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Документи, що регламентують
будівництво приміщень СМФ

Будівництво та реконструкція приміщень 
корівників в рамках проекту «Створення СМФ» 
здійснюється у відповідності до вимог: 
• Європейського Союзу до такого роду 

приміщень, 
• Державних будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019  

«Планування і забудова територій» (розд. 7.6 
«Зона сільськогосподарських виробничих 
територій»),  

• Державних санітарних правил ДСП «Державні 
санітарні правила планування і забудови 
населених пунктів» наказ МОЗ від 19.06.1996 
№173 (Додаток №5, Додаток №15).  



ДБН Б.2.2-12:2019
Основні положення.
Розділ 7.6.5
Розміщення будинків, споруд і комунікацій с.г. 
підприємств, ФГ не допускається:
- У зонах сельових потоків;
- У першій та другій зонах санітарної охорони 

курортів;
- На землях зелених зон міст;
- На забруднених органічними та р/а речовинами 

земельних ділянках;
- У межах прибережно-захисних смуг річок і 

водойм;
- На землях історико-культурного призначення;
- У зонах охорони пам'яток культурної спадщини



ДБН Б.2.2-12:2019
Основні положення.
Розділ 7.6.6
При взаємному розміщенні виробничої і 
сельбіщної територій слід передбачати між ними 
відповідні санітарно-захисні зони згідно з ДСП 
173-96.
Розділ 7.6.7 
ОСГ та ФГ у селищах та селах з утримання ВРХ або 
свиней від 10 до 30 голів, овець від 10 до 50 голів, 
птиці від 30 до 100 голів санітарно-захисна зона 
має становити не менше 50 метрів від житлової 
забудови з умови дотримання встановлених 
вимог щодо утилізації відходів їх життєдіяльності.
ФГ у селах і селищах з утримання ВРХ або свиней 
від 31 до 100 голів … необхідно розміщувати на 
відокремлених ділянках з дотриманням розмірів 
сенітарно-захисних зон згідно з ДСП 173-96.



ДСП 173-96.
Основні положення.
Додаток №5 до ДСП 173-96

Розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських
підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї
об'єктів

г) ферми в селянських (фермерьких) господарствах

з загальним поголів'ям тварин:

Поголів'я ВРХ, голів Санітарно-захисна зона, метрів

До 10 15

До 20 25

До 40 50

До 60 75

До 100 100

До 150 150



ДСП 173-96.
Основні положення.
Додаток №5 до ДСП 173-96

Мінімальні відстані від системи вилучення, обробки, 
зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких, 
птахівничих приміщень та житлової забудови

Споруда До 
приміщення, 
м

До житлової 
забудови, м

Майданчики для 
карантирування
підстилкового гною, компосту 
та твердої фракції 

15 300

Обровки рідкого гною великої 
рогатої худоби при 
чисельності поголів'я: 
менше 1200 корів 

60 300



Земельна ділянка
Земельна ділянка для розміщення корівника має 
використовуватись на законних підставах, мати відповідне 
цільове призначення. Ділянка, де розміщується будівля 
корівника, має бути на підвищенні, мати зручний під’їзд з 
твердим покриттям. 

Згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 на земельних ділянках з 
цільовим призначенням «Для будівництва і 
обслуговування житлового будинку господарських будівель 
і споруд» (Класифікація видів цільового призначення 
земель  - Наказ Державного комітету України із земельних 
ресурсів 23.07.2010 № 548) можуть розміщуватись 
господарства з поголів’ям корів до 30 голів. 

Господарства з поголів’ям від 31 до 200 голів корів мають 
розміщуватись на відокремлених ділянках (ДСП «Державні 
санітарні правила планування і забудови населених 
пунктів» наказ МОЗ від 19.06.1996 №173.)



Водопостачання СМФ

Водопостачання СМФ може здійснюватися як від 
водогону, так і від власного джерела водопостачання. 

Потреба в воді для обслуговування ферми 
визначається з розрахунку 100 л/корову на добу (за 
виключенням корівників з гідрозмивом гною).

Дебіт джерела водопостачання має бути на рівні 110-
120% від добової потреби води.

Вода для напування корів має бути питної  якості.



Електропостачання СМФ

Якщо загальна потужність електроспоживання 
домогосподарства після вводу СМФ перевищує 
передбачену договором на постачання 
електроенергії, потрібно звернутись в РЕМ для 
перегляду умов договору на постачання 
електроенергії.

Для нових споживачів приєднання до електричних 
мереж здійснюється згідно «Кодексу систем 
розподілу»  затвердженого постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 №310 (детальні роз'яснення можна 
отримати в РЕМ).



ПОРЯДОК ДІЙ ЗАБУДОВНИКА ПРИ 
БУДІВНИЦТВІ ОБ´ЄКТІВ НА ПІДСТАВІ 
БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА

Будівельний паспорт – це документ, який визначає
комплекс містобудівних та архітектурних вимог до 
розміщення і будівництва індивідуального
(садибного) житлового будинку, садового, дачного 
будинку не вище двох поверхів (без урахування
мансардного поверху) з площею до 500 квадратних
метрів, господарських будівель і споруд.



ПОРЯДОК ДІЙ ЗАБУДОВНИКА ПРИ БУДІВНИЦТВІ 
ОБ´ЄКТІВ НА ПІДСТАВІ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА

1. Для  отримання будівельного паспорта необхідно подати:

1. заяву встановленого зразка із згодою замовника на обробку 
персональних даних

1.2 завірену копію документа, що встановлює право на земельну 
ділянку, право оренди або договір суперфіцію

1.3 ескізні наміри забудови (з вказівкою місця розташування 
будівель, відстані до сусідніх земельних ділянок і розташованих 
на них об'єктів, інженерних мереж і споруд, фасади і плани 
поверхів об'єктів з вказівкою габаритних розмірів, перелік систем 
інженерного забезпечення і тому подібне)

1.4 за наявності - проект будівництва

1.5 засвідчена в установленому порядку згода співвласників 
земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі 
наявності кількох співвласників або передачі права використання 
земельної ділянки за договором суперфіцією).

2. Наступний етап, подання документів через дозвільний центр
на початок виконання будівельних робіт.

3.  Якщо роботи з будівництва завершили, потрібно 
зареєструвати (подати) декларацію про готовність об’єкта до 
експлуатації у дозвільний центр.



Підключення будинку до інженерних мереж. 

Декларація про прийняття об’єкта в експлуатацію є 
підставою для укладення договорів про постачання на 
об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів. 
Відтак якщо зводили будівлю на земельній ділянці, де 
немає поштової адреси, потрібно її надати.

Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно. 

Перелік документів потрібно подати в Державну 
реєстраційну службу. Документи для реєстрації прав 
власності на нерухоме майно: заява про державну 
реєстрацію, копія паспорта та реєстраційного номера 
облікової картки платника податку, копія документа, що 
засвідчує право власності на земельну ділянку чи право 
користування нею, копія технічного паспорта на об’єкт 
нерухомого майна, декларація про готовність об’єкта до 
експлуатації, документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна поштової адреси, документ, що 
підтверджує внесення плати за надання витягу з 
Державного реєстру прав та сплату державного мита. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


