
РОЗРОБКА ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТВАРИННИЦЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Методичні вказівки до практичної роботи № 1 

 

МЕТА РОБОТИ 

 

Вивчити і практично засвоїти методику складання завдання на 

проектування тваринницького підприємства. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

 

1.1.1 Ознайомитися з існуючими технологіями утримання тварин і птиці [2, 

28...29]. 

1.1.2 Вивчити: 

- номенклатуру тваринницьких підприємств [1, с.71…75]; 

- типи тваринницьких приміщень, які розміщуються на генеральному плані 

[1, 75…78]. 

- питання охорони навколишнього середовища при проектуванні 

тваринницького підприємства [1, 75…78]. 

 

1.2 Питання для самопідготовки 

 

1 Номенклатура тваринницьких підприємств? 

2 Тваринницька фeрма, тваринницький комплекс? 

3 Що таке генеральний план ферми? 

4 На які зони умовно поділяється генеральний план ферми? 

5 Типи тваринницьких приміщень, які розміщуються на генеральному плані? 



6 Способи утримання тварин і птиці? 

7 Санітарні вимоги до розміщення об’єктів на фермі? 

8 Протипожежні вимоги до розміщення об‘єктів на фермі? 

9 Вимоги до мікроклімату тваринницьких приміщень? 

10 Вимоги до охорони навколишнього середовища? 

 

1.3 Рекомендована література 

 

1 Проектування механізованих технологічних процесів тваринницьких 

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

К.: Урожай, 1999. – 190 с. 

2 Завражнов А.И. Технологическое проектирование ферм и комплексов / А.И 

Завражнов. - Алма-Ата: Кайнар, 1982. - 283 с. 

3 Механізація виробництва продукції тваринництва / І.І. Ревенко, Г.М. Кукта, 

В.М. Манько та ін.; За ред. І.І. Ревенко.-К.: Урожай, 1994. -264 с. 

4 Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и 

комплексов: учебник / С.В. Мельников.- Л.: Агропромиздат, 1985.-640 с.  

5 Державні будівельні норми України. Планування та забудова сільських 

поселень. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та 

селянських (фермерських) господарств ДБН Б.2.4-4-97: Державний комітет 

України у справах містобудування і архітектури. Затверджено: Наказ 

Держкоммістобудування України 25.03.1997  N 42. Дата введення 01.10.97 

р.(http://uazakon.com/documents/date_bh/pg_gsnzwb.htm).  

6 Санітарні правила і норми розміщення, облаштування та експлуатації малих 

ферм для утримання тварин (худоби, птахів, звірів) у населених пунктах 

Української РСР СанПіН N 5.02.12/н. ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Санитарный врач УССР. Утверждено: заместитель Главного государственного 

санитарного врача УССР Мухарский М.С. Согласовано: письмом Госстроя 

УССР 30.06.1989 N 7-222/21. Дата введения 01.10.89 г. 

(http://uazakon.com/documents/date_bh/pg_gsnqoz.htm). 



7 Державні будівельні норми України. Будівлі і споруди для тваринництва. ДБН 

В.2.2-1-95 (http://www.budinfo.com.ua/dbn/91.htm). 

8 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств  ДБН Б.2.4-3-

95(http://www.budinfo.com.ua/dbn/79.htm). 

9 Справочник архитектора: с.-х. предприятия / Е.И. Чигринов, В.В. Радченко, 

М.М. Каплуновский и др.; под ред. В.И. Хазина.- К.: Будівельник, 1987.-232 с.  

10 Нормы технологического проектирования СНТП-1-77; СМТП-2-77;  ОНТП-5-

80;   0НТП-8-8І;  ОНТП-І9-8І. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

 

Вивчити: 

- перепік документів, що входять до завдання на проектування 

тваринницького, підприємства; 

- знати загальні вимоги до проектування тваринницького підприємства. 

- вміти практично скласти завдання на проектування тваринницького 

підприємства. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

 

2.2.1 Основні відомості по проектуванню ферм і комплексів 

 

Задачі проектування – створення сучасного тваринницького підприємства з 

мінімальними: капітальними вкладеннями, витратами часу на проектування і 

будівництво, строками окупності капітальних вкладень за умови високої 

рентабельності виробництва і дотримання вимог екологічності виробництва і 

охорони навколишнього середовища. 

При розробці планів капітального будівництва замовник складає титульні 



списки, будівництв – перелік об’єктів, що будуються або реконструюються, з 

розподілом по рокам об'ємів капітальних вкладень і завдань до впровадження в 

дію виробничих потужностей і основних фондів. 

Технічний проект сільськогосподарського підприємства повинен 

передбачати: 

- забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, енергією, водою та  

іншими ресурсами; 

- схему транспортних потоків сировини та готової  продукції; 

- спеціалізацію і кооперацію виробництва, а також зв'язки з галузями 

народного господарства; 

- технологічні процеси виробництва, які забезпечують високу 

продуктивність праці; 

- організацію і економіку виробництва і застосування автоматизації 

процесів; 

- потребу в кадрах; 

- вибір оптимального варіанту генерального плану; 

- об'ємно-планувальні, архітектурні і конструктивні рішення будівель і 

споруд, забезпечення номенклатури будматеріалів конструкцій та будівель, 

інженерного обладнання приміщень; 

- інженерні мережі і комунікації; 

- створення умов для наукової організації праці та побутового 

обслуговування працівників; 

- організацію будівництва  і тривалість його здійснення; 

- вартість будівництва; 

- техніко-економічні показники (продуктивність праці, собівартість 

продукції, рентабельність, рівень механізації і автоматизації, економічну 

ефективність капітальних вкладень). 

 

 

 



2.2.2 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) параметрів ферми або 

комплексу 

 

Основна мета ТЕО - дати повний і конкретний матеріал, який освітлює  

проблему економічної доцільності будівництва  промислового комплексу в 

даному районі або господарстві з визначенням кількісних і якісних показників 

проектуємого об'єкту. 

ТЕО по розробці і розташуванню ферми або комплексу містить  

економічні, технічні і організаційні задачі, пов'язані між собою. 

Методика ТЕО включає три частини - аналіз господарської діяльності 

сільськогосподарського підприємства; техніко-економічне обґрунтування 

параметрів і вибір варіанту будівництва по визначеним критеріям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Блок-схема методики ТЕО 
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Економічні задачі -  встановлення виробничої  програми комплексу, 

встановлення можливостей забезпечення кормами,  водою, електроенергією;  

забезпечення робочою силою;  визначення необхідних капітальних вкладень і 

ефективних витрат,  складання плану розгорнення виробництва. 

Технічні задачі - проектування технологічного процесу отримання 

продукції тваринництва, визначення кількості працівників і необхідного фонду 

робочого часу; розрахунок і підбір основного та допоміжного обладнання, 

транспортних засобів; розробка питань опалювання, каналізації, створення 

мікроклімату, вентиляції в приміщеннях, тощо. 

Організаційні задачі - розробка питань організації праці і структури 

керування комплексом з урахуванням застосування АСУ (автоматизованої 

системи управління). 

Згідно з (рис.1) проводять аналіз господарської діяльності підприємства 

для чого вивчають загальні відомості - стан рослинництва  і тваринництва, а 

потім визначають економічні, показники господарства. 

Загальні відомості:  враховують розташування, транспортні зв'язки,  

найближчі бази навантаження-розвантаження, вологість повітря, швидкість і 

напрямок пануючого вітру, гідрографію господарства, рельєф місцевості, 

наявність пасовищ, їх урожайність, чисельність населення, втому числі 

працездатного, кількість сільськогосподарської техніки. 

Аналіз рослинництва: проводиться визначення можливості найбільш 

продуктивного використання всіх видів земельних угідь; збільшення розмірів 

польових площ,  удосконалення їх структури, збільшення ЇХ урожайності. 

Аналіз тваринництва: починають з вивчення виробничо-організаційної 

структури,  розміщення  і розмірів тваринницьких ферм, поголів'я і породи 

череди,  можливості збільшення маточного поголів'я і виходу молодняка,  

розглядається також технологія утримання тварин,  кормова  база,  система  

заготівлі і зберігання кормів. 

Для отримання найкращих економічних показників при ТЕО необхідно 

проводити варіантні розрахунки. 



У вихідних даних варіантів: зміни планування тваринницького комплексу, 

виробничі потужності основних виробничих будівель; технології утримання і 

годівлі тварин; комплексної механізації технологічних операцій; форми 

організації праці. 

При визначені впливу зміни кожного фактора контрольні фактори прий-

мають незмінними. 

Варіантні розрахунки дозволяють отримати безліч комбінацій, із яких 

вибирають найкращу. 

0сновою всіх розрахунків визначення економічної ефективності 

капітальних вкладень при  будівництві комплексу є технологічні карти, які 

враховують технології утримання тварин, годівлі, зоотехнічні і ветеринарні 

заходи. 

 

2.2.3 Складання завдання на проектування ферми (комплексу). Стадії 

проектування 

 

Проектне завдання - це перша  стадія проектування,  воно складається на 

підставі ТЕО, яке підтверджує економічну доцільність і господарську потребу 

проектування і будівництва цього комплексу. 

Проектні організації за дорученням замовників приймають безпосередню 

участь в розробці завдання на  проектування тваринницького підприємства. 

Участь проектної організації в складанні завдання на проектування, в 

виборі ділянки під будівництво і виконання,  пов'язаних 

з ними проектно-технологічних робіт,  входить до комплексу робіт проекта 

тваринницького підприємства,  будівлі, споруди. 

В завданні на проектування сільськогосподарського підприємства 

вказується: 

1 Найменування підприємства (відгодівельний комплекс,  птахокомбінат, 

тощо). 

2 Підстава для проектування. 



3 Район, пункт и ділянка  будівництва. 

4 Номенклатура  продукції  і райони її споживання;  потужність 

виробництва  по основним її видам (в натуральному або еквівалентному виразі) 

на  повний розвиток і на  першу чергу. 

5 Режим роботи підприємства. 

6 Напрямок спеціалізації  підприємства. 

7 Основні джерела  забезпечення підприємств в період будівництва і при 

експлуатації  сировиною,  водою,  теплом,  електроенергією, газом. 

8 Раціони годівлі і забезпечення кормами (графік добової витрати кормів). 

9 Умови по очищенню  і скиданню або повторному використанню 

стокових вод, утилізації гною. 

10 Вимоги про розробку проекта, відновлення (рекультивації) порушеннях 

земель.  

11 Основні технологічні процеси, можливі схеми комплексної механізації і 

автоматизації виробництва. 

12 Передбачене розширення підприємства. 

13 Необхідність розробки  автоматизованої системи управління 

виробництвом. 

14 Необхідність проведення науково-дослідних робіт по окремим 

питанням, які ще не мають рішення в науково-дослідницьких організаціях. 

15 Намічені строки будівництва (відповідно з нормами тривалості);  

порядок його здійснення і вводу потужностей по чергам. 

16 Виробниче і господарське кооперування (використання відходів 

підприємств, джерел постачання, інженерних комунікацій). 

17 Намічений розмір капвкладень і основні техніко-економічні показники  

підприємства, які досягаються при проектуванні. 

18 Дані для проектування об'єктів мистецтво-побутового і житлового 

призначення. 

19 Вимоги по розробці варіантів проекту або його часток. 

20 Стадійність проектування. 



21 Найменування генеральної проектної організації. 

22 Найменування генерального підрядчика - організації, яка повинна  

виконувати  будівництво тваринницького підприємства. 

В тих випадках,  коли по проектуємому об'єкту ТЕО не розроблялось,  до 

складу завдання на проектування повинні включатись техніко-економічні 

розрахунки,  які обґрунтовують ефективність нового будівництва. 

Склад завдання проектування повинен уточнюватися в залежності від 

особливостей об'єкту будівництва. 

Проектні організації повинні приймати змінення завдання на проектування 

без дозволу інстанції,  яка  його затверджувала. 

Завдання на проектування комплексу затверджується Міністерством 

аграрної політики України,  якщо його вартість будівництва  складає 2...3 млн. 

грн,  проектування невеликих ферм кошторисною вартістю до 1,2 млн. грн 

затверджується обласним управлінням агропромислового розвитку,  будівництво 

тваринницького об’єкту вартістю до 600 тис. грн затверджується районним 

управлінням агропромислового розвитку. 

Замовник проекту повинен надавати проектній організації необхідні для 

проектування вихідні матеріали. 

Зміст, склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектів та  

кошторисів,  по яким буде здійснюватися будівництво нових, розширення або 

реконструкція існуючих підприємств по виробництву і переробці 

сільськогосподарської  продукції і інших виробничих об'єктів для сільського 

господарства,  встановлюється інструкцією по розробці проектів і кошторисів 

для сільськогосподарського будівництва  8СН-1113-72. 

Проектування підприємств, будівель і споруд ведеться в дві стадії – 

«технічний проект» і «робочі креслення» і в одну  стадію – «техноробочий 

проект»  (проект спільно з робочими кресленнями). 

Рішення про розробку проектів в одну або дві стадії приймається 

інстанціями, які затверджують завдання на .проектування тваринницького 

підприємства. 



При виконанні робіт обов'язкового використовуються норми технічного 

проектування, інструкції, тощо. 

В зв’язку з низькою інвестиційною привабливістю тваринництва України 

останнім часом більше уваги приділяється проектуванню малих 

сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. 

Функціонально-планувальна організація території малих сільськогосподарських 

підприємств та селянських (фермерських) господарств наведена у додатку А. 

 

2.3 Оснащення робочого місця 

 

2.3.1 Плакати. 

2.3.2 Література. 

2.2.3 ПЕОМ. 

 

2.4 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту 

 

2.4.1 Роботу студент повинен виконувати самостійно згідно вказівок до 

виконання роботи. 

2.4.2 Особливу увагу необхідно звернути на перепік документів, що 

входять до завдання на проектування тваринницького, підприємства. 

2.4.3 Після виконання роботи студент складає: 

2.4.3.1 Звіт, в який включає наступні матеріали: 

-  найменування, номер і мета роботи; 

- перепік документів для складання завдання на проектування 

тваринницького, підприємства; 

- загальні вимоги до проектування тваринницького підприємства. 

2.4.3.2 Завдання на курсовий проект на тему «Проектування 

тваринницького підприємства».  

 

 



2.5 Питання для самоконтролю 

 

1 Задачі проектування тваринницького підприємства? 

2 Титульний список будівництва? 

3 Технічний проект сільськогосподарського підприємства? 

4 Техніко-економічне обґрунтування параметрів ферми? 

5 Економічні задачі техніко-економічного обґрунтування параметрів ферми? 

6 Технічні задачі техніко-економічного обґрунтування параметрів ферми? 

7 Організаційні задачі техніко-економічного обґрунтування параметрів ферми? 

8 Загальні відомості техніко-економічного обґрунтування параметрів ферми? 

9 Дві стадії проектування  тваринницького підприємства? 

10 Одна стадія проектування  тваринницького підприємства? 

11 Перепік документів, що входять до завдання на проектування 

тваринницького, підприємства? 

12 Загальні вимоги до проектування тваринницького підприємства? 



Додаток А 
 

Функціонально-планувальна організація території малих 

сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) 

господарств 

 

1 При розробці генеральних планів малих сільськогосподарських  

підприємств та селянських (фермерських) господарств слід керуватись, 

державними будівельними нормами: Планування і забудова малих 

сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств 

ДБН Б.2.4-4-97[1], ДБН 360-92* «Містобудування.  Планування і забудова 

міських і сільських поселень» (v0044481-92); ДБН Б.2.4-4-94 «Планування і 

забудова сільських поселень»; ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани 

сільськогосподарських підприємств» (v0017243-95); ДБН В.2.2-2-95 «Теплиці і 

парники»; ДБН В.2-1-95 «Будівлі і споруди для тваринництва», а також діючими 

санітарними, зооветеринарними та протипожежними нормами і нормами  

технологічного проектування. 

2 При розробці генеральних планів територію малих 

сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств 

поділяють на основні функціональні зони: виробничу (будівлі і споруди для 

утримання тварин, вигульні майданчики, інші виробничі приміщення), 

ветеринарно-санітарну (ізолятори та ін.), зберігання та виготовлення кормів, 

зберігання та обробки гною і посліду, адміністративно-виробничу. Будівлі для  

утримання  тварин повинні відповідати сукупності технологічних, технічних, 

зооветеринарних, санітарно-гігієнічних і протипожежних  вимог. Розподіл на 

вказані функціональні зони може уточнюватись з урахуванням конкретних умов 

будівництва. 

3 Генеральні плани виробничих зон сільських поселень з розміщенням 

малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) 

господарств розробляються на термін 20…25 років, якщо інший термін не 

вказано в завданні на проектування. 



4 При розробці генеральних планів малих сільськогосподарських 

підприємств та селянських (фермерських) господарств в районі розміщення 

складів вибухових речовин, сильно діючих отруйних речовин та інших 

підприємств спеціального призначення відстань від підприємств, що 

проектуються, до вказаних об'єктів приймається згідно з відповідними 

нормативними документами, які затверджені у встановленому порядку. 

5 При розробці генеральних планів виробничих зон малих 

сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств 

передбачається: 

- економічно доцільне кооперування сільськогосподарських та промислових 

підприємств на одній земельній ділянці і організація загальних об'єктів 

підсобного та обслуговуючого призначення; 

- дотримання нормативних відстаней між будівлями і спорудами при 

розміщенні малих сільськогосподарських підприємств; 

- розміщення пожежних депо та постів; 

- виконання  вимог до організації єдиного архітектурного ансамблю з 

урахуванням природно-кліматичних та інших місцевих умов; 

- заходи щодо охорони навколишнього середовища від забруднення 

виробничими викидами та стоками; 

- можливість розширення виробничої зони сільськогосподарських малих 

підприємств; 

- виконання будівельних та монтажних робіт індустріальними методами; 

- можливість будівництва та позачергове введення сільськогосподарських 

підприємств в експлуатацію пусковими комплексами. 

6 При розробці генеральних планів малих сільськогосподарських 

підприємств та селянських (фермерських) господарств, що підлягають 

реконструкції та переобладнанню, слід передбачати: 

- планування і забудову виробничих зон з виділенням земельних ділянок для 

можливого розширення, реконструкції і розміщення нових 

сільськогосподарських підприємств; 



- покращення благоустрою виробничих територій та санітарно-захисних зон, 

підвищення архітектурного рівня забудови; 

- техніко-економічну ефективність планувальних рішень. 

7 Тваринницькі, птахівничі, звірівницькі ферми та підприємства по 

виробництву молока, м'яса та яєць слід розміщувати з підвітряного боку по 

відношенню до інших сільськогосподарських об'єктів та селищної зони. 

Ветеринарні установи (за винятком ветсанпропускників), котельні, 

гноєсховища відкритого типу слід розміщувати з підвітряного боку по 

відношенню до тваринницьких будівель і споруд. 

Склади мінеральних  добрив  і хімічних засобів захисту рослин слід 

розміщувати з підвітряного боку по відношенню до житлових, цивільних і 

виробничих будівель. 

Склади легкоспалимих матеріалів повинні розміщуватись в низинах  із 

підвітряного боку по відношенню до інших будівель, а також з урахуванням рози 

вітрів по відношенню до котельних на твердому паливі. 

8 Генеральними планами сільськогосподарських підприємств та 

селянських (фермерських) господарств допускається розміщення будівель із 

зберіганням грубих кормів (сіна, соломи) та підстілки в горищних приміщеннях 

за умов: 

- наявності  негорючих  покрівлі і утеплювача або захисту горючого 

перекриття та утеплювача (з боку горища) глиняною обмазкою шаром не менше 

30 мм завтовшки; 

- огородження негорючими матеріалами димоходів за периметром на 

відстані не менше 1 м; 

- захисту електропроводки на даху від механічних пошкоджень. 

9 При проектуванні тваринницьких, птахівничих і звірівницьких 

підприємств розміщення кормоцехів і складів грубих кормів, а також орієнтація 

будівель і споруд малих сільськогосподарських підприємств та селянських 

(фермерських) господарств приймається відповідно до норм технологічного 

проектування. 



10 Теплиці та парники слід розміщувати, як правило, на південних або 

південно-східних схилах, з найвищим рівнем ґрунтових вод не менше ніж 1,5 м 

від поверхні землі. Планування земельних ділянок виконувати згідно з ДБН 

Б.2.2-2-95. 

11 Склади і сховища  сільськогосподарської  продукції слід розміщувати на 

добре провітрюваних земельних ділянках з найвищим рівнем ґрунтових вод не 

менше 1,5 м від поверхні землі. 

12 Будівлі та споруди з виробництвами категорій А, Б та В, а також склади 

мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин слід розміщувати з 

підвітряного боку (згідно з середньорічною розою вітрів) по відношенню до 

інших виробничих будівель і споруд. 

13 Санітарно-захисна зона від гноєсховищ фермерських господарств 

приймається такою, як від тваринницької ферми (у складі якої є гноєсховище) 

відповідної потужності згідно з обов'язковим додатком 1 ДБН Б.2.4-3-95 

(v0017243-95). 

14 Споруди, системи видалення, обробки, зберігання, знезараження, 

підготовки та використання гною, гнойових стоків та посліду розміщуються по 

відношенню до тваринницьких приміщень і житлової забудови з підвітряного 

боку до пануючих напрямків вітру, а також нижче водозабірних споруд. При 

цьому слід дотримуватись санітарно-захисних зон у відповідності з ДБН Б.2.4-3-

95 (v0017243-95). 

15 Розміщення пожежних депо і розміри ділянок пожежних депо та 

пожежних постів слід приймати відповідно до ДБН Б.2.4-3-95 (v0017243-95). 

16 Для селянських (фермерських) господарств та для малих 

сільськогосподарських підприємств встановлюються санітарно-захисні зони 

згідно з ДБН Б.2.4-3-95 (v0017243-95). 

17 При утриманні в одній будівлі різних видів тварин приміщення 

поділяють на ізольовані секції. Птиця утримується ізольовано від великої рогатої 

худоби, свиней та овець. 



При вигульному утриманні птиці зооветеринарний розрив повинен 

складати не менше 100 м, при утриманні в клітках - 50 м. Загальна кількість 

тварин при блокуванні приміщень не повинна бути більша ніж утримується на 

малих фермерських господарствах. 

18 На фермах малих сільськогосподарських підприємств та селянських 

(фермерських) господарств будівництво ветеринарних об'єктів не 

передбачається. Ветеринарне обслуговування проводиться згідно з діючими 

відомчими нормами технологічного проектування ветеринарних об'єктів ВНТН 

СГIП-46-7-96 та ВНТП СГіП-46-1-94.  

19 Будови з поздовжніми аераційними ліхтарями та будівлі з отворами в 

стінах, які використовуються для аерації приміщень, слід орієнтувати 

поздовжньою віссю перпендикулярно або під кутом не менше 40 град. до 

пануючого напряму вітру в літній період. 

20 Радіуси обслуговування пожежними депо слід приймати згідно з ДБН 

Б.2.4-3-95 (v0017243-95). 

21 Відстані між будівлями та спорудами сільськогосподарських 

підприємств в залежності від ступеня їх вогнестійкості слід приймати згідно з 

обов'язковим додатком 4. 

22 В малих сільськогосподарських підприємствах та селянських 

(фермерських) господарствах змішаного типу, для яких встановлюються 

санітарно-захисні зони згідно з ДБН Б.2.4-3-95 (v0017243-95), приймаються 

санітарно-захисні зони більшого значення з тих, що потребують окремі типи 

тваринницьких будівель або окремі виробництва. 



Додаток Б 

(данні для проектування) 

Таблиця В1 - Вид продукції ферми 
 

 

рік 
 

№ по   

списку 

2011 

(2016) 

2012 

(2017) 

2013 

(2018) 

2014 

(2019) 

2015 

(2020) 

1 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

2 Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко 

3 ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо 

4 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

5 Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко 

6 ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо 

7 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

8 Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко 

9 ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо 

10 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

11 Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко 

12 ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо 

13 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

14 Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко 

15 ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо 

16 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

17 Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко 

18 ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо 

19 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

20 Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко 

21 ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо 

22 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

23 Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко 

24 ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо 

25 ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо Свині, м’ясо ВРХ, молоко ВРХ, м’ясо 

 

* Порядковий номер студента у груповому журналі 



Додаток В 

(данні для проектування) 

Таблиця Г1 - Поголів’я тварин 

У головах 
 

рік 
 

№ по   

списку 

2011 

(2016) 

2012 

(2017) 

2013 

(2018) 

2014 

(2019) 

2015 

(2020) 

1 800 1200 10000 2050 2500 

2 2000 1250 1650 14500 2500 

3 800 6000 1650 2050 18500 

4 850 1250 10500 2100 2550 

5 2500 1300 1700 15000 2550 

6 850 6500 1700 2100 19000 

7 900 1300 11000 2150 2600 

8 3000 1350 1750 15500 2600 

9 900 7000 1750 2150 19500 

10 950 1350 11500 2200 2650 

11 3500 1400 1800 16000 2650 

12 950 7500 1800 2200 20000 

13 1000 1400 12000 2250 2650 

14 4000 1450 1850 16500 2650 

15 1000 8000 1850 2250 20500 

16 1050 1450 12500 2300 2650 

17 4500 1500 1900 17000 2650 

18 1050 8500 1900 2300 21000 

19 1100 1500 13000 2350 2700 

20 5000 1550 1950 17500 2700 

21 1100 9000 1950 2350 21500 

22 1150 1550 13500 2400 2750 

23 5500 1600 2000 18000 2750 

24 1150 9500 2000 2400 22000 

25 1200 1600 14000 2450 2800 
 

* Порядковий номер студента у груповому журналі 



Додаток Г 

(данні для проектування) 

Таблиця Д1 – Продуктивність тварин 

У грамах за добу 
 

рік 
 

№ по   

списку* 

2011 

(2016) 

2012 

(2017) 

2013 

(2018) 

2014 

(2019) 

2015 

(2020) 

1 6000 кг/рік 1300 450 6900 кг/ рік 900 

2 500 7000 кг/ рік 950 500 7000 кг/ рік 

3 950 850 6100 кг/ рік 1300 850 

4 6100 кг/ рік 1250 500 6800 кг/ рік 950 

5 550 7900 кг/ рік 1000 550 6900 кг/ рік 

6 1000 800 6200 кг/ рік 1250 800 

7 6200 кг/ рік 1200 550 6700 кг/ рік 1000 

8 600 7800 кг/ рік 1050 600 6800 кг/ рік 

9 1050 750 6300 кг/ рік 1200 750 

10 6300 кг/ рік 1150 600 6600 кг/ рік 1050 

11 650 7700 кг/ рік 1100 650 6700 кг/ рік 

12 1100 700 6400 кг/ рік 1150 700 

13 6400 кг/ рік 1100 650 6500 кг/ рік 1100 

14 700 7600 кг/ рік 1150 700 6600 кг/ рік 

15 1150 650 6500 кг/ рік 1100 650 

16 6500 кг/ рік 1050 700 6400 кг/ рік 1150 

17 750 7500 кг/ рік 1200 750 6500 кг/ рік 

18 1200 600 6600 кг/ рік 1050 600 

19 6600 кг/ рік 1000 750 6300 кг/ рік 1200 

20 800 7400 кг/ рік 1250 800 6400 кг/ рік 

21 1250 550 6700 кг/ рік 1000 550 

22 6700 кг/ рік 950 800 6200 кг/ рік 1250 

23 850 7300 кг/ рік 1300 850 6300 кг/ рік 

24 1300 500 6800 кг/ рік 950 500 

25 6700 кг/ рік 900 850 6100 кг/ рік 1300 
 

* Порядковий номер студента у груповому журналі 


