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Тема: ВИДИ СКЛАДІВ, РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В СКЛАДСЬКІЙ 

ПЛОЩІ І МІСТКОСТІ 

Мета: визначити особливості експлуатації окремих видів складів, порядок 

розрахунку потреби в складській площі і місткості.  

Види спеціальних складів 

Специфічні фізико-хімічні властивості деяких товарів і відповідний режим 

їх зберігання обумовлюють особливості містко-планувальних і конструктивних 

рішень складських будівель і споруд, призначених для їх зберігання і 

технологічної обробки. До спеціальних складів відносять холодильники, 

плодоовочесховища, сховища для олії, солі, склади лісових і будівельних 

матеріалів. 

Холодильники — це підприємства, в яких здійснюється охолодження, 

заморожування і зберігання продуктів у охолодженому або замороженому стані. 

Холодильники споруджують у вигляді окремих одноповерхових і 

багатоповерхових будівель. Будівлі холодильників мають у плані прямокутну, а 

іноді квадратну форму. У будівлях прямокутної форми ширший фронт вантажно-

розвантажувальних робіт. 

Оптимальне відношення ширини холодильника до його довжини — 1:2. 

Сітки колон можуть бути 6 х 6, 6 х 12, 6 х 18 і 6 х 24 м. 

Багатоповерхові холодильники із залізобетонним каркасом мають 

пристінні колони і безбалочні міжповерхові перекриття з допустимим 

навантаженням на підлогу від 1 до 2 т/м2. На одноповерхових холодильниках 

таке навантаження становить 4 т/м2. Будівництво одноповерхових 

холодильників має низку переваг перед багатоповерховими: коштує на 7—8 % 

дешевше, здійснюється вдвічі швидше, затрати металу і цементу на 8—10 % 

менші. Висота одноповерхових холодильників може бути до 7—7,5 м. На деяких 

сучасних одноповерхових холодильниках покрівля виконана у вигляді ванни з 
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водою. Така конструкція покрівлі дозволяє затримувати до 90 % сонячного 

тепла, що знижує витрату холоду. 

Оперативно-складські приміщення холодильника 

До оперативно-складських приміщень холодильників відносять: 

експедиції для приймання і відпускання; камери для зберігання продуктів, що не 

потребують заморожування; камери для морожених продуктів; морозильні 

камери і дефростер; камеру для дефектних товарів; фасовочні; камери для 

зберігання фасованих товарів.  

Для приймання і відпускання вантажів слугують експедиції, залізничні й 

автомобільні платформи. Експедиції розміщують головним чином у центрі камер 

для зберігання товарів. На великих холодильниках улаштовують закриті 

залізничні і авторефрижераторні платформи (дебаркадери), які оснащують 

холодильним обладнанням і використовують для короткотермінового зберігання 

швидкопсувних продуктів і виконання операцій з приймання, сортування і 

відпускання товарів. Двері на холодильниках переважно стулчасті. Для 

створення термоізолюючого повітряного прошарку біля дверей холодильних 

камер роблять тамбури. У дверей камер і воріт дебаркадерів можуть 

улаштовуватись повітряні завіси, що створюються вентилятором з дифузором, 

які при відкриванні дверей автоматично включаються. 

Основною частиною холодильника є холодильні камери — ізольовані 

приміщення без вікон, в яких установлено охолоджувальне обладнання, що 

підтримує певний температурний режим. Камери також обладнані стелажами, 

вішалами, гаками, підвісними шляхами. 

При плануванні приміщень основну увагу звертають на їх правильне 

розташування. Виробничі і підсобні приміщення повинні блокуватися для 

скорочення площі будівель; зниження вартості будівництва. Блокування 

повинно забезпечити поточність технологічних процесів і вантажних потоків, 

санітарно-гігієнічні умови і виконання протипожежних вимог. Дуже важливо 

при поверховому розміщенні врахувати температуру кожного з приміщень. У 
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підвальних приміщеннях з підлогами, розміщеними на ґрунті, розташовують 

камери для зберігання охолоджених вантажів при температурі не нижче від 0°С. 

На першому поверсі (за наявності підвалу) розміщують морозильні 

камери, приміщення для приймання, підготовки до зберігання і видачі продуктів, 

а також камери для зберігання дефектних вантажів. На другому, третьому та 

інших поверхах розташовують камери зберігання морожених вантажів. 

Дефростер — це спеціальна камера холодильника, яка має опалення і 

підсилену циркуляцію повітря. У дефростері відбувається повільне 

розморожування м'яса, риби й отеплення деяких продуктів (яєць, фруктів, ягід 

тощо). При повільному розморожуванні м'ясо, риба краще зберігають свою 

первинну якість. Отеплення продуктів перед вивантаженням з холодильника 

запобігає їх поверхневому зволоженню, яке виникає за різкої зміни температури 

навколишнього повітря. 

Карантинна камера для короткотермінового зберігання дефектних товарів 

розміщується ізольовано. 

Приміщення для фасування товарів у багатоповерхових холодильниках 

можуть займати підвальний, перший і другий поверхи. До них примикають 

камери для зберігання фасованих товарів. 

Адміністративно-побутові і підсобно-технічні приміщення розміщують в 

одній будівлі з оперативно-складськими. До оперативно-складських приміщень 

можуть примикати кімнати для експедиторів і товарознавців. У деяких 

холодильниках великої місткості (до 10 000 т) адміністративно-побутові 

приміщення розташовані в окремому корпусі. 

Машинне відділення холодильника розміщують ближче до блоку 

охолоджувальних камер. Воно має тільки один вихід назовні з дверима, що 

відкриваються в бік виходу. Над приміщенням машинного відділення і 

холодильними камерами з безпосереднім випаровуванням аміаку, а також 

суміжних з ними приміщеннями не можна розташовувати кімнати, в яких 

перебувають люди. 
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Плодоовочесховища бувають стаціонарного типу (склади-будівлі) і 

тимчасового (бурти і траншеї). Плоди зберігають тільки в стаціонарних 

спорудах. Сховища стаціонарного типу для овочів і плодів класифікують за 

спеціалізацією, місткістю, ступенем заглиблення в землю і наявністю огороджу 

вальних пристроїв. До спеціалізованих складів відносять овочесховища і 

фруктосховища; до вузькоспеціалізованих — сховища для картоплі, капусти, 

цибулі тощо. 

Спеціалізовані і вузькоспеціалізовані сховища можуть бути малої 

місткості — до 500 т, середньої місткості — від 500 до 2 тис. т, великої місткості 

— понад 2 тис. т. Великі плодоовочеві бази (на 40—80 тис. т), як правило, є 

універсальними і призначаються не тільки для зберігання картоплі, овочів, 

фруктів, а й для квасіння, соління овочів, маринування, фасування продуктів, 

виробництва різних плодоовочевих готових виробів. 

Будівлі плодоовочесховищ бувають наземні і заземлені. Заземлені сховища 

порівняно з наземними більш зручні для підтримання необхідної температури, 

вологості і виконання завантажувальних операцій безпосередньо із залізничних 

вагонів або автомашин через люки. 

Плодоовочесховища можуть бути не охолоджувані і охолоджувані (з 

природними або штучними джерелами холоду). 

Сучасні стаціонарні сховища для овочів і плодів споруджуються зі 

збірного залізобетону і цегли. Сітка колон у сховищах береться 6x6 або 6 х 9 м. 

Для спорудження фундаментів застосовуються залізобетонні балки, стін — 

залізобетонні панелі з термоізоляцією, покриттів — збірний залізобетон з 

термоізоляцією. У сховищах з доброю теплоізоляцією забезпечується краще 

регулювання температури, вологості повітря і запобігається конденсації водяних 

парів із внутрішнього боку покрівлі. 

У будівлях сховищ розміщуються оперативні і деякі обслуговуючі 

приміщення. Адміністративно-побутові і допоміжні приміщення 

розташовуються переважно в ізольованих будівлях. Перелік оперативних 

приміщень залежить від спеціалізації, місткості сховищ, характеру й обсягу 
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виконуваних операцій. У великих фруктосховищах є експедиції, камери для 

зберігання свіжих продуктів, приміщення для охолодження, дозрівання й 

дефростації фруктів. У таких сховищах з одного боку будівлі передбачається 

критий залізничний дебаркадер, а з другого — закрита й утеплена автомобільна 

платформа. 

До підсобно-технічних приміщень охолоджуваних сховищ належать: 

машинне відділення з компресорними установками, котельня, вентиляційна 

камера тощо. У сховищах використовується повітряне охолодження за 

допомогою повітроохолоджувачів і розсільно-батарейне. 

Найбільш досконалою вентиляцією для зберігання є активна, або притоко-

витяжна, при якій чисте повітря за допомогою електровентиляторів подається 

всередину сховища та продувається через товщу продукту. Попередньо це 

повітря може доводитися спеціальними пристроями до потрібної температури і 

вологості. Застосування активної вентиляції знижує втрати картоплі з 10—15 до 

5—6%, дозволяє збільшити висоту завантаження від 1,4—1,6 до 3 м. 

Застосування контейнерів для зберігання картоплі, овочів і плодів сприяє 

механізації завантаження, транспортування до місць зберігання й всередині 

сховищ, калібрування, сортування і подавання продуктів для навантаження на 

автомашини. 

Для зберігання картоплі й овочів використовуються також склади 

тимчасового типу: бурти і траншеї. Бурти влаштовуються на сухих, підвищених 

місцях, де не збираються атмосферні опади і ґрунтові води проходять на відстані 

не менш як 14 м від поверхні землі. У землі роблять заглиблення завдовжки 15—

20 м, завширшки 1,7—2 м і завглибшки 0,2 м. Бурти розміщують з урахуванням 

напрямку вітру, для того щоб у зимовий період вони менше охолоджувались. 

Картопля й овочі укладаються в котлован висотою до 1,1 мі вкриваються 

зверху теплоізоляційними матеріалами: соломою, землею, тирсою, торфом, 

комишем. Для вентиляції в буртах установлюють притокові і витяжні труби. 

Притокові труби встановлюють горизонтально вздовж усього котловану, а 

витяжні труби — вертикально через кожні 4 м в центральній частині бурту. 
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Вертикальні труби мають висоту 2,5 м і решітчасту конструкцію, що підвищує 

інтенсивність вентиляції. При зберіганні картоплі в буртах повинна 

підтримуватись температура від 1 до 3°С. Уздовж бурта з обох боків 

прокладають водостокові канавки. 

Траншеї для зберігання картоплі й овочів мають більш глибокі котловани, 

ніж бурти. Для траншеї підбирають ділянку з глибоким заляганням ґрунтових 

вод — не менш як 3 м від поверхні землі. Глибина траншеї 0,6—1,2 м, довжина 

10—15 м, ширина 1—1,5 м. Для термоізоляції використовують солому і землю, 

які укладаються загальним шаром (0,6 м) залежно від зниження температури 

навколишнього повітря. На відміну від буртів, у траншеях не встановлюють 

вентиляційні труби. 

Сховища для олії. Олія зберігається у спеціально обладнаних сховищах. На 

ділянці сховища олії (рис. 2) розташовуються під'їзні залізничні й автомобільні 

шляхи, естакади з пристроями для наливання і зливання олії з цистерн, 

приймальні баки, насосна станція, резервуари для зберігання олії, приміщення 

для розливання олії в металеві бочки і автоцистерни, складські приміщення для 

зберігання олії в бочках, пункти для санітарно-гігієнічної обробки і ремонту 

цистерн, бочок тощо. 

 

Рис. 2. Комплекс олієсховища (в розрізі): 

1 — приймальний резервуар; 2 — трубопровід: 3 — цистерна; 4—

зливально-наливальиий комплекс; 5 — насосна; 6 — нижній люк; 7—труба 

наливання; 8—основний резервуар (маслобак); 9— повітряний патрубок; 10 — 

верхній люк; 11 — покажчик рівня олії; 12 — центральна опірна колона; 13 — 
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пристрій для розігрівання і розливання олії; 14—труба зливання; 15 — товарні 

ваги; 16 — роздавальний бак; 17— роздавальне приміщення; 78—дозатор; 19— 

бочка для олії 

Резервуари зберігання олії можуть бути малої (менше ніж 5 тис. м3), 

середньої (5—20 тис. м3) і великої місткості (понад 20 тис. м3). Резервуари є 

важливою спорудою сховищ, їхня місткість у межах 400 т, а кількість залежить 

від асортименту олії, добового обсягу вантажообігу, коефіцієнта використання 

місткості баків. Баки можуть бути наземні, заземлені і підземні (для олії з 

температурою застигання не вище - 10°С). 

Кожний бак оснащується двотрубним пристроєм для зливання і наливання, 

пристроєм для розігрівання олії, покажчиком рівня, повітряним патрубком. Бак 

має два люки-лази. Нижній розташований у основи бака і використовується для 

механічного очищування, мийки, огляду і ремонту внутрішніх частин і 

обладнання. Верхній лаз — на даху, до нього ведуть спіральні сходи. Корпус і 

дах для захисту від сонячних променів і корозії покривають алюмінієвою 

фарбою. Для усунення впливу температурних коливань, поліпшення планування 

території трубопроводи прокладають під землею. 

Недалеко від баків розташоване окреме роздаточне приміщення, в якому 

відбувається відпуск олії в автоцистерни і бочки. У роздаточному приміщенні є 

один або кілька баків, автоматичні дозатори для олії, транспортери для 

переміщення порожніх і наповнених бочок, товарні ваги для зважування масла в 

бочках та ваги зі спеціальним баком, через який заливають олію в автоцистерни. 

Спочатку олія надходить за допомогою насосів із баків (резервуарів) у 

роздаточний бак місткістю до 40 м3, а потім самопливом або за допомогою 

насосів надходить через автоматичні дозатори в бочки. 

Біля роздаточного приміщення розміщується склад для зберігання олії в 

бочках. Укладання і виймання бочок зі штабелів відбувається електротельфером 

зі спеціальним затискачем. Для переміщення бочок використовують 

автонавантажувачі, електрокари, бочко-підйомники і ручні візки. 
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Елементи загальної площі складу 

Площа загально-товарного складу (Пзаг) складається з: площі приміщень, 

що використовуються для зберігання товарів (площі, зайнятої стелажами, 

штабелями, а також проїздами і проходами між ними), або площі приміщень 

(комор) зберігання (Пз); площі, зайнятої експедиціями з приймання і відпускання 

товарів, яка називається експедиційною площею (Пс); площі, зайнятої 

службовими і побутовими приміщеннями (конторські, гардеробні, туалети, 

душеві тощо), або адміністративно-допоміжної площі (Пд). 

Кожний з елементів загальної площі складів розраховується окремо за 

відповідними нормативами. Середні норми площі приміщень для зберігання 

товарів (Пз), рекомендовані Центроспілкою, наводяться нижче. 

Середні норми складської площі камер зберігання на один двовісний вагон 

запасу товару при висоті укладки 5 м (включаючи площу проїздів і проходів) 

Назви товарних груп При штабельному зберіганні в 

тарі, м2 

При стелажному 

зберіганні, м2 

Продовольчі товари 18 35 

Непродовольчі товари 22 35 

Знаючи норму площі зберігання на один умовний вагон запасу товару, 

можна визначити площу приміщень зберігання запасу товару за формулою: 

П3 = Нп * Зв 

де П3 — площа приміщень зберігання товарів, м2; Нп — норматив площі, 

необхідної для розміщення одного умовного двовісного вагону товару, м2; Зв — 

розмір запасу товару в умовних вагонах. 

Формула розрахунку товарних запасів в умовних вагонах для визначення 

потреби в складах має такий вигляд: 

 

де Зв — розмір товарних запасів, що підлягають зберіганню на складах в 

умовних двовісних вагонах (20 т); ΣОс — сума річного складського товарообігу, 

тис. грн; Нз — норматив товарних запасів на складах, у днях до оптово-
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складського товарообігу; Кн — коефіцієнт нерівномірності надходження товарів 

(1,2—1,3); 360 — розрахункова кількість днів у році; Св — середня вартість 

одного умовного вагону товару, тис. грн. 

Експедиції з приймання і відпускання товарів у складах з великим 

вантажообігом передбачаються окремими, а в невеликих складах вони можуть 

об'єднуватись. Площа експедиції з приймання товарів (Пс.п.) визначається за 

формулою 

 

де ΣОп — сума річного надходження товарів, тис. грн; Кн — коефіцієнт 

нерівномірності надходження товарів на склади (1,2—1,3); Нп — норматив 

площі (40 м2 на умовний вагон); Т — кількість днів перебування товарів на 

приймальній експедиції (допускається до двох днів); Св — середня вартість 

одного вагону товару, тис. грн; Кв — коефіцієнт використання площі 

приймальної експедиції (0,5—0,6). 

Площа експедиції з відпускання товарів (Пе.в) може визначатися за 

формулою 

 

де ΣOв — сума річного обороту з відпускання товарів, тис. грн; Кв — 

коефіцієнт нерівномірності відпускання товарів зі складів (1,2—1,3); Н„— 

норматив площі (40 м2 на умовний вагон); Т— кількість днів перебування товару 

на відпускній експедиції (допускається не більше від двох); Св — середня 

вартість одного вагону товару, тис. гри; Кв – коефіцієнт використання площі 

відпускної експедиції (0,5—0,6). 

Плота контори складу залежить від кількості працівників і визначається за 

нормативами: до 3 працівників — по 5 м2; від 3 до 5 — по 4 м2; більше — по 3,5 

м2 на кожного працівника в конторському приміщенні. 

Оскільки допоміжні приміщення складів не призначаються для зберігання 

товарів, то при визначенні загальної потреби в складській площі для зберігання і 
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обробки товарів, допоміжні площі можна не враховувати. Тоді загальна потреба 

в складській площі для зберігання і обробки товарів становитиме: 

 

Розрахунок потреби в складах за показником «місткість складів у 

кубічних метрах» 

Потреба в загально-товарних складах за показником "місткість складів у 

кубічних метрах" визначається таким способом. Спочатку розраховуються 

розміри товарних запасів, що підлягають зберіганню на складі в умовних 

вагонах, за наведеною вище формулою. За умовну одиницю береться вагон 

вантажопідйомністю 20 т, який має такі внутрішні розміри: довжина 6,6 м, 

ширина 2,75 м, висота 2,5 м. Площа такого вагону — 18,15 м2, корисний об'єм — 

45,4 м3, а об'єм вантажу, що вміщується, береться 40 м3. 

Знаючи кубатуру вміщуваного у вагон вантажу і загальний товарний запас, 

виражений в умовних вагонах, можна розрахувати потребу в місткості загально-

товарних складів: 

 

де Мс — потрібна ємкість сховищ загально-товарних складів, м3; Мв — 

місткість умовного вагону (40 м3); Зв — розмір запасу товару в умовних вагонах; 

Кз — коефіцієнт заповнення кубатури складу товаром. 

Розрахунковий коефіцієнт заповнення кубатури складу береться: 

• за стелажного зберігання непродовольчих товарів — 0,25—0,35; 

• за штабельного зберігання непродовольчих товарів — 0,3—0,4; 

• за штабельного зберігання продовольчих товарів — 0,4—0,5. 

Місткість складу визначається також обсягом товарів, які можуть 

розміститися на складі, обчисленим в умовних піддонах. За умовний піддон 

узятий стандартний піддон розміром 800 х 1200 мм з висотою укладання товарів 

1050 мм. Загальна висота товарного пакета — 1200 мм (включаючи висоту 

самого піддону 150 мм). Місткість умовного піддона — 1 м3, Умовний піддон 

займає площу (в плані) 0,96 м2. Ураховуючи, що вантаж може виходити за 
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параметри піддону його площу беруть 1 м2. Вантаж одного умовного вагону 

розміщується на 42 умовних піддонах. 

Якщо товари зберігаються в контейнерах, то за умовний контейнер 

береться універсальний контейнер з розмірами у плані 2100 х 1300 мм, висотою 

2500 мм, корисною місткістю 6 м3. Місткість контейнера — 6 умовних піддонів, 

вага брутто — 2,5 т. Один контейнер займає площу 2,8 м2, складську площу для 

установки — 5,1 м2. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Вихідна інформація: річний обсяг складського товарообігу - 

146 млрд. грн., товарний запас - 10 днів, середня вартість одного вагона - 0,5 

млрд. грн., коефіцієнт нерівномірності формування запасів = 1,25. 

Хід рішення:  

1) визначаємо для визначення потреби в складах у відповідності до 

товарних запасів в умовних вагонах за формулою: 

 

2) визначаємо площу приміщень зберігання запасу товару за формулою: 

П3 = Нп * Зв 

3) окремо для штабельного і стелажного зберігання. 

Ємність складу визначається обсягом збережених товарів, вимірюваним у 

умовних піддонах або вагонах. В якості умовного піддону приймається піддон 

об'ємом 1 м3 (800 х 1200 х х 1050 мм). Один двовісний вагон вантажопідйомністю 

20 т вміщує 42 умовних піддону, і його обсяг відповідно дорівнює 42 м3. 

Завдання 2. Вихідна інформація: h = 2,5 м. Визначити площу зберігання 

для штабельного і стелажного зберігання. 

Хід рішення:  

Для розрахунку площі зберігання також можна скористатися наступною 

формулою: 

 

де НЕхран - норма ємності на 1 умовний вагон товарів (м3) (для 

штабельного способу зберігання норма складає 62 м3, для стелажного зберігання 

- 100 м3); h - висота укладання товарів (м). 

Після визначення потрібної площі, призначеної безпосередньо для 

зберігання товарів, визначають загальну площу складу. Прийнято вважати, що 

невживана для зберігання площа повинна складати приблизно 1,5 від 

використовуваної складської площі. 


