
СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ 

Будуємо майбутнє разом 



Порядок дій і перелік документів, 
необхідних для будівництва (реконструкції) 

будівлі СМФ  

Порядок будівництва житлових, дачних 
будинків загальною площею до 500 кв.м та 
господарських споруд регулюється ЗУ  «Про 
регулювання містобудівної діяльності» (ст. 27) 
та наказом Мінрегіону від 5.07.2011 року 
№103 «Про затвердження порядку видачі 
будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки». 



Для отримання будівельного 
паспорта необхідно 

     Звернутись з заявою встановленого зразка в відділ 
архітектури та містобудування РДА та подати: 
• засвідчену в установленому порядку копію документа, 

що засвідчує право власності або користування 
земельною ділянкою, чи договір суперфіцію;  

• ескізні наміри забудови;  
• засвідчену в установленому порядку згоду співвласників 

земельної ділянки (житлового будинку) на забудову;  
• проект будівництва (за наявності). Законодавство 

передбачає, що будівництво може здійснюватись на 
підставі будівельного паспорта, а проект розробляється 
лише за бажанням замовника.  

Будівельний паспорт видається відділом безкоштовно 
протягом 10 робочих днів.  



Відмова у видачі будівельного паспорта 
може бути у разі 

 
• неповноти пакета документів 

• наміри забудови земельної ділянки не 
відповідають вимогам законодавства ( в 
нашому випадку це може бути 
невідповідність намірів забудови пункту 
7.6.7  ДБН 2.2-12. 2018 «Планування і 
забудова територій»). 

 



Наступні кроки 

• Після отримання будівельного паспорта 
необхідно подати в ДАБІ «Повідомлення про 
початок виконання будівельних робіт щодо 
об’єктів, будівництво яких здійснюється на 
підставі будівельного паспорта». Наступного 
дня можна починати будівельні роботи.  

• По закінченню будівельних робіт необхідно 
подати до ДАБІ «Декларацію про готовність 
об’єкта до експлуатації». 

 



ДБН 2.2-12. 2018 «Планування і 
забудова територій»). 



Наказ міністерства охорони здоров'я №173 від 19.06.1996р. 

Державні санітарні правила 
             планування та забудови населених пунктів 

  Додаток N 5     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 великої рогатої худоби: 

•        до 10 голів                                          15* 
* Але не менше протипожежної відстані  
•        до 20 голів                                          25 
•        до 40 голів                                          50 
•        до 60 голів                                          75 
•        до 100 голів                                        100 
•        до 150 голів                                        150 



Наказ міністерства охорони здоров'я №173 від 19.06.1996р. 

Державні санітарні правила 
             планування та забудови населених пунктів 

 

Додаток N 15   Мінімальні відстані від системи вилучення, 
обробки, зберігання, знезараження та утилізації гною до 

тваринницьких, птахівничих приміщень та житлової 
забудови: 

 2. Обровки рідкого гною великої рогатої худоби при 
чисельності поголів'я:  
    менше 1200 корів                                              60                300  

 7. Майданчики для карантирування  
    підстилкового гною, компосту та  
    твердої фракції                                                   15*               300 



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 

 
 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 
 



Перелік приміщень будівлі СМФ: 

• Корівник 

• Молокоблок (може бути в окремому 
приміщенні) 

• Технічне приміщення 

• Приміщення і споруди для зберігання 
кормів (можуть бути окремі споруди) 

 



Конструктивні вимоги до корівника 
 

• Компоновочна схема – однорядний, або дворядний 
корівник 

• Кормовий стіл 
• Окремі стійла з гумовими килимками для корів  
• Вільний доступ до води (автопоїлки) 
• Гнойовий канал з каналізацією або гноєтранспортер 
• Сечозбірник  
• Вентиляція 
• Освітлення кормового стола 
• Система автоматичного управління вентиляцією та 

освітленням 
 



Конструктивні вимоги до молокоблока: 
 

• Відокремлений від корівника або окрема 
споруда 

• Розміри - достатні для розміщення танка-
охолоджувача та додаткового обладнання 

• Чиста, світла поверхня стін і підлоги, що легко 
піддається миттю. 

• Наявність холодної і теплої води 

• Каналізація і каналізаційна воронка в підлозі 

• Освітлення  

 



Поголів'я більше 40 голів  

Щодо будівництва (реконструкції) 
тваринницьких приміщень на більше, ніж 40 
голів ВРХ, то для них потрібно керуватись ДСП 
№173  «Державні санітарні правила планування 
та забудови населених пунктів» та «Порядком 
виконання підготовчих та будівельних робіт», 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2011 р. № 466 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України                  
від 26 серпня 2015 р. № 747).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/747-2015-п/paran16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/747-2015-п/paran16


Важливо 

Отримати необхідні погодження від сусідів 
або від тих чи інших організацій, простіше до 
початку будівництва, ніж тоді, коли будівельні 
роботи вже розпочато.  

У випадку виявлення факту самочинного 
будівництва (як розпочатого, так і вже 
завершеного), органи ДАБІ призупинять 
виконання будівельних робіт на період до 
оформлення дозвільних документів 



ЗЕМЛЯ 

Під будівництво  СМФ (до 30 голів ВРХ). 
 Цільове призначення земельної ділянки: 
• Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
• Для ведення ОСГ (участок під будівництво – 

потрібна зміна цільового призначення на «Для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд») 

•  Для ведення ФГ (участок під будівництво – потрібна 
зміна цільового призначення на «Для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд») 

 
 



Підстави для використання землі: 
 

• Право власності 

• Договір суперфіцію (строк договору має 
бути достатнім для окупності СМФ) 

• Договір оренди (строк договору має бути 
достатнім для окупності СМФ і містити 
положення про неможливість 
одностороннього дострокового розірвання) 

 



ЗЕМЛЯ 

Для вирощування кормів та ін. с-г культур. 
Цільове призначення земельної ділянки: 
• Для ведення ОСГ 
• Для ведення ФГ 
• Для ведення товарного с.г. виробництва 

(земельні частки – паї) 
• Для городництва 
• Для ведення підсобного сільського 

господарства 
• Для сінокосіння та випасання худоби 
 



Підстави для використання землі 
 

• Право власності 

• Договір оренди 

• Договір емфітевзісу 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ. 
БАЖАЮ УСПІХІВ! 


