаційні задачі, тісно 

пов’язані між собою. Усі зазначені задачі необхідно вирішувати 

одночасно. 

До економічних задач відносять встановлення виробничої 

програми підприємства (із зазначенням чисельності поголів’я, 

виходу продукції тощо), виявлення можливостей постачання 

кормами, водою, електроенергією, паливом, забезпечення робочою 

силою, встановлення району і порядку постачання підприємства 

молодняком, визначення необхідних капіталовкладень, складання 

плану розгортання виробництва. 

 



Рисунок 1 – Схема проектування тваринницького підприємства 

До технічних задач відносять проектування технологічного 

процесу отримання продукції тваринництва, визначення кількості 

обслуговуючого персоналу і необхідного фонду робочого часу, 

розрахунок і вибір основного та допоміжного технологічного 

обладнання, транспортних засобів, визначення необхідної кількості і 

способу постачання підприємства електроенергією, водою, паливом, 

а також розробку питань транспорту, освітлення, опалення, 

каналізації, вентиляції і мікроклімату в приміщеннях тощо. 

До організаційних задач відносять розробку питань організації 

праці і структури управління підприємством. 

Методика техніко-економічного обґрунтування 

тваринницького підприємства (рис. 4) включає три частини: аналіз 

господарської діяльності сільгосппідприємства, на території якого 

планується будівництво тваринницького підприємства, техніко-

економічне обґрунтування параметрів і вибір варіанта будівництва 

по визначеним критеріям. 
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Рисунок 2 – Схема методики техніко-економічного обґрунтування 

тваринницького підприємства 

 

Основною метою і задачею аналізу діяльності господарства 

являється оцінка ресурсів кормовиробництва, відтворення  

(репродукції) стада і робочої сили. Дані такого аналізу являються 

основою для визначення можливості будівництва тваринницького 

підприємства. При аналізі господарчої діяльності використовують 

методи поступової деталізації і узагальнення (рис. 3). 

Спочатку аналізують загальні відомості про господарство (рис. 

5). Потім – основні галузі виробництва і діючі на них фактори. Після 



цього переходять до узагальнення і роблять кінцеві висновки про 

доцільність будівництва тваринницького підприємства. 
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Рисунок 3 – Схема методики аналізу господарчої діяльності 

підприємства 

 

При розгляді загальних відомостей про господарство (рис. 4) 

враховують його географічне положення, транспортні зв’язки, 

найближчі бази завантаження-розвантаження, клімат, розрахункові 

температури для опалення і вентиляції, вологість повітря, швидкість 

і напрямок пануючих вітрів, гідрографію господарства 

(характеристику водойм, кількість опадів, наявність і глибину 

залягання ґрунтових вод), рельєф, геологічну характеристику району 

будівництва, рослинність, пасовища і їх врожайність, чисельність 

населення, чисельність працездатних, наявність і кількість 

сільськогосподарської техніки. 

У процесі аналізу рослинництва проводиться визначення 

можливості найбільш раціонального використання усіх видів 

земельних угідь, збільшення розмірів польових площ, 

удосконалення їх структури, підвищення врожайності культур. 

 

 



 



Аналіз тваринництва (рис. 5) починають з вивчення виробничо-

організаційної структури, розміщення і розмірів тваринницьких 

ферм, поголів’я і породності стада, можливості збільшення 

маточного поголів’я і виходу молодняка. Розглядаються також 

технологія утримання худоби, кормова база, система заготовки і 

зберігання кормів, санітарно-гігієнічна робота, організація праці в 

тваринництві тощо. 
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Рисунок 5 – Схема аналізу стану тваринництва 

До складу тваринницького підприємства може входити велика 

кількість основних і допоміжних будівель та споруд, які можуть 

мати різну місткість і будівельне виконання, по різному 

розміщуватись на території забудови. Це впливає на кінцеві 

економічні показники роботи тваринницького підприємства. 

Тому для отримання найкращих економічних показників при 

ТЕО необхідно проводити варіантні розрахунки. 



В основу варіантів закладаються: зміни в плануванні 

тваринницького підприємства; місткість основних виробничих 

приміщень; технологія утримання і годування худоби; зміни в 

комплексній механізації технологічних процесів; форми організації 

праці. 

При визначенні впливу зміни кожного з факторів інші фактори 

приймаються незмінними (постійними). 

Варіантні розрахунки дозволяють отримати велику кількість 

комбінацій, із яких вибирають найкращу. 

Послідовність розрахунку параметрів тваринницького 

підприємства приводиться нижче (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Послідовність розрахунку параметрів 

тваринницького підприємства 

 

 

3 Вибір варіанта проекту тваринницької ферми 

Для порівняння і вибору доцільних варіантів тваринницького 

підприємства, яке проектується, необхідно мати систему основних і 

допоміжних техніко-економічних показників. 

До основних техніко-економічних показників відносяться: 

продуктивність праці, люд·год/од. прод.; експлуатаційні витрати, 

грн/од. прод.; питомі капітальні вкладення, грн/од. прод.; окупність 

капітальних вкладень, років. 
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До допоміжних техніко-економічних показників відносяться: 

кількість скотомісць; вартість одного скотомісця, грн; вихід валової 

продукції, т; кількість обслуговуючого персоналу, люд.; 

навантаження на одного середньорічного робітника, гол. та інше. 

Показником порівняльної економічної ефективності 

капітальних вкладень являється мінімум приведених витрат: 

КЕІІ непр  ,      (1) 

де Іе – експлуатаційні витрати; 

     Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних 

вкладень, ЕН = 0,2; 

     Іпр – приведені витрати; 

     К – капітальні витрати по кожному варіанту. 

До складу капітальних витрат входять: вартість машин і 

обладнання; вартість будівництва приміщень і споруд; вартість 

благоустрою тваринницького підприємства; вартість основних 

засобів, що підлягають ліквідації у зв’язку з будівництвом, за 

винятком їх ліквідаційної вартості. 

Собівартість одиниці продукції вираховується методом 

калькуляції на основі даних технологічних карт і нормативних 

витрат. Складається собівартість із наступних статей і витрат: 

річного фонду зарплати; вартості кормів і підстилки; вартості річної 

потреби води, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, 

палива для котельні; амортизаційних відрахувань; витрат на 

поточний ремонт; інших прямих витрат; накладних витрат. 

Окупність капітальних вкладень розраховується як відношення 

усіх капіталовкладень по тваринницькому підприємству до 

прибутку: 

СЦ

К
Ток


 ,      (2) 

де К – капітальні вкладення, грн; 

     С – річні витрати виробництва, грн/рік; 

     Ц – вартість товарної продукції за цінами реалізації, грн. 

Кількість скотомісць тваринницького підприємства 

визначається місткістю основних виробничих приміщень. 

Кількість обслуговуючого персоналу визначається 

підсумовуванням кількості робітників окремих професій із 

додаванням кількості загальнофермських робітників. Кількість 

робітників кожної професії розраховується по формулі: 



nЧ

Т
Л Р


 ,      (3) 

де ТР – річні витрати праці робітників даної професії, люд·год.; 

     Ч – кількість годин роботи одного працівника протягом 

доби, год.; 

     n – кількість днів, відпрацьованих протягом року. 

Порівнюючи показники розрахункових варіантів 

тваринницького підприємства і оцінюючи їх по запропонованій 

схемі, вибирають той з них, який характеризується найменшими 

приведеними витратами. Цей варіант і закладають у завдання на 

проектування тваринницького підприємства. 

 

4 Завдання на проектування ферми 

Завдання на розробку проекту тваринницького підприємства 

складається на основі техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), 

яке підтверджує економічну доцільність і виробничу необхідність 

проектування та будівництва цього підприємства. 

Проектні організації за дорученням замовників приймають 

безпосередню участь у розробці завдання на проектування. Участь 

проектної організації у складанні завдання на проектування, виборі 

майданчика для будівництва і виконання пов’язаних із ними 

проектно-розвідувальних робіт входить у комплекс робіт проекту 

тваринницького підприємства. 

У завданні на проектування тваринницького підприємства 

вказується: 

- найменування підприємства; 

- підстава для проектування; 

- район, пункт і майданчик для будівництва; 

- номенклатура продукції і райони її споживання, потужність 

виробництва за основними її видами (в натуральному або цілісному 

вираженні) на повний розвиток і на першу чергу; 

- режим роботи підприємства; 

- спеціалізація підприємства; 

- основні джерела забезпечення підприємства при експлуатації і 

в період будівництва сировиною, водою, теплом, електроенергією, 

газом тощо; 

- раціони годування і забезпечення кормами (добовий графік 

витрат кормів); 



- умови очищення і скидання або повторного використання 

стічних вод, спосіб утилізації гною; 

- вимоги до розробки проекту про відновлення (рекультивацію) 

порушених під час будівництва земель; 

- основні технологічні процеси, можливі схеми комплексної 

механізації і автоматизації технологічних процесів; 

- варіанти можливого розширення виробництва; 

- необхідність розробки автоматизованої системи управління 

виробництвом (АСУВ); 

- строки будівництва, порядок його здійснення і введення 

виробничих потужностей по чергам; 

- виробниче і господарче кооперування; 

- можливий розмір капітальних вкладень і основні техніко-

економічні показники підприємства, які повинні бути досягнуті при 

проектуванні; 

- дані для проектування об’єктів культурно-побутового і 

житлового будівництва; 

- стадійність проектування; 

- найменування генеральної проектної організації; 

- найменування будівельної організації – генерального 

підрядника. 

 

5 Технічний і техноробочий проекти 

У технічному проекті вирішують такі основні питання 

будівництва, як: 

- технічна можливість і економічна доцільність його 

здійснення; 

- використання території і вибір оптимального варіанта 

генерального плану будівництва. 

У технічному проекті також даються технічні і архітектурні 

рішення по окремим об’єктам; визначається вартість будівництва у 

цілому і його окремих об’єктів, а також їх основні техніко-

економічні показники. 

Для розробки технічного проекту вибирають технологію 

відтворення худоби із розробкою схеми річного обороту стада і 

схеми руху статевовікових груп через виробничі приміщення, 

технологію кормовиробництва і годування тварин, а також 

технологію систем гноєвидалення, водозабезпечення, 

енергопостачання тощо. 



Технічний проект складається із наступних частин і 

документів: 

- загальна пояснювальна записка із коротким викладенням 

змісту проекту і визначенням черговості будівництва та різними 

додатками про узгодження будівництва і відповідність проекту 

діючим нормам та правилам; 

- пояснювальна записка, яка вміщує стислі і точні 

формулювання прийнятих рішень; 

- техніко-економічна частина; 

- генеральний план; 

- технологічна частина, у тому числі електропостачання і 

електрообладнання, теплопостачання і мікроклімат з розділами з 

механізації і автоматизації технологічних процесів; 

- організація праці і система управління виробництвом; 

- будівельна частина, в тому числі водопостачання і 

каналізація, опалення і вентиляція; 

- організація будівництва; 

- кошторисна частина; 

- проект кормової бази підприємства; 

- проект житлового будівництва (у випадку необхідності). 

У технічному проекті приводять специфікацію для розміщення 

замовлень на технологічне, підйомно-транспортне, спеціальне та 

інше обладнання і заявочні відомості на загальнозаводське 

обладнання, прилади, арматуру, кабельні та інші вироби серійного 

виробництва, а також технічні умови на розробку нестандартного 

обладнання. 

У процесі розробки технічного проекту складають зведений 

кошторис, у якому встановлюють вартість об’єктів підприємства, 

усіх робіт і витрат на будівництво підприємства. 

До складу кошторису входять: 

- калькуляція витрат на доставку матеріалів, деталей, 

конструкцій і кошторисні ціни на всі види матеріально-технічних 

ресурсів і експлуатацію будівельних машин; 

- одиничні розцінки на будівельні витрати; 

- кошториси на окремі види робіт і витрат; 

- кошториси на окремі об’єкти підприємства (об’єктні 

кошториси); 

- зведені кошториси на виробниче будівництво; 

- зведені кошториси на житлове будівництво. 



Кошторисна вартість будівництва складається із витрат на: 

- заробітну плату робітників; 

- будівельні матеріали, деталі і конструкції, доставлені до місця 

будівництва; 

- матеріально-технічні ресурси (пару, воду, електроенергію, 

кисень тощо); 

- експлуатацію будівельних машин; 

- виконання будівельних робіт; 

- придбання інвентарю, обладнання і інструментів для 

будівництва. 

На основі затвердженого технічного проекту розробляють 

робочі креслення. При їх розробці проводять уточнення і 

деталізацію рішень у тій мірі, у якій це необхідно для виконання 

будівельно-монтажних робіт. 

До складу робочих креслень повинні входити: титульний 

аркуш з переліком креслень; креслення генерального плану із 

нанесеними на ньому надземними і підземними комунікаціями, 

транспортними шляхами, необхідними даними з вертикального 

планування, благоустрою і озеленіння території; креслення типових 

проектів і проектів, які використовуються повторно з прив’язкою до 

місцевих умов будівництва; креслення будівель і споруд, 

будівництво яких буде здійснюватись за індивідуальними 

проектами; креслення планів і розрізів із нанесеними на них 

технологічним, транспортним, енергетичним і іншим обладнанням; 

схеми технологічних трубопроводів, мереж і пристроїв 

енергозабезпечення і електроосвітлення, автоматизації, 

диспетчеризації, зв’язку та сигналізації, водопроводу і каналізації, 

опалення і вентиляції; креслення нетипових, енергетичних і 

сантехнічних елементів, вузлів і конструкцій, а також 

нестандартного обладнання (окрім машин, механізмів і апаратів) в 

об’ємах, необхідних для розробки деталізованих креслень на заводах 

і базах будівельних та монтажних організацій; креслення 

антикорозійного захисту конструкцій, обладнання і комунікацій; 

креслення пристроїв, пов’язаних із охороною праці і технікою 

безпеки; переліки стандартів, нормалей, які використовуються; 

специфікації для замовлення обладнання, в тому числі 

нестандартного, приладів, арматури, труб, кабельних і інших 

виробів; уточнені відомості конструкцій, напівфабрикатів, деталей, 

виробів і матеріалів для будівництва; відомість об’ємів будівельних і 



монтажних робіт по об’єктам і видам робіт; паспорти проектів на 

окремі об’єкти підприємства, що проектується. 

У техноробочому проекті вирішують ті ж самі задачі, що і при 

двостадійному проектуванні, але на основі типових проектів і 

проектів, які застосовуються повторно. 

До складу техноробочого проекту, окрім робочих креслень, 

входять наступні матеріали: пояснювальна записка з техніко-

економічними обґрунтуваннями; генеральний план; перелік типових 

і проектів, які застосовуються повторно; зміни і доповнення в 

типових проектах у зв’язку з прив’язкою до місцевих умов 

будівництва; кошторисна документація. 

Типові проекти для масового використання на будівництві 

тваринницьких об’єктів розробляють із врахуванням останніх 

досягнень вітчизняного і зарубіжного досвіду, на основі 

індустріальних методів виконання будівельно-монтажних робіт. 

Типове проектування забезпечує підвищення якості проектів і 

кошторисів, здешевлює і прискорює проектування та будівництво. 

При використанні типових проектів здійснюють прив’язку 

будівель, споруд і уточнюють координати та відмітки (позначки) 

частин об’єктів, розміри, глибину закладання фундаментів та інших 

будівельних елементів; розробляють додаткові конструктивні 

заходи, необхідні за гідрологічними умовами місцевого будівництва. 

Необхідні зміни вносять і в технологічну частину проекту за 

умовами завдання на проектування і у зв’язку зі зняттям з 

виробництва того чи іншого обладнання. 

Типові проекти випускають у вигляді альбомів креслень і 

кошторисів. Необхідні зміни вносять у зміст цих альбомів шляхом 

закреслювання (або заклеювання) непотрібних проектних рішень 

окремих частин креслення і нанесення нових рішень іншим 

кольором. На кожному аркуші роблять відмітку (позначку) про 

коригування креслення із підписом проектанта. 

Технічні і техноробочі проекти на будівництво засвідчуються 

підписом головного інженера проекту і не погоджуються із 

органами державного нагляду. 

Тільки у випадках, коли при проектуванні виникає необхідність 

часткового відхилення від вимог діючих норм і правил, ці 

відхилення погоджуються із відповідними організаціями. 

Робочі креслення, розроблені згідно з технічним проектом, не 

погоджуються. 



Кошториси на будівництво, складені за технічним або 

техноробочим проектом, до затвердження погоджуються із 

підрядними організаціями. 

Проектна організація видає замовнику проект в чотирьох 

екземплярах (незалежно від стадійності проектування). Додаткова 

кількість екземплярів проекту видається за додаткову плату. 
 

 


