
ПРОЕКТУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

ТВАРИННИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Методичні вказівки до практичної роботи № 2 

МЕТА РОБОТИ – уміти підібрати необхідну кількість основних і до-

поміжних будівель, споруд, сховищ кормів та розробити схему генерально-

го плану тваринницької ферми. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

1.1.1 Технологія і обладнання для утримання ВРХ [1,3]. 

1.1.2 Технологія і обладнання для утримання свиней [1,3]. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

1.2.1 Класифікація ферм ВРХ залежно від виробничого напряму.  

1.2.2 Характеристика прив’язного способу утримання ВРХ. 

1.2.3 Обладнання для механізації технологічних процесів при 

прив’язному способі утримання ВРХ. 

1.2.4 Характеристика безприв’язного способу утримання ВРХ. 

1.2.5 Обладнання для механізації технологічних процесів при без-

прив’язному способі утримання ВРХ. 

1.2.6 Характеристика систем і способів утримання свиней. 

1.2.7 Технологія утримання окремих статево-вікових груп свиней 

(кнурів-плідників, холостих, поросних і підсисних свиноматок, відлучених 

поросят, ремонтного молодняка, відгодівельного поголів’я). 

1.2.8 Обладнання для механізації технологічних процесів при утри-

манні окремих статево-вікових груп свиней. 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Проектування механізованих технологічних процесів тваринниць-

ких підприємств / І.І.Ревенко, В.Д.Роговий, В.І.Кравчук та ін.; за ред. І.І. 

Ревенка. – К.: Урожай, 1999. – 190 с.  

2. Механізація виробництва продукції тваринництва /І.І.Ревенко, 

Г.М.Кукта, В.М.Манько та ін.; за ред. І.І.Ревенка. – К.: Урожай, 1994. – 

264с.  

3. Посібник - практикум з механізації виробництва продукції тварин-

ництва / І.І. Ревенко, В.М.Манько, С.С. Зарайська та ін.; за ред. І.І.Ревенка – 

К.: Урожай, 1994. – 288 с. 
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4. Брагинец Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механиза-

ции животноводства, Н.В. Брагинец, Д.А. Палишкин. – М.: Колос, 1984. – 

191с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

 

2.1.1 Охарактеризувати спосіб утримання тварин на фермі. 

2.1.2 Обгрунтувати режим роботи ферми. 

2.1.3 Вибрати структуру стада і визначити умовну кількість голів у 

ньому.  

2.1.4 Вибрати раціони годівлі для умовного поголів’я та розрахувати 

добову і річну потребу ферми в кормах. 

2.1.5 Розрахувати вихід основної і додаткової продукції. 

2.1.6 Вибрати типові проекти основних і допоміжних будівель, споруд, 

сховищ кормів і розрахувати необхідну їх кількість. 

2.1.7 Розробити генеральний план тваринницької ферми. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

 

Генеральний план тваринницького підприємства – основний документ, 

по якому ведеться забудова об’єкта. Він представляє собою креслення тери-

торії, на якому показано розміщення існуючих і тих, що підлягають проек-

туванню, реконструкції і зносу, тваринницьких та інших приміщень і спо-

руд. 

Від правильної організації генерального плану залежить вартість буді-

вництва, зручність і ефективність експлуатації тваринницького підприємст-

ва, охорона навколишнього середовища, архітектурно-естетичне сприйнят-

тя ферм і комплексів. 

При проектуванні тваринницького підприємства і визначенні ділянки 

для його розміщення виходять із таких принципів: 

- використовують вільні землі або малоцінні сільськогосподарські 

угіддя поблизу населених пунктів; 

- зберігають природний рельєф місцевості з виконанням мінімального 

обсягу земляних робіт; 

- створюють умови для забезпечення потоковості виробничих проце-

сів, виключення зустрічних і пересічних напрямків основних технологічних 

потоків. 
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Місце для нового тваринницького об’єкта вибирають залежно від його 

розміру і конфігурації відповідно до генерального плану. При цьому розмі-

ри ділянки повинні забезпечувати можливість подальшого розширення ви-

робництва. Санітарно-будівельні норми та правила визначають такі величи-

ни земельної площі з розрахунку на одну голову: для корів – 200 м
2
, для 

свиноматок – 280 м
2
, для свиней на відгодівлі – 30 м

2
, для овець – до 20 м

2
. 

Рельєф ділянки повинен бути достатньо рівним або з невеликим нахи-

лом (3…5°) і сприяти стіканню дощової та талої води відкритими шляхами. 

По відношенню до житлового сектора ділянка має знаходитися з підвітря-

ного боку, нижче за рельєфом і на відстані не менше 200 м для ферм вели-

кої рогатої худоби чи свинарських, 150 м – для вівчарських і 500 м для пта-

хівничих. Тваринницькі об’єкти слід розміщувати не ближче 200 м від тра-

нспортних магістралей, а також інженерно-технічних комунікацій держав-

ного значення і не ближче 100 м від магістралей і комунікацій нижчого рів-

ня (за винятком внутрішньогосподарських). 

Рівень ґрунтових вод на ділянці в період максимального підйому по-

винен бути не ближче 1 м від підлоги найбільш заглибленого приміщення. 

Генеральний план – це одна з найважливіших частин проекту тварин-

ницького об’єкта. На генплан наносять усі зони ферми, вказують розміщен-

ня приміщень і споруд, інженерно-технічні мережі (водопроводу, каналіза-

ції, енергозабезпечення, телефонного зв’язку, під’їзні шляхи), враховують 

комплексну ув’язку планування і благоустрою об’єкта. 

При розробці генерального плану домагаються компактності ферми, 

укрупнення і зблоковування приміщень. Це сприятиме раціональному ви-

користанню земельних угідь, скороченню довжини комунікацій і затрат на 

будівництво, ефективній організації виробничих процесів. 

По периметру тваринницьких ферм, ветеринарних зон, між окремими 

будівлями, що потребують ізоляції від загальної території, а також уздовж 

доріг передбачають зелені насадження. Вони стабілізують і покращують мі-

кроклімат, створюють вітро-сніговий захист для відповідних об’єктів. Ши-

рина смуги для кущів становить 0,8…1,5 м, для дерев – 2…5 м. 

Дороги, що зв’язують приміщення і споруди ферми, а також саму фе-

рму з транспортними магістралями, повинні мати тверде покриття. Най-

більш довговічні дороги з асфальтовим покриттям на бетонній основі. 

В’їзди і підходи на територію тваринницького підприємства повинні 

мати санітарно-пропускні пункти. На ширину проходів (в’їздів) обладнують 

дезбар’єри глибиною 0,1…0,15 м. При карантинному режимі на пропускних 

пунктах здійснюють санобробку і дезінфекцію взуття та спецодягу вироб-

ничого персоналу, а також транспорту, що прибуває на ферму. 
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2.3 Оснащення робочого місця   

 

Методичні вказівки до даної роботи з розрахунку один екземпляр на 

двох студентів. 

 

2.4 Вихідні дані до виконання роботи 

 

Робота виконується за вихідними даними з таблиці 1. 

Таблиця 1 - Завдання до розрахунків 

Показник 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вид 

тварин 
ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ Свині Свині Свині Свині 

2 Пого-

лів’я, гол. 
400 600 800 1000 500 1500 2000 3000 

3 Основна 

продук-

ція, що 

виробля-

ється на 

фермі 

Мол. Мол. Мол. Мол. М’ясо М’ясо М’ясо М’ясо 

4 Маса 

тварини, 

кг 

450 475 525 550 85 90 95 100 

5 Продук-

тивність, 

кг/добу 

10 12 17 15 0,45 0,5 0,55 0,6 

6 Спосіб 

утриман-

ня 

Прив. Прив. 
Без-

прив. 

Без-

прив. 
Груп. Груп. Груп. Груп. 

Примітка: ВРХ – велика рогата худоба; Мол. – молоко; Прив. – 

прив’язний; Безприв. – безприв’язний; Груп. – груповий;  

 

2.5 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту  

Виконати розрахунки за одним з варіантів завдання у наступній послі-

довності. 

2.5.1 Характеристика заданого способу утримання тварин 

Спосіб утримання являється основною і визначальною ланкою в тех-

нології виробництва продукції тваринництва. Від способу утримання зале-
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жить вибір типу будівель для утримання тварин, а також комплекту машин 

та обладнання для їх обслуговування. Ознайомитись із способами утриман-

ня окремих видів тварин можна з конспекту лекцій по дисципліні «Машини 

та обладнання у тваринництві» або з наступних літературних джерел 1,2,3. 

Особливу увагу при описі заданого способу утримання слід звернути 

на його достоїнства і недоліки. 

На фермах великої рогатої худоби найбільш поширені прив’язний і 

безприв’язний способи утримання поголів’я. 

При прив’язному утриманні худоба перебуває взимку в стійлах корів-

ників на прив’язі з обов’язковим моціоном на вигульних майданчиках, а 

влітку - на вигульно-кормових дворах або у літніх таборах. Цей варіант 

краще враховує індивідуальні особливості тварин, сприяє раціональному 

використанню кормів і може забезпечити вищу продуктивність. Недоліком 

його є високі питомі затрати праці, які в значній мірі обумовлюються саме 

індивідуальним обслуговуванням тварин. 

При безприв’язному утриманні ВРХ тварини протягом року вільно пе-

реміщуються по вигульному майданчику і в корівнику, мають вільний дос-

туп до кормів і води. При цьому спрощуються процеси обслуговування по-

голів’я, зменшується потреба в технологічному обладнанні, а за рахунок 

скорочення амортизаційних відрахувань та транспортних операцій знижу-

ється і собівартість продукції. Але цей спосіб утримання вимагає наявності 

в достатній кількості кормів, приміщень і підстилкового матеріалу. 

На свинофермах застосовують два основних способи утримання: гру-

повий і індивідуальний. 

Груповий спосіб застосовують на фермах, де свиней утримують гру-

пами в окремих секціях. Секції обладнують годівницями, напувалками, за-

собами для прибирання гною, які дозволяють механізувати і автоматизува-

ти всі технологічні процеси. Кожна секція має окремий вихід на вигульний 

майданчик. 

В цьому ж пункті дається стисла характеристика технологічних ліній 

обслуговування заданого біологічного виду тварин. Характеристика техно-

логічних ліній повинна давати чітку відповідь на запитання: яким чином і 

якими технічними засобами відбувається доставка і розподіл кормів; подача 

і розподілення води; прибирання та утилізація гною; створення та регулю-

вання мікроклімату; доїння та первинна обробка молока тощо. При харак-

теристиці технологічних ліній слід пам’ятати, що технологічна лінія – це 

сукупність розміщених в певній послідовності машин та споруд, які забез-

печують своєчасне виконання всіх технологічних процесів, що протікають 
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на фермі. Характеристику технологічних ліній обслуговування тварин мож-

на знайти в наступних літературних джерелах 1,2,3. 

 

2.5.2 Обґрунтування режиму роботи ферми 

При розробці режиму роботи тваринницького підприємства необхідно 

враховувати фізіологічні особливості тварин, а також основні положення 

законодавства України про працю. При розробці режиму роботи слід 

пам’ятати, що він складається для організації роботи обслуговуючого пер-

соналу, але разом з тим він повинен забезпечити виконання всіх операцій 

по догляду за тваринами і виробництво максимальної кількості продукції 

високої якості з мінімальними затратами. 

Режим роботи приводиться в формі таблиці 2. 

Таблиця 2 - Режим роботи тваринницького підприємства  

В годинах, хвилинах 

Найменування 

операції 

Початок 

виконання 

Кінець 

виконання 
Тривалість 

1 

2 

3 

   

До режиму роботи повинні бути включені основні технологічні опера-

ції по обслуговуванню тварин (прийом поголів’я від нічних сторожів; очи-

щення напувалок та годівниць від залишків корму; очищення боксів (стійл, 

станків) від гною; видалення гною з тваринницьких приміщень; транспор-

тування гною до гноєсховища; внесення підстилки; доїння тварин; миття 

доїльних апаратів, молокопроводу та молочної посуди; прогулянка (моціон 

тварин); зооветзаходи; передача поголів’я тварин нічним сторожам тощо). 

Форма організації праці на фермах може бути одно- або двозмінною. 

Досвід передових господарств свідчить, що при двозмінній роботі створю-

ються кращі умови для догляду за тваринами і підвищується їх продуктив-

ність, а також поліпшується використання засобів механізації. 

 

2.5.3 Вибір структури стада і визначення умовної кількості голів 

Структура стада - це вираження частки різних статевовікових груп 

тварин в стаді. Знати структуру стада необхідно для визначення потреби 

ферми в кормах і для вибору типу і кількості приміщень для утримання 

тварин. Структура стада залежить від виробничого напрямку тваринниць-

кого підприємства і від технології виробництва продукції.  
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Примірна структура стада приводиться в додатку А - для ферм ВРХ 

(таблиця А.1), для свиноферм (таблиця А.2). 

При розробці генплану необхідно визначити кількість голів тварин в 

кожній статевовіковій групі за структурою стада. 

При визначенні складу груп необхідно виходити із потоковості вироб-

ництва, тобто кількість тварин в і-ій віковій групі слід визначати за форму-

лою 

100

і
M

і.гр
m


 ,      (2.1) 

де М - поголів’я тварин (за завданням) на фермі, що проектується, гол.; 

і - процентний вміст тварин і-ої вікової групи в структурі стада (до-

даток А). 

Для спрощення розрахунків при визначенні добової і річної потреби в 

кормах все поголів’я стада тварин необхідно перевести в умовні голови. 

Кількість умовних голів в стаді визначається за формулою 





n

1і
і.у

К
і.гр

m
ум

M ,    (2.2) 

де n - кількість вікових груп тварин в структурі стада; 

mгр.і - кількість тварин в і-ій віковій групі, гол.; 

Ку.і - коефіцієнт переводу тварин і-ої вікової групи в умовне пого-

лів’я, (додаток Б). 

 

2.5.4 Вибір раціону годівлі для умовного поголів’я та розрахунок 

добової і річної потреби в кормах 

Для визначення добової і річної потреби в кормах необхідно знати ра-

ціони годівлі тварин. В практичній роботі раціони приймаються. При вибо-

рі раціону годівлі необхідно враховувати зону розташування господарства, 

вид тварин, їх продуктивність, живу масу тощо. Орієнтовні раціони годівлі 

тварин для зимового і літнього періодів приводяться в додатках В, Г, Д. 

Раціони приймаються для тієї групи тварин, коефіцієнт переводу якої 

в умовні голови дорівнює одиниці. 

Раціон годівлі приводиться у формі таблиці. Форма таблиці приво-

диться нижче (таблиця 3). 
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Таблиця 3 – Раціон годівлі тварин (вказати вид тварин, їхню масу, 

продуктивність тощо). 

В кілограмах 

Вид корму 

Маса корму 

зимовий період літній період 

1 

2 

  

Добова потреба кожного виду корму за раціоном для всього поголів’я 

стада визначається за формулами 
з
і

q
ум

Мз
і.доб

Р  ,     (2.3) 

л
і

q
ум

Мл
і.доб

Р  ,     (2.4) 

де Мум -  умовне поголів’я тварин в стаді, ум. гол.; 

q
з
і, q

л
і - відповідно добова зимова і літня норми видачі і-го виду ко-

рму на одну умовну голову за раціоном, кг/ум. гол. 

Річна потреба кожного виду корму за раціоном становитиме 

л
Дл

і.доб
Р

з
Дз

і.доб
Р

і.р
Р  ,    (2.5) 

де Дз, Дл  - тривалість, відповідно, зимового і літнього періодів годівлі, 

днів. Для півдня України (степова зона) для розрахунків рекомендується 

приймати Дз = 195 днів, Дл = 170 днів. 

Річна кількість корму, яку необхідно складувати, враховуючи втрати 

кормів при зберіганні і транспортуванні, визначається за формулою 

і.в
К

і.р
Р

і.пр
Р  ,     (2.6) 

де Кв.і - коефіцієнт, що враховує втрати і-го виду корму під час його 

зберігання і транспортування (для концентрованих кормів Кв = 1,01; для ко-

ренеплодів Кв = 1,03; для силосу Кв = 1,1...1,25; для зеленої маси Кв = 1,05; 

для грубих кормів (сіно, солома) Кв = 1,15...1,25). 

В записці необхідно привести приклад розрахунків добової і річної по-

треби одного виду корму за раціоном годівлі тварин. Результати розрахун-

ків добової і річної потреби всіх інших кормів по раціону годівлі тварин 

зводять у таблицю 4. 
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Таблиця 4 – Потреба ферми (вказати виробничий напрям) в кормах 

В кілограмах 

Вид корму 

Добова потреба 
Річна  

потреба 

Кількість  

корму, яку  

необхідно 

складувати 
зимою літом 

1 

2 
    

 

2.5.5 Розрахунок виходу основної і додаткової продукції 

При розробці генерального плану тваринницького підприємства для 

розрахунку виробничої площі важливо знати кількість продукції, яка виро-

бляється на фермі. Залежно від виробничого напряму тваринницького підп-

риємства основною продукцією може бути молоко, м’ясо тощо. Додатко-

вою продукцією може бути м’ясо, приплід, гній тощо. 

Виробництво молока на фермі за рік Qмол розраховується за формулою 

н
К

р
q

кор
m

мол
Q  ,     (2.7) 

де mкор - кількість дійних корів на фермі, гол.; 

qр - середньорічний надій на одну корову, кг; 

Кн - коефіцієнт, який враховує нерівномірність надою протягом ро-

ку. Приймають Кн = 1,0...1,1. 

Виробництво м’яса на фермі за рік Qм становить 

н
КД

n
qМ

м
Q  ,     (2.8) 

де М - поголів’я тварин на фермі, гол.; 

qn - середньодобовий приріст маси однієї тварини, кг; 

Д - число днів відгодівлі тварин; 

Кн - коефіцієнт, який враховує нерівномірність приросту маси тва-

рини протягом року, Кн = 0,85...0.95. 

Вихід гною Qгн  на фермі за рік в навчальних цілях розраховується че-

рез умовні голови 

ум
M

під
q

в.т
q

ф.р
q

ф.т
q365

м
Q 






  ,   (2.9) 

де qт.ф - середньодобовий вихід твердої фракції екскрементів від однієї 

умовної голови, кг (додаток Е); 

qр.ф - середньодобовий вихід рідкої фракції екскрементів від однієї 

умовної голови, кг (додаток Е); 

qт.в - витрати технологічної води на прибирання екскрементів від 

однієї умовної голови, кг (додаток Є); 
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qпід - добова норма внесення підстилки на одну умовну голову, кг 

(додаток Ж); 

Мум – умовна кількість тварин в стаді, ум. гол. 

При розрахунках слід пам’ятати, що за одну умовну голову прийма-

ється тварина із тієї вікової групи коефіцієнт переводу якої в умовні голови 

дорівнює одиниці. 

 

2.5.6 Вибір типових проектів основних і допоміжних будівель, спо-

руд, сховищ кормів і розрахунок необхідної їх кількості 

В умовах промислової технології  виробництва продукції тваринницт-

ва істотно зростають вимоги до вибору типу приміщень і споруд для ферми, 

що проектується. При виборі типових приміщень і споруд необхідно врахо-

вувати такі зоотехнічні й інженерні вимоги: можливість використання про-

гресивної технології утримання і годівлі тварин та птиці; впровадження 

комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів; відповідність 

площі приміщень кількості поголів’я тварин, що там розміститься, при за-

безпеченні технологічних і протипожежних норм; зручність виконання ро-

біт з ремонту та дезінфекції приміщень; можливість максимального вико-

ристання місцевих будівельних матеріалів. Приміщення для утримання тва-

рин повинні бути економічними, довговічними і надійними в експлуатації. 

Слід також враховувати можливість їх перепланування з врахуванням удо-

сконалення технології. 

Характеристика типових приміщень для утримання і обслуговування 

тварин відповідно до їх призначення наведена в додатку И. 

Потреба в приміщеннях для утримання тварин визначається нормами 

площі і фронту годівлі з розрахунку на одну голову. Так, при утриманні ве-

ликої рогатої худоби на прив’язі норма площі приміщення на одну тварину 

становить 8,0...10,0 м
2 

,  при безприв’язному – 4,0...8,0 м
2
, для відгодівель-

ного поголів’я – 3,5...4,0 м
2 
. 

Фронт годівлі однієї голови ВРХ в залежності від вікової групи дорів-

нює 0,5...1,2 м. 

У свинарниках для індивідуального утримання норма площі станка на 

одну свиноматку становить 4,0...5,0 м
2 

, у групових станках – 2,5...3,0 м
2
, 

при відгодівлі свиней – 0,65...0,70 м
2 

 і при утриманні молодняка – 

0,2...0,4м
2 

 на одну голову. Фронт годівлі дорівнює 0,2...0,5 м на одну голо-

ву. 

Орієнтовна питома норма площі тваринницьких приміщень наведена в 

додатку К. 
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Необхідна кількість однотипних приміщень nі  для утримання тварин і-

ої вікової групи розраховується за формулою 

nm

і.гр
m

і
n  ,      (2.10) 

де mгр.і -  кількість тварин в і-ій віковій групі, гол.; 

mп - проектна місткість одного типового приміщення, гол. 

У разі відсутності типового тваринницького приміщення необхідного 

розміру площу приміщення Fп визначають за формулою 

ф
m

n
f

n
F  ,     (2.11) 

де fп -  норма площі приміщення на одну голову, м
2
, (додаток К); 

mф - фактична кількість тварин в приміщенні, гол. 

Перелік приміщень для утримання тварин, прийняті після розрахунків, 

зводяться в таблицю 5, форма якої приводиться нижче. 

  Для нагромадження та зберігання в умовах ферми кормів передбача-

ються відповідні сховища. Концентровані корми зберігають у закритих 

складських приміщеннях, які доцільно розміщувати поряд з кормоцехом 

або блокувати з ним. Коренеплоди зберігають у буртах, траншеях або спе-

ціальних сховищах. Силос або сінаж закладають у бетонні траншеї або ба-

шти. Грубі корми в розсипному чи пресованому стані зберігають у скиртах 

або спеціальних критих сховищах (сараї, навіси). 

Сумарна потрібна місткість сховищ і-го виду корму визначається за 

формулою 

і

і.р.п
Р

і.сум
V


 ,      (2.12) 

де Рп.р.і - річна кількість і-го виду корму, яку необхідно складувати, кг; 

і – об’ємна щільність і-го виду корму, кг/м
3 
. 

Об’ємна щільність окремих видів кормів приводиться в додатку Л. 

Необхідна кількість сховищ для і-го виду корму визначається за фор-

мулою 

іі.схV

і.сум
V

і.сх
n


 ,      (2.13) 

де Vсх.і - місткість прийнятого сховища для і-го виду корму, м
3 
,  

(додаток М); 

.і - коефіцієнт використання об’єму сховища для і-го виду корму,  

(додаток М). 
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Сховища окремих видів корму (грубі, силос, сінаж, коренебульбопло-

ди) повинні вміщувати запас одного виду корму на все поголів’я тварин або 

птиці на весь стійловий період. 

Сховище (склад) концентрованих кормів на фермі повинне вміщувати 

16 процентів річної потреби всього поголів’я тварин у цьому виді корму. 

Враховуючи вищесказане, сумарна потрібна місткість сховища концкормів 

буде складати 

конц

конц.р.п
Р16,0

конц.сум
V




 ,     (2.14) 

В записці приводиться приклад розрахунку необхідної кількості схо-

вищ для одного виду корму. Результати розрахунків для всіх видів кормів 

за раціоном зводяться в таблицю 5. 

Кількість гноєсховищ визначається за виразом 

гнпр.гн
V

Д
доб.гн

V

гн
n




 ,     (2.15) 

де Vгн.доб. -  добовий вихід гною на фермі, м
3 
; 

гн

ум
M

під
q

в.т
q

ф.р
q

ф.т
q

доб.гн
V









 

 ,   (2.16) 

де гн - щільність гною, кг/м
3
 (додаток Л); 

гн - коефіцієнт використання об’єму гноєсховища (додаток М); 

Д - планова тривалість зберігання гною, днів. Для розрахунків 

приймають Д = 120...180 днів; 

Vгн.пр - місткість прийнятого гноєсховища, м
3 
, (додаток М). 

Результат розрахунку заноситься в таблицю 5. 

Необхідні будівлі, а також технічні споруди для ветеринарно-

санітарної і адміністративно-господарчої зон приймають по аналогії з реа-

льними типовими генпланами тваринницьких підприємств заданого вироб-

ничого напряму (рисунки 1,2) або з додатку И. Дані про прийняті будівлі і 

технічні споруди для ветеринарно-санітарної і адміністративно-господарчої 

зон заносяться в таблицю 5. 

Площа тваринницького підприємства, яка буде зайнята вигульними 

майданчиками для тварин, визначається за формулою 





n

1і
і.виг

f
і.гр

m
виг

F ,    (2.17) 

де fвиг.і - норма площі вигульного майданчика на одну голову і-тої віко-

вої групи, м
2
/гол. 
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Норма площі вигульного майданчика приймається на корову – 8 м
2 

, на 

голову молодняка ВРХ – 9 м
2 

, на теля – 2 м
2 

. Норма площі вигулів для кну-

рів і поросних свиноматок (за 10...15 днів до опоросу), а також підсисних 

маток з поросятами – 10 м
2 

на одну голову, для свиноматок холостих і пер-

шого періоду поросності – 5 м
2 

, ремонтного та відгодівельного молодняка – 

відповідно, 1,5 і 0,8 м
2 
на одну голову. 

Результати розрахунку заносяться в таблицю 5. 

Для розробки схеми генерального плану необхідно знати його площу. 

Мінімальна площа генплану визначається за виразом 

виг
F

З
К

З
F

гп
F  ,    (2.18) 

де Fз -  площа забудови, м
2
, (таблиця 5)

 
; 

Кз - коефіцієнт щільності забудови території тваринницького підп-

риємства (додаток Н). 

 

Таблиця 5 – Перелік основних і допоміжних приміщень, будівель та 

споруд ферми 

Найменування  

приміщення,  

будівлі, споруди 

Кі-

лькі-

сть, 

шт. 

Типо-

вий 

проект, 

номер 

Розміри в плані, м Площа в плані, м
2 

довжи-

на 
ширина одного всіх 

1       

2       

Всього – – – – –  
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1- корівник на 200 корів; 2 – молочне відділення; 3 – родильне відділення; 4 – телятник 

на 140 голів; 5 – приміщення для телиць; 6 – амбулаторія ветпункту; 7 – вигульні майданчи-

ки; 8 – санпропускник; 9 – вагова; 10 – пункт технічного обслуговування техніки; 11 – місце 

для котельні; 12 – трансформаторна підстанція; 13 – кормоцех; 14 – коренебульбосховище; 15 

– майданчик для зберігання коренеплодів; 16 – сховище для силосу; 17 – сховище для сінажу; 

18 – майданчик для зберігання сіна і соломи; 19 – дезбар’єр; 20 – бункер для зберігання конц-

кормів; 21 – гноєсховище; 22 – місткість для гноївки 

Рисунок 1 – Генеральний план молочнотоварної ферми 

 
1 – свинарник-відгодівельник на 1700 голів; 2 – вигульний майданчик; 3 – вигульний 

майданчик з навісом; 4 – кормоцех; 5 – водонапірна башта; 6 – майданчик для грубих кормів; 

7 – сховище коренебульбоплодів; 8 – силосні траншеї; 9 – зерносклад; 10 – навіс для машин; 

11 – гараж на 4 автомашини; 12 – будинок тваринників; 13 – автомобільні ваги. 

Рисунок 2 – Генеральний план свиновідгодівельної ферми 
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2.5.7 Розробка схеми генерального плану ферми 

Генеральний план ферми є основним документом, за яким ведеться за-

будова тваринницького підприємства. Це - схематичне креслення території, 

де наведене розміщення всіх фермських об’єктів. Крім приміщень і споруд 

на ньому також показують зелені насадження, майданчики з асфальтовим 

покриттям, дороги; наносять лінії електропередач, водопостачання, тепло-

забезпечення, каналізації. 

Знаючи загальну площу території тваринницького підприємства, ви-

бирають форму (прямокутну або квадратну) обрису кордонів території і ви-

креслюють її на аркуші формату А4 або А3. 

В правому верхньому куті аркуша викреслюють розу вітрів. Роза віт-

рів – це графічне зображення напрямку та тривалості дії вітрів за певний 

період. Дані щодо величини та напрямку вітру відкладають у масштабі від 

центральної точки (додаток П). 

Всі об’єкти на генеральний план наносять користуючись прийнятими 

умовними позначеннями. Розшифрування умовних позначок рекомендуєть-

ся розміщувати під генеральним планом. 

Праворуч від генерального плану розміщують експлікацію об’єктів, 

розміщених на ньому. 

Всі об’єкти на схемі генерального плану доцільно розміщувати по зо-

нах (виробнича зона, зона зберігання і переробки кормів, санітарно-

ветеринарна зона, адміністративно-господарча зона та зона зберігання і пе-

реробки гною). 

Центральне місце на генеральному плані повинні займати об’єкти ви-

робничої зони. Це необхідно для найраціональнішої організації виконання 

технологічних процесів, ефективного використання засобів механізації, 

скорочення відстаней вантажоперевезень. Виробничі будівлі необхідно ро-

зміщувати компактно, в такому порядку, який забезпечить мінімальні ви-

трати на водопровід, каналізацію, електромережу. 

Вигульно-кормові двори і вигульні майданчики розміщують переваж-

но з південної сторони вздовж приміщень для утримання тварин. 

Зону зберігання і переробки кормів складають: кормоцех, споруди для 

зберігання кормів (скирти соломи і сіна, силосні траншеї, бурти коренебу-

льбоплодів, сінажні башти, склади концкормів), вагова тощо. 

Бажано, щоб зона зберігання і переробки кормів мала автономний 

в’їзд з ваговою. Кормоцех краще розміщувати на стику цієї зони і виробни-

чої. 

Санітарно-ветеринарна зона включає приміщення для ветеринарного 

обслуговування тварин (ветлабораторія, амбулаторія, карантинне примі-

щення, ветлікарня, санбойня тощо). 
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Санітарно-ветеринарну зону огороджують і, як правило, вона має вла-

сні в’їзди-виїзди на ферму і в виробничу зону. Розміщують санітарно-

ветеринарну зону з підвітряного боку на генеральному плані. 

Адміністративно-господарча зона може включати: санпропускник, 

адміністративно-господарче приміщення, котельню, майданчик для збері-

гання і обслуговування техніки, майданчик для палива тощо. 

В зоні зберігання і переробки гною розміщують об’єкти для переробки, 

компостування, зберігання гною (карантинно-компостні майданчики, біос-

тавки, станції перекачування рідкого гною, гноєсховище тощо). 

Згідно з напрямом пануючих вітрів зону зберігання і переробки кор-

мів, а також споруди і майданчики для зберігання і обслуговування техніки, 

адміністративно-господарче приміщення відносно тваринницьких примі-

щень розміщують з навітряної сторони і вище за рівнем місцевості, а гноєс-

ховище – з підвітряної сторони і нижче за рівнем місцевості. 

При розміщенні приміщень і споруд на схемі генерального плану вра-

ховують санітарні і протипожежні розриви. 

Протипожежні розриви між окремими сховищами для зберігання гру-

бих кормів повинні бути не менше 35 м, силосу, сінажу, коренебульбопло-

дів – 15 м, гною – 5 м. З метою зменшення площі кормових майданчиків 

скирти грубих кормів рекомендується розташовувати між буртами корене-

бульбоплодів або силосними траншеями. 

Розміщення молочних відділень на фермі узгоджують із технологією 

утримання та організацією доїння корів. У разі прив’язного утримання ко-

рів ці відділення доцільно розміщувати у суміжних, зблокованих з корівни-

ком, приміщеннях, а при безприв’язному їх блокують із доїльними залами 

або майданчиками. Доїльні зали і майданчики, як правило, розташовують з 

урахуванням мінімальних перегонів корів на доїння. 

Дороги та під’їздні шляхи до окремих фермських об’єктів повинні ма-

ти тверде покриття завширшки не менше 3,0...3,5 м. 

Заключним етапом розробки генерального плану тваринницького під-

приємства являється прокладка по його території ліній водопостачання, 

електропередач, теплозабезпечення, каналізації та озеленення зон і окремих 

об’єктів. Інженерні комунікації повинні прокладатись за найбільш раціона-

льним маршрутом і мати мінімальну довжину. 

З метою створення нормальної санітарно-епідеміологічної обстановки 

на головному в’їзді на ферму розміщують ветеринарно-санітарний пропус-

кник, а на запасних в’їздах – дезінфекційні блоки. Ширина дезінфекційного 

блоку узгоджується з шириною в’їзду, а довжина (протяжність), як правило, 

приймається рівною 6,0...10,0 м. 
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Територію тваринницького підприємства по всьому периметру, за ви-

ключенням головного та запасних в’їздів, обносять суцільною огорожею. 

Зелені насадження на території ферми улаштовують для покращення 

санітарно-гігієнічних умов, ізоляції ферми від населеного пункту, захисту 

від пануючих зимових вітрів, протипожежного захисту. Для озеленення 

окремих об’єктів на території ферми ширину полос для кущів рекоменду-

ється приймати рівною 0,8...1.5 м, а для дерев 2,0...5,0 м. По периметру із 

сторони населеного пункту територію ферми озеленяють рядами дерев і 

кущів шириною не менше 30 м.  

Після оформлення схеми генерального плану ферми під розою вітрів в 

формі таблиці розміщують його техніко-економічну характеристику. До неї 

включають: напрям підприємства; потужність підприємства; вихід продук-

ції (основної і побічної); площу території; коефіцієнт щільності забудови 

тощо. 

Коефіцієнт щільності забудови визначається за формулою 

о
F

з
F

з
К  ,      (2.19) 

де Fз - площа, яка знаходиться під забудовою на фермі, м
2
; 

Fо - загальна площа ферми, м
2
. 

 

Звіт повинен містити: номер і найменування роботи; мету роботи; 

вихідні дані для розрахунків; розрахунки за п.2.5; схему генерального плану 

ферми, висновки по роботі. 

 

2.6 Питання для самоконтролю   

2.6.1 Основні вимоги до ділянки під забудову тваринницькою фермою. 

2.6.2 Умови розміщення тваринницької ферми відносно населеного 

пункту. 

2.6.3 Як визначити добову (річну) потребу ферми в кормах? 

2.6.4 Як визначити кількість основної (додаткової) продукції, яка ви-

робляється на фермі? 

2.6.5 Вимоги до приміщень для утримання та обслуговування тварин. 

2.6.6 Як визначити необхідну кількість однотипних приміщень для 

утримання тварин? 

2.6.7 Як визначити необхідну кількість сховищ для і-го виду корму? 

2.6.8 Як визначити необхідну кількість гноєсховищ для тваринницької 

ферми? 

2.6.9 Як визначити часткуплощі тваринницької ферми, яка буде зайня-

та вигульними майданчиками для тварин? 
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2.6.10 Як визначити мінімальну площу тваринницької ферми? 

2.6.11 Порядок розробки схеми генерального плану тваринницької фе-

рми.  

2.6.12 З якою метою на схемі генплану тваринницької ферми приво-

диться роза вітрів? 

2.6.13 На які зони можна умовно розділити схему генерального плану 

тваринницької ферми?  

2.6.14 Які об’єкти може включати в себе виробнича (зберігання і пере-

робки кормів, санітарно-ветеринарна, адміністративно-господарча, збері-

гання і переробки гною) зона? Умови їх розміщення на генеральному плані 

ферми. 
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Додаток А 

 

Рекомендована структура поголів’я тваринницьких ферм 

 

Таблиця А.1 – Ферми великої рогатої худоби 

В процентах 

Група тварин 

Виробничий напрям 

Молочний з 

утриманням 

телят до 

20 діб 

Молочний з 

утриманням 

телят до 

6 місяців 

Молочно-

м’ясний з 

закінченим  

оборотом 

Відгодівля 

худоби 

Корови 60…65 50 35…37 - 

Нетелі 9…10 8…10 6 - 

Телиці:     

старше року 11…12 9…10 - - 

від 6 місяців 

до року 
7…8 6…7 - - 

до 6 місяців 8…10 - - - 

телята до 6 мі-

сяців 
- 26…27 18 - 

Молодняк:     

старше року -  22…24 - 

від 6 місяців 

до року 
-  17 - 

на дорощуванні     

від 6 до 14 мі-

сяців 
-  - 70 

на відгодівлі     

від 14 до 18 

місяців 
-  - 30 
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Таблиця А.2 – Свиноферми 

В процентах 

Група тварин 
Виробничий напрям 

репродукція відгодівля 

Основні свиноматки із порося-

тами 
60 - 

Ремонтні свиноматки із поро-

сятами 
40 - 

Відгодівельне поголів’я віком, 

місяців: 
  

2...3 і масою 20...30 кг - 20 

3...4 і масою 31...40 кг - 20 

4...6 і масою 41...55 кг - 20 

7...8 і масою 51...80 кг - 20 

8...10 і масою 81...100 кг - 20 

Додаток Б 

Коефіцієнт переводу тварин в умовне поголів’я 

 

Види тварин Коефіцієнт переводу, Ку 

1 2 

Корови 1,0 

Телята віком до 20 діб 0,2 

Ремонтний молодняк і відгодівельне пого-

лів’я віком: 
 

12...18 місяців 1,0 

6...12 місяців 0,6 

від 20 діб до 6 місяців 0,47 

Свиноматки:  

поросні 1,0 

підсисні з 10 поросятами 1,3 

підсисні з 8 поросятами 1,25 
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Продовження таблиці додатку Б  

1 2 

Відгодівельне поголів’я свиней масою, кг:  

20...30 0,2 

31...40 0,4 

41...55 0,65 

51...80 0,85 

81...100 1,0 

 

Додаток В 

Орієнтовні раціони годівлі корів 

 

Таблиця В.1 – Зимовий (стійловий) період 

В кілограмах на голову за добу 

Корми 

Жива маса, кг 

400..500 500 і більше 

Середньорічний надій, кг 

2000 3000 4000 3000 3500 4000 

Сіно 4,0 4,5 5 5 5,5 6,0 

Солома 1 1 1 1 1 0,5 

Силос 24 24 26 22 24 30 

Коренеплоди 6 7 8 8 8 10 

Концентровані кор-

ми 
1 2 3 2,5 3,0 3,5 

Карбамід, г 60 60 80 80 80 100 

Сіль кухонна, г 50 60 80 60 80 100 

Мінеральні корми, г 170 180 180 180 180 150 
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Таблиця В.2 – Літній період 

В кілограмах на голову за добу 

Корми 

Жива маса, кг 

400..500 500 і більше 

Середньорічний надій, кг 

2000 3000 4000 3000 3500 4000 

Зелені корми 40 47 52 50 54 57 

Концентровані 

корми 
0,5 1 1,5 1,2 1,5 1,8 

Обезфторений 

фосфат, г 
25 30 35 30 35 40 

Сіль кухонна, г 50 60 70 60 70 80 

 

Додаток Г 

 

Орієнтовні раціони годівлі великої рогатої худоби на відгодівлі 

Таблиця Г.1 – Зимовий період 

В кілограмах на голову за добу 

Корми 

Маса тварини в кінці відгодівлі, кг 

275...300 300...325 325...350 350...375 375...400 400...425 

Середньодобовий приріст живої маси, г 
500...550 550...600 600...650 650...700 700...750 750...800 

Силос 14 15 16 17 18 19 

Коренеплоди 2 3 4 5 6 7 

Концкорми 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Сіно 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Солома 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Сіль кухонна, г 40 40 50 50 60 60 

Обезфторений 

фосфат, г 
45 50 50 55 55 55 

Карбамід, г 50 50 50 55 55 60 
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Таблиця Г.2 – Літній період 

В кілограмах на голову за добу 

Корми 

Маса тварини в кінці відгодівлі, кг 

275...300 300...325 325...350 350...375 375...400 400...425 

Середньодобовий приріст живої маси, г 

500...550 550...600 600...650 650...700 700...750 750...800 

Зелені корми 18 21 24 27 30 33 

Концентровані 

корми 
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

Обезфторений 

фосфат, г 
20 30 40 45 50 60 

Сіль кухонна, г 20 30 40 45 50 60 

Додаток Д 

 

Орієнтовні раціони годівлі свиней, кілограм на голову за добу 

В кілограмах на голову за добу 

 

Корми 

Свино-

матки з 

порося-

тами 

Свині на відгодівлі масою, кг 

зи
м

а 

л
іт

о
 20…30 30…40 40…55 55…80 80..100 

зи
м

а 

л
іт

о
 

зи
м

а 

л
іт

о
 

зи
м

а 

л
іт

о
 

зи
м

а 

л
іт

о
 

зи
м

а 

л
іт

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Концент-

ровані 

корми 

3,2 3,4 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,6 1,7 2,0 2,1 2,4 

Зелена 

маса 

(люцер-

на) 

- 6,0 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 1,0 - 1,0 

Коренеп-

лоди 
9,0 - - - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 3,0 - 

Силос 1,0 - - - - - - - - - - - 
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Продовження таблиці до додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Трав’яне 

борошно 
0,5 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 

М’ясо-

кісткове 

борошно 

0,3 0,25 0,13 0,13 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2 0,3 0,2 0,3 

Висівки - - 0,2 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

Макуха 

соняш-

никова 

- - 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,15 0,2 0,1 0,1 - 

Обезфто-

рений 

фосфат, г 

35 30 - - 10 10 13 13 15 15  17 17 

Крейда 

кормова, 

г 

45 70 10 15 20 25 30 35 40 45 45 50 

Додаток Е 

Середньодобовий вихід екскрементів від однієї голови 

В кілограмах 

Види тварин 
Всього ек-

скрементів 

У тому числі 

Тверда фракція 

(кал) 

Рідка фракція 

(сеча) 

Корови 55 35 20 

Молодняк великої ро-

гатої худоби на відго-

дівлі віком, місяців: 

   

до 4 7,5 5 2,5 

4...6 14 10 4 

6...12 26 14 12 

старше 12 27 20 7 

Свиноматки з порося-

тами 
22 12 10 

Свиноматки без поро-

сят 
17 9 8 

Свині на відгодівлі 7,5...14 5...9 2,5...8 
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Додаток Є 

 

Витрати технологічної води на прибирання екскрементів від однієї 

тварини 

В дециметрах кубічних 

Види тварин 

Система прибирання гною 

Прямо-

змивна 

Рецир-

куляційна 

Відстійно-

лоткова 
Самопливна 

Корови 40...50 10...15 20...25 5...10 

Свиноматки 

або свині на 

відгодівлі 

15...20 5...6 2...4 0,5...2,0 

 

Додаток Ж 

 

Норма внесення підстилки на одну тварину за добу 

В кілограмах 

Вид тварин 
Підстилковий матеріал 

солома торф тирса 

Корови 4…5 6…8 3…4 

Молодняк ВРХ на від-

годівлі віком, місяців: 
   

до 4 5…6 7…8 5…6 

4...6 5…6 7…8 5…6 

6...12 3…5 4…6 5…6 

старше 12 3…5 4…6  

Свиноматки з порося-

тами 
5…6 6…8 5…6 

Свиноматки без поро-

сят 
2…3 3..4 4…5 

Свині на відгодівлі 2…3 3…4 4…5 
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Додаток И 

Характеристика типових приміщень тваринницьких підприємств 

 

Таблиця И.1 – Ферми великої рогатої худоби 

Примі-

щення 

Номер 

типового 

проекту 

Спосіб 

утримання 

Проектна 

місткість, 

голів 

Засоби ро-

здавання 

кормів 

Засоби ви-

далення 

гною 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

Корівник 

801-71 
Безприв’яз-

ний 
400 КТУ-10А ТСН-160А 96х18м 

801-2-92 Боксовий 200 КТУ-10А УСФ-ПО  

801-2-94 Боксовий 200 РСП-10   

801-2-89 

Безприв’яз-

ний на гли-

бокому ша-

рі підстил-

ки 

200 
КТУ-10А 

(РСП-10) 
Бульдозер  

801-2-01 

Безприв’я-

зний на 

глибокому 

шарі підс-

тилки 

200 
КТУ-10А 

(РСП-10) 
Бульдозер 

Для сухостійних ко-

рів і нетелів 

801-2-99 - “ - 150 - “ - - “ - - “ - 

801-2-98 - “ - 100 - “ - - “ - - “ - 

801-2-4 Боксовий 400 КТУ-10А ТСН-160А 126х27м 

801-2-17 - “ - 200 КТУ-10А УС-15 78х21м 

801-2-16 - “ - 200 - “ - Бульдозер - “ - 

801-2-28 

Безприв’яз-

ний на гли-

бокому ша-

рі підстил-

ки 

150 - “ - - “ -  

801-99 Прив’язний 200 
Транспор-

тер 
ТСН-160А 72х18м 

801-69 - “ - 100 КТУ-10А - “ - 72х12м 

801-23 - “ - 200 КТУ-10А - “ - 72х21м 

801-2-90 - “ - 200 - “ - ТСН-2Б  

801-2-93 - “ - 200 - “ - ТСН-160А 

Доїння - АДМ-8А 

автоприв’язь - ОСП-

Ф-26 

801-2-85 - “ - 200 - “ - - “ - 

Прив’язь - ОСК-

25А, доїння - АДМ-

8 абоДАС-2Б 

801-2-100 - “ - 200 КТУ-1А 
ТСН-2Б, 

УТН-10 
Доїння - УДА-8А 

801-2-88 Прив’язний 200 КТУ-10А 
ТСН-2Б, 

УТН-16 

Автоприв’язь -   

ОСП-Ф-26, доїння -  

УДА-8А 
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Продовження таблиці И.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Корівник 

801-2-109 - “ - 200 - “ - 
ТСН-160А, 

УТН-10 

Автоприв’язь  -

ОСП-Ф-26, доїння -  

УДА-8А 

801-2-

103С 
- “ - 100 - “ - 

Скрепер-

транспор-

тер 

 

801-2-

102С 
- “ - 100 - “ - 

Скрепер-

транспор-

тер 

 

801-2-95 
Прив’яз-

ний 
100 

КТУ-10А, 

РММ-5 
ТСН-160А 72х12м 

801-2-65 - “ - 200 КТУ-10А - “ - 72х21м 

801-2-20 - “ - 400 - “ - - “ - 138х21м 

Родильне 

відділен-

ня 

801-235 - “ - 96 
Транспор-

тер 
ТСН-160А 60х21м 

801-3-26 - “ - 96 КТУ-10А ТСН-160А 78х18м 

Родильне 

відділен-

ня з про-

філак-

торієм 

801-79 - “ - 160 
Транспор-

тер 
 72х21м 

Родильне 

відділен-

ня з теля-

тником 

801-116 - “ - 342 - “ - 

Родильне 

відділення 

ТСН-20Б, 

телятник  

УС-15 

90х18м 

801-115 - “ - 228 - “ - - “ - 60х18м 

801-114 - “ - 120 - “ - - “ - 60х12м 

Телятник 

801-203 
Груповий у 

клітках 
500 - “ - УС-15 72х18м 

801-80 - “ - 635 - “ - - “ - 60х18м 

801-250 - “ - 720 - “ - - “ - 84х22м 

801-4-104 - “ - 440 - “ - - “ - 78х18м 

801-4-1 - “ - 360 КТУ-10А - “ -  

801-4-2 - “ - 360 - “ - - “ -  

801-4-100  400 
КТУ-10А 

ТУ-300 

УС-15, 

ТСН-160А 
 

Примі-

щення 

для ремо-

нтного 

молодня-

ка 

801-4-137 

Безпри-

в’язний 

(боксовий) 

564 ТВК-80Б УС-15 

Вік 6...11 місяців, 

групи по 46...48 го-

лів 

801-4-138 - “ - 552 - “ - - “ - 

Вік 11...15,5 місяців, 

групи по 46...48 го-

лів 

801-4-139 - “ - 368 - “ - - “ - 
Вік 15,5...20 місяців, 

групи по 46 голів  
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Продовження таблиці И.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Приміщен-

ня для ре-

монтного 

молодняка 

801-4-140 - “ - 360 - “ - - “ - 

Нетелі віком 20...25 

місяців, групи по 45 

голів 

801-4-30 - “ - 387 КТУ-10А - “ - 

Нетелі віком 22...25 

місяців, групи по 22 

і 43 голови 

801-4-12 

Без-

прив’язний 

на глибо-

кому шарі 

підстилки 

250 - “ - Бульдозер 
Вік 6...25 місяців, 

групи по 42 голови 

801-4-127 

Без-

прив’язний 

(боксовий) 

180 - “ - УС-15 
Вік 6...25 місяців, 

групи по 45 голів 

Приміщен-

ня для до-

рощування 

і відгодівлі 

молодняку 

801-4-116 

Без-

прив’язний 

на щілин-

ний підлозі 

720 КТУ-10А УС-250 
Вік 6...11 місяців, 

96х21м 

801-4-117 - “ - 720 - “ - - “ - 
Вік 11...17 місяців, 

114х21м 

801-4-61 - “ - 840 
КТУ-10А 

(РСП-10) 

Гідравліч-

на (самоп-

ливна пе-

ріодичної 

дії) 

Вік 14...17,5 місяців, 

144х21м 

801-4-62 - “ - 860 - “ - - “ - 
Вік 6...14 місяців, 

126х21м 

801-4-56 - “ - 720 КТУ-10А - “ - 
Вік 4...9 місяців, 

90х21м 

801-4-58 - “ - 720 - “ - - “ - 
Вік 9...15 місяців, 

114х21м 

801-4-34 

Безпри-

в’язний 

(боксовий) 

500 - “ - Бульдозер 
Вік 12...18 місяців, 

132х12м 

801-4-39 

Безпри-

в’язний на 

глибокому 

шарі підс-

тилки 

500 

КТУ-10А 

на вигуль-

них  і кор-

мових 

майданчи-

ках 

- “ - 
Вік 12...18 місяців, 

126х12м 

801-4-141 

Безпри-

в’язний на 

щілинній 

підлозі 

860 ТРЛ-100А 

Гідравліч-

на (самоп-

ливна пе-

ріодичної 

дії) 

Вік 6...14 місяців, 

132х18м 

Молочний 

блок 

801-5-37 - “ - 3 т/добу - “ - - “ - 
12х12м, блокується 

з корівником 

801-126 - “ - 3 т/добу - “ - - “ - - “ - 
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Продовження таблиці И.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Молочний 

блок 

801-5-39 - “ - 6 т/добу - “ - - “ - 

18х12м, блокується 

з двома корівника-

ми 

801-125 - “ - 6 т/добу - “ - - “ - 26х12м 

801-5-6 - “ - 12 т/добу - “ - - “ - 
24х12м, блокується 

з котельнею 

814-38 - “ - 12 т/добу - “ - - “ - 48х12м 

Доїльно-

молочний 

блок 

801-5-15 - “ - 
На 400... 

600 корів 
- “ - - “ - 

30х21м, на 1 уста-

новку УДА-100 

“Карусель” 

801-5-32 - “ - 
На 400 

корів 
- “ - - “ - 

24х24м, на 2 уста-

новки типа “Тан-

дем” або “Ялинка”, 

блокується з корів-

ником 

801-5-27 - “ - 
На 1200 

корів 
- “ - - “ - 

42х21м, на 3 уста-

новки УДА-8 “Тан-

дем”, блокується 

через галерею 

801-5-12 - “ - 

На 800... 

1200 ко-

рів 

- “ - - “ - 

42х30м, на 4 уста-

новки типа “Тан-

дем” 

 

Свиноферми 

Таблиця И.2 – Номенклатура приміщень для утримання свиней 

Приміще-

ння 

Номер 

типо-

вого 

проек-

ту 

Спосіб 

утри-

мання 

Проек-

тна мі-

сткість, 

голів 

Розміри при-

міщення, м Рекомендова-

ний спосіб роз-

давання кормів 

Примітка 
дов-

жина 
ширина 

Свинар-

ник для 

опоросів 

802-

147-72 

Безвигу-

льний у 

станках 

120 78 18 

Шайботросо-

вий кормороз-

давач 

 

802-3-1 - “ - 120 108 18 
Ручний візок 

ТУ-300 
Гідрозмив 

802-3-

8.84 
- “ - 120 108 18 - “ - ТСН-2,0Б 

Свинар-

ник для 

поросних 

маток 

802-

142 

Станко-

во-

вигуль-

ний 

400 82 18 

Шайбо-

тросовий кор-

мороздавач 
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Продовження таблиці И.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Свинар-

ник для 

холостих 

маток із 

пунктом 

штучного 

осіменіння 

802-

147-72 

Безвигу-

льний 
264 78 18   

Свинар-

ник-

маточник 

802-49 
Станко-

вий 
50 96 9 

У спец. примі-

щенні 
 

802-

103 

Станко-

во-

вигуль-

ний 

100 96 15 - “ -  

802-3-2 - “ - 300 180 18 
Ручний візок 

ТУ-300 
Гідрозмив 

Свинар-

ник для 

легкопо-

росних 

маток 

802-56 
Групо-

вий 
200 48 12 КУТ-3А  

802-57 - “ - 300 72 12 КУТ-3А  

Свинар-

ник для 

поросят 

802-87 - “ - 500 87 9 - “ -  

802-

129 

Станко-

во-ви-

гульний 

1800 114 15 Транспортер  

802-4-1 
Станко-

вий 
2440 108 18 КС-1,5 

Гідрозмив 

періодичної 

дії 

802-4-

583 
- “ - 2160 126 18 КС-1,5 ТС-1 

Свинар-

ник-

відгоді-

вельник 

802-97 
Безвигу-

льний 
1000 90 12 Транспортер  

802-5-

15 

Станко-

вий 
1200 108 18 КС-1,5 

Гідрозмив 

періодичної 

дії 

802-5-

23 
- “ - 1000 90 18 - “ - ТС-1 

802-5-

24 
- “ - 500 48 18 - “ - - “ - 

Свинар-

ник-

відгоді-

вельник 

802-

163 

Станко-

вий 
1500 90 18 Транспортер  

802-

147-72 
- “ - 2400 90 18 - “ -  

802-

134-3 
- “ - 3000 102 18 - “ -  

802-

245 
- “ - 3600 234 18 - “ -  
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Таблиця И.3 – Номенклатура кормоцехів 

 

Виробни-

чий на-

прям 

ферми 

Потуж-

ність  

ферми 

Добовий 

об’єм  

кормів, 

що пере-

робля-

ються, т 

Продук-

тив- 

ність  

кормоце-

ху, 

т/год  

Номер  

типового 

проекту 

Примітка 

Ферми великої рогатої худоби 

Молочна 

400...800 

корів 

800...1200 

корів 

1200...2000 

корів 

20...40 

 

40...60 

 

70...118 

12 

 

15 

 

15...20 

801-460 

 

801-6-4.83 

 

801-461 

18х12 м 

 

18х18 м 

 

24х12 м 

Відгоді-

вельна 

5...6 тис. 

голів 

150...155 35 801-6-3.83 30х9 м 

Свиноферми 

Відгоді-

вельна 

6 тис. сви-

ней за рік 

12 тис. 

свиней 

24 тис. 

свиней 

25...30 

 

40 

 

80 

10...12 

12 

20 

 

20 

24 

802-6-10.84 

802-6-16.86 

802-6-1 

 

802-6-2 

802-6-23.87 

54х9 м 

 

36х18 м 

 

42х18 м 

Вирощу-

вання по-

росят 

24 тис. по-

росят 

80 20 802-6-2  

Вирощу-

вання і 

відгодівля 

свиней 

12 тис. 

свиней 

24 тис. 

свиней 

80 

 

160 

20 

 

40 

802-6-2 

 

802-6-21.13 

24х24 м 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

Таблиця И.4 – Номенклатура об’єктів санітарно-ветеринарної і адміні-

стративно-господарчої зон 

 

Найменування об’єкта 

Номер  

типового 

проекту 

Розміри в 

плані, м 
Примітка 

Амбулаторія ветпункту 
807-10-53.83 

807-10-75.85 
12х9 Для ферм ВРХ 

Стаціонар на 10 місць 807-10-55.83 12х9 Для ферм ВРХ 

Стаціонар на 24 місця 807-10-57.83 18х9 Для ферм ВРХ 

Ізолятор для свиней 807-10-1 30х9 На 24 місця 

Забійний майданчик 807-13-5.84 12х9  

Забійно-санітарний пункт 807-13-8.85 12х12  

Дезблок для транспортних за-

собів 
807-128 15х12,7  

Дезбар’єр   807-11-14.85 12х6 
З електропідіг-

рівом 

Дезбар’єр   807-11-4 10х3  

Санпропускник на 15 чоловік 807-11-16.85 18х12  

Санпропускник на 30 чоловік 807-11-18.85 24х12  

Санпропускник на 60 чоловік 807-11-17.85 36х12  

Адміністративна будівля з 

ветсанпропускником 
807-129 30,7х15 

Для свиноферм 

і ферм ВРХ 

 

Додаток К 

 

Норма площі приміщення на одну голову 

 

Приміщення Питома площа, м
2 

1 2 

Корівник для утримання тварин:  

у боксах 8,0 

на прив’язі в стійлах 8,2 

без прив’язі (на глибокій підстилці) 4,3 

корівник багатоповерховий 3,2 

Родильне відділення 11,8 
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Продовження таблиці до додатку К  

1 2 

Карантинне відділення для телят 2,6 

Карантинне відділення для корів 2,9 

Телятник для телят віком, місяців:  

2...4 2,7 

4...6 2,9...3,05 

Приміщення для ремонтного молодняка ВРХ віком, 

місяців: 
 

6...10 5,0 

10...14 6,0 

14...21 6,7 

21...24 7,2 

Свинарник-маточник:  

для холостих і поросних свиноматок 3,3 

для поросних свиноматок 2,6 

Родильне відділення 10,6...15,7 

Свинарник-відгодівельник для поросят віком від 1 

до 4 місяців 
0,8 

Свинарник-відгодівельник для дорослих свиней 1,2 

 

 

Додаток Л 

Об’ємна щільність кормів 

 

Таблиця Л.1 – Коренебульбоплоди, фуражне зерно, мінеральні корми 

 

В кілограмах на метр кубічний 

Корм Щільність
 

Корм Щільність 

Буряки 600..675 Ячмінь 600...670 

Турнепс 500 Пшениця 620..770 

Морква 530..600 Овес 450..480 

Картопля 680..690 Сіль кухонна 350...1500 

Кукурудза (зер-

но) 
650..750 

Крейда подріб-

нена 
980...1400 
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Таблиця Л.2 – Грубі корми 

В кілограмах на метр кубічний 

Корм 

Скирти низької і  

середньої висоти 
Скирти високі 

свіжо- 

 складені  
злежані 

свіжо- 

складені 
злежані 

Солома:     

озимого жита і пше-

ниці 
34 40 40 44 

ячмінна 43 51 49 67 

вівсяна 41 57 47 63 

ярої пшениці 42 59 48 65 

Полова 110 140 - - 

Сіно 35 50 - - 

 

Таблиця Л.3 – Силос, сінаж 

В кілограмах на метр кубічний 

Корм У баштах У траншеях 

Силос із:   

кукурудзи 650 600 

соняшника і топінамбура 675 625 

гички кормових коренеплодів 700 675 

вико-вівсяної сумішки 600 575 

дикорослих кормових трав 550 500 

комбінований 1000 1100 

Сінаж 850 800 

 

Таблиця Л.4 – Гній 

В кілограмах на метр кубічний 

Гній Щільність 

Гній ВРХ  

підстилковий 530…890 

рідкий 1010…1020 

Гній свинячий 1050…1070 
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Додаток М 

 

Номенклатура та характеристика споруд для  зберігання кормів та гною 

Споруда 

Міст-

кість, 

м
3 

Розмі-

ри, м 

Втрати 

корму при 

зберіганні, 

проц. 

Коефіцієнт ви-

користання 

об’єму сховища 

Примітка 

Траншея 

для сило-

су, сінажу 

250, 

500, 

750, 

1000, 

1500 

2000, 

3000 

6х15 

9х32 

12х32 

12х50 

12х68 

12х72 

12х78 

4...6 0,95...0,98 
ТП 811-29 

ТП 811-36 

Сінажна 

башта 

900 

1600 
 7,95 

 9,15 
1...3 0,95...0,98 БС-9,15 

Корене-

бульбо-

сховище 

1000, 

2000, 

3000, 

4000 

8х50 

12х66 

15х80 

18х88 

1...3 0,85...0,9 - 

Скирта 

грубих 

кормів 

 
5...10 -

50...100 
2...4 1,0 - 

Сарай для 

сіна 

500, 

750, 

1000 

9х27 

18х54 

21х75 

1...2 0,85...0,95 
ТП 811-36 

ТП 811-150 

Склад для 

концкор-

мів (ком-

бікормів) 

50 

75 

100 

150 

300 

500 

750 

9х9 

9х18 

12х18 

12х24 

15х27 

18х30 

21х32 

0...1 0,60...0,75 ТП 813-165 

Гноєсхо-

вище 

200 

300 

500 

2000 

4500 

8000 

10000 

10х24 

18х30 

18х42 

25х65 

25х85 

21х250 

24х270 

- 0,95…1,0 
ТП 815-23 

ТП 815-416 
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Додаток Н 

Показники мінімальної щільності забудови території тваринницьких  

підприємств 

Найменування виробничого напрямку  

тваринницьких ферм (комплексів) 

Мінімальна щільність 

забудови, проц. 

1 Виробництво молока, гол.  

до 400 51,0 

800 53,0...55,0 

1200 55,0...56,0 

2000 60,0 

2 М’ясні і репродукторні 52,0 

3 Вирощування, дорощування, відгодівля ВРХ 41,0...46,0 

4 Відгодівля ВРХ, гол.  

1000...3000 32,0...36,0 

3000...6000 37,0...41,0 

6000...12000 42,0...43,0 

5 Відгодівельні майданчики ВРХ, гол.  

2000...4000 62,0...64,0 

4000...10000 64,0...66,0 

10000...20000 66,0...67,0 

6 Племінні ферми:  

молочні на 400 гол. 45,0 

молочні на 800 гол. 55,0 

м’ясні 40,0 

7 Вирощування молочних телиць, гол.  

1000...3000 52,0...54,0 

6000 57,0 

8 Свинарські з закінченим циклом вирощування і ві-

дгодівлі, тис.гол./рік 
 

6,12, 24 41,0...43,0 

9 Свинарські відгодівельні, гол.  

4000 36,0 

8000 43,0 

10 Свинарські з закінченим виробничим циклом, гол.  

2000 32,0 

4000 37,0 

11 Свинарські племінні, гол.  

100 38,0 

200 40,0 

300...600 50,0 
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Додаток П 

 

Напрям і тривалість дії вітру на території України 
 

У процентах 

Найменування  

пункту 

Зимою (січень) Літом (липень) 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 Вінниця 8 14 9 16 18 10 12 13 18 10 4 9 9 11 19 20 

2 Дніпропетровськ 10 13 16 10 12 16 10 13 17 12 7 10 10 12 12 22 

3 Маріуполь 9 23 24 6 5 11 12 10 14 11 3 8 15 13 13 18 

4 Житомир 7 8 7 12 15 17 19 15 15 17 6 4 6 15 25 22 

5 Запоріжжя 12 15 23 12 11 9 9 9 25 16 11 6 9 9 9 15 

6 Київ 10 9 9 16 9 11 19 17 15 11 6 9 6 8 20 25 

7 Кіровоград 10 10 13 17 8 7 16 19 14 11 9 7 7 7 16 29 

8 Луганськ 3 7 35 11 6 10 20 8 9 8 13 5 6 10 33 16 

9 Львів 4 9 6 15 14 26 16 10 10 7 5 9 11 21 20 17 

10 Мелітополь 24 16 24 10 5 11 11 9 18 11 5 8 11 14 18 23 

11 Миколаїв 14 28 20 11 8 6 7 11 22 14 6 8 8 14 12 22 

12 Одеса 19 14 12 6 6 11 14 18 19 7 4 8 13 14 13 22 

13 Полтава 10 13 17 11 10 15 14 10 14 11 9 6 8 13 20 19 

14 Сімферополь 8 12 13 15 15 20 10 7 8 10 13 16 10 17 16 10 

15 Херсон 21 16 10 10 8 8 14 13 20 11 8 6 7 16 16 16 

16 Севастополь 13 29 10 6 18 10 6 8 18 18 15 2 13 8 15 21 

 


