
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
Хімічний факультет 

Кафедра харчових технологій 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ОСНОВАМИ СИСТЕМИ 
АВТОМАТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНКУ 

 
 
 
 

 
 

Опорний конспект лекцій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпро 
2020 

  



1 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПО 
РОЗРОБЛЕННЮ ПРОЕКТІВ 

 
ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
План. 

1.1. Сучасний підхід до проектування закладів ресторанного господарства.  
1.2. Організація діяльності замовника проекту.  
1.3. Функції замовника на стадії проектування. Якість проектних рішень. 
Експертиза проектів. 

 
1.1. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
Ресторанна індустрія є однією з найбільш динамічних галузей національної 

економіки, високорентабельним видом господарської діяльності, що потребує 
значних інвестицій.  

Ринкові підходи, інноваційний розвиток економіки, зростання вимог до 
естетичної компоненти суттєво видозмінили процес проектування закладів 
ресторанного господарства. Щорічно в Україні відкриваються тисячі підприємств 
харчування, здійснюється технічне переоснащення та реконструкція діючих. 
Архітектура закладів суттєво впливає на містобудівну ситуацію. Проектування 
виробничих потужностей і моделювання системи обслуговування розвивається з 
урахуванням досягнень у галузі технології та організації ресторанного 
господарства.  

Нині ринок будівельних та технологічних послуг дозволяє учасникам 
інвестиційного процесу будівництва закладів ресторанного господарства вибирати 
із різноманітних пропозицій найбільш сучасні та ефективні. Здебільшого 
використовуються індивідуальні проекти, які характеризуються поєднанням усіх 
елементів, що створюють атмосферу комфорту і затишку та унікальність стилю 
закладу. А це зазвичай вимагає концептуальних об’ємно-планувальних рішень, 
дизайнерських ідей інтер’єрів і впровадження новітніх енергозберігаючих 
технологій. 

 
1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМОВНИКА ПРОЕКТУ 

Замовник проекту закладу ресторанного господарства ‒ інвестор або його 
довірена особа, що укладає договір (контракт) на проектування та будівництво 
об’єкта, контролює його виконання та здійснює інші функції на підставі 
встановлених чинним законодавством повноважень.  

Організаційна діяльність замовника проекту представлена на рис.1.1.  
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Рис.1.1 - Організаційна діяльність замовника проекту 

 
На стадії проектування - вибирається майданчик для будівництва, виконуються 

техніко-економічні дослідження та проектно-розвідувальні роботи. Здійснюється 
проектування будівлі, інженерно-технічна підготовка. Досліджується характер 
майбутніх послуг та продукції.  

На стадії будівництва згідно робочого проекту та робочої документації 
відбувається безпосередньо будування об’єкта.  

На третьому етапі здійснюється введення об’єкту в експлуатацію (пробний 
пуск, наладка обладнання, підписання відповідних ак 

 
1.3. ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ. 
ЯКІСТЬ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ 

Розробкою проектної документації займаються юридичні та фізичні особи – 
суб’єкти підприємницької діяльності, які мають відповідну ліцензію.  

Замовник обирає проектувальника на конкурсній основі. Конкурсна форма 
проектування передбачає проведення відкритого або закритого конкурсів, які 
проводяться згідно з вимогами положення про архітектурні та містобудівні 
конкурси. 

Відкритий конкурс – замовник за допомогою розміщення об’яв у відкритих 
засобах інформації запрошує всіх бажаючих взяти участь у конкурсі і обирає ту 
пропозицію, яка для нього є найбільш привабливою.  
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Закритий конкурс – замовник запрошує до участі в конкурсі декілька вже 
відомих йому фірм, з яких обирає ту пропозицію, яка для нього є найбільш 
привабливою.  

Переможцям конкурсу надається право на подальше розроблення наступних 
стадій проектування та їх реалізацію.  

На етапі збирання вихідних даних вибирається майданчик для будівництва, 
виконуються проектно-розвідувальні роботи та готується завдання на 
проектування.  

Відповідальність за вибір майданчика для будівництва, підготовку необхідних 
матеріалів та повне погодження рішень несе замовник.  

Майданчик для будівництва визначається органами містобудування та 
архітектури на підставі планувальних містобудівних матеріалів (генплан міста, 
проект детального планування, схема розвитку) та рішення органів місцевого 
самоврядування про право інвестора на проведення проектних робіт, або документ 
про його право на власність чи оренду земельної ділянки згідно з чинним 
законодавством.  

При відсутності перелічених матеріалів замовником створюється комісія для 
вибору майданчика будівництва об’єкта. Склад комісії наведено в табл. 1.1. 

 
Таблиця 1.1 - Склад комісії (представники) 
1.  Замовник проекту  
2.  Проектувальник (ген. проектувальник)  
3.  Органи місцевого самоврядування та визначені ними зацікавлені 

організації  
4.  Органи містобудування та архітектури  
5.  Органи охорони навколишнього природного середовища  
6.  Органи державного санітарного нагляду  
7.  Інші органи державного нагляду залежно від специфіки об’єкта  

 
Далі замовник разом з проектувальником погоджує:  
- місце розташування та розмір майданчика для будівництва;  
- можливості застосування основних місцевих будівельних матеріалів та 

комунікацій;  
- прокладання трас нових позамайданчикових інженерних мереж та комунікацій;  
- місця підключення об’єкта до існуючих інженерних мереж та комунікацій, 

джерела електро-, теплопостачання, місця скидання стічних вод;  
- необхідність знесення будівель та споруд;  
- необхідність знищення зелених насаджень;  
- заходи з охорони навколишнього природного середовища;  
- заходи пожежної безпеки і охорони праці;  
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- за потреби ‒ заходи, які забезпечують збереження пам’яток архітектури, історії, 
культури, археології;  

- за потреби – інші умови (берегова смуга, залягання корисних копалин, 
підтоплення ділянки, безпека польотів тощо).  

І на закінчення цього етапу замовник спільно з проектувальником розробляє 
завдання на проектування, яке затверджується замовником, погоджується – 
проектувальником. За потребою завдання погоджують зацікавлені організації.  

На 3 етапі проектування замовник контролює процес розробки проектної 
документації відповідно до завдання на проектування. Проектувальник несе 
відповідальність за якість проектних рішень та дотримання вимог нормативних 
документів відповідно до чинного законодавства.  

Якість проектних рішень оцінюється за відповідними основними та 
допоміжними показниками.  

Сукупність основних показників якості будівельних проектів класифікується за 
такими ознаками:  

- за кількістю властивостей, які враховуються: одиничні, комплексні, 
інтегральні;  

- за формою виразу: кількісні (вартісні та натуральні), якісні; 
- за змістом показника: технічні, технологічні (будівельно-технологічні та 

експлуатаційно-технологічні), соціальні, ергономічні, економічні, екологічні та 
естетичні;  

- за фактором часу: статичні та динамічні;  
- за ступенем визначеності: детерміновані та стохастичні;  
- за формою урахувань: абсолютні та відносні.  
Одиничним показником якості проекту є показник, який характеризує тільки 

одну властивість проекту. Таким показником може бути, наприклад, несуча 
здатність запроектованої конструкції.  

Комплексні показники якості проекту визначаються на базі одиничних 
показників з урахуванням їх вагомості. Коефіцієнти вагомості визначаються за 
допомогою експертного, статистичного та інших методів. За комплексний показник 
якості проекту можна запропонувати показник науково-технічного рівня 
запроектованої будівлі.  

Інтегральний показник відображає відношення корисного ефекту від 
експлуатації або споживання продукції до загальних затрат на її створення. 
Прикладом інтегрального показника якості проекту може служити відношення 
приросту рівня надійності функціонування запроектованого об’єкта до величини 
збільшення його кошторисної вартості.  

Кількісний вираз якості забезпечує об’єктивність і конкретність в оцінці переваг 
(недоліків) порівнювальних варіантів. Вони виражаються у вартісній (грошовій) та 
натуральній формі ‒ фізичних одиницях (т, км, м2, м3, шт.). Але не завжди 



5 

характеристики проектних рішень можуть бути представлені в кількісній формі. У 
даному випадку для оцінки порівнювальних проектних рішень використовують 
показники, які мають якісну форму виразу.  

Технічні показники якості проектів об’єднують показники надійності (міцність, 
морозостійкість тощо) та довговічності (тривалість експлуатації будівель і споруд).  

Технологічні показники характеризують проектні рішення за ступенем 
задоволення в них вимог високої продуктивності праці як при спорудженні об’єкта, 
так і при його експлуатації.  

До ергономічних показників відносять рівень шуму, вібрації, токсич-ності, 
освітлення тощо.  

Економічні показники відображають економічну ефективність капітальних 
вкладень та витрати ресурсів під час будівництва та експлуатації будівель і споруд.  

Одночасне врахування грошових та натуральних показників обумовлює вибір 
проектних рішень методами експертних оцінок при багатокритеріальному підході 
ефективності цих проектних рішень.  

Статичні показники – це показники, які протягом певного проміжку часу майже 
не змінюється.  

Динамічні показники – це показники, що змінюються в часі.  
Абсолютними називаються показники, значення яких подані у абсолютних 

одиницях фізичних величин. 
Відносними називаються показники, значення яких подані як відношення 

величини даного показника до однойменного, умовно прийнятої за одиницю, або 
ж у відсотках.  

До допоміжних показників оцінки проектних рішень відносять:  
• питому трудомісткість робіт - витрати праці на одну гривню кошторисної 

вартості будівельно-монтажних робіт або на один кубічний метр об’єму будівлі:  
 

,       (1)  

,       (2)  
де ТЗАГ - трудовитрати за об’єктом, людино-годин;  
ВБМР - кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, грн.;  
V - будівельний об’єм об’єкта, м3;  
• частку будівельно-монтажних робіт у загальному обсязі капіталовкладень, 

яка обчислюється за формулою:  
 

,       (3)  
де К - загальна сума капітальних вкладень за об’єктом, грн.; 
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• коефіцієнт забудови території, який визначається за формулою:  

,        (4)  
де FБ - площа забудови об’єкта, м2;  
FЗ - загальна площа ділянки забудови, м2.  
Показники оцінки проектних рішень можна звести в єдину систему, яку 

відображено на рис. 1.2.  

 
Рис.1.2 – Система показників оцінки проектних рішень 
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Заключним етапом проектування є погодження проектної документації та її 
затвердження.  

Проектна документація погоджуються з місцевими органами містобудування і 
архітектури відповідно до місцевих правил забудови стосовно архітектурно-
планувальних рішень, розміщення, раціонального використання наміченої для 
надання території, відповідності обраних рішень вимогам архітектурно-
планувального завдання, містобудівної документації.  

За наявності особливих умов розташування об’єкта (історичні зони міст, 
оповзневі території та інше) необхідно за вказівкою органів містобудування та 
архітектури погодити проектну документацію з відповідними організаціями.  

У випадках, коли у проектній документації на реконструкцію не передбачаються 
зміни містобудівних умов, фасадів будинків, умов транспортних зв’язків, 
інженерного забезпечення, вимог щодо охорони навколишнього середовища, а 
також не порушуються вимоги чинних нормативних документів по проектуванню, 
погодження проектної документації не проводиться. 

Погодження проектної документації з органами містобудування та архітектури 
необхідне у випадку:  

> зміни кольорового вирішення фасадів;  
> зміни архітектурних рішень, які впливають на характер оточуючої забудови, 

що склалася раніше;  
> зміни конструкторських рішень, які можуть спричинити небезпечні ситуації у 

майбутньому.  
Погодження проектних рішень з організаціями, визначеними законодавством, 

управліннями містобудування та архітектури й експлуатуючими службами 
здійснюються в одній інстанції вказаного органу в термін до 15 днів, якщо 
законодавчими та іншими нормативними актами не передбачені інші терміни.  

Проектна документація до затвердження підлягає обов’язковій комплексній 
експертизі згідно із законодавством незалежно від джерел фінансування 
будівництва. 

Метою проведення експертизи проектів будівництва є визначення якості 
проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності 
та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного 
забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і 
епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, 
техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і 
енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва.  

Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що 
відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном. Інформація про експертні 
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організації, які відповідають критеріям, оприлюднюється зазначеним 
Міністерством на його офіційному сайті.  

Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником 
будівництва.  

Експертизу не може проводити розробник проекту будівництва.  
Строк проведення експертизи залежно від технічної та технологічної складності 

об’єктів будівництва не повинен перевищувати 30 календарних днів. 
Експертна організація за результатами проведеної експертизи надсилає її 

замовникові письмовий звіт, який містить інформацію про:  
- дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, 

їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до 
доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних 
груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони 
праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, 
енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту 
будівництва;  

- допущення помилок, які можуть бути виправлені без коригування проекту 
будівництва, а також допущення помилок та недотримання зазначених вимог, що 
потребує коригування проекту будівництва. 

Повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його коригування, 
якщо це призвело до зміни проектних рішень, а також у разі, коли це пов’язано із 
зміною державних будівельних норм та вихідних даних щодо проектування.  

Замовник експертизи несе відповідальність згідно із законодавством за 
достовірність документів, поданих для проведення експертизи.  

Експертна організація несе відповідальність згідно із законодавством за належну 
якість проведення експертизи.  

Спори, що виникають під час проведення експертизи між її замовником та 
експертною організацією, розглядаються Мінрегіоном або у судовому порядку.  

Відповідно до зауважень комплексної державної експертизи, що пов’язані з 
порушенням законодавства та нормативних вимог, замовник і проектна організація 
зобов’язані внести зміни та доповнення в проектну документацію.  

Представлення проектної документації на погодження, експертизу та 
затвердження є обов’язком замовника.  

Проектувальник, якщо це необхідно, бере участь у розгляді проектних рішень в 
експертних організаціях. За дорученням замовника представлення проектної 
документації на погодження та експертизу може взяти на себе проектувальник за 
його згодою та за окрему платню.  

Затвердження проектної документації інвестором (замовником) є фактом 
прийняття під його повну відповідальність рішень, передбачених у документації - 
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перед державою за дотримання обов’язкових вимог нормативів та нормативних 
документів, порядку погодження та експертизи проектної документації.  

Проектна документація затверджується за наявності позитивного комплексного 
висновку державної експертизи. 

Затвердження фіксується у офіційному документі у формі наказу 
(розпорядження або рішення).  

У документі про затвердження наводяться основні дані та техніко-економічні 
показники проекту:  

- найменування об’єкту, його місце розташування;  
- характер будівництва (нове будівництво, реконструкція);  
- загальна базисна кошторисна вартість будівництва, у т.ч. кошторисна вартість 

будівельно-монтажних робіт;  
- техніко-економічні показники: площа земельної ділянки під будівництво, 

площа забудови, місткість, будівельний об’єм споруди (в т.ч. підземний), корисна 
площа, питомі показники вартості будівництва, загальна кількість працівників, 
рівень рентабельності господарської діяльності, строк окупності капітальних 
вкладень;  

- прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту;  
- зміни архітектурних рішень, які впливають на характер навколишньої забудови, 

що склалася раніше; 
- зміни конструктивних рішень, які можуть викликати небезпечні ситуації в 

майбутньому при зміні умов експлуатації.  
Будівництво може розпочатися тільки після затвердження проектної 

документації. 
 
 
 
ТЕМА 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА 

(РЕКОНСТРУКЦІЇ) ПІДПРИЄМСТВА 
 
Основне призначення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) полягає у 

визначенні: 
- доцільності будівництва (реконструкції) закладу ресторанного господарства 

у певному населеному пункті; 
- технічних можливостей і ефективності проекту будівництва (реконструкції) 

підприємства за визначеними напрямками. 
Основою для визначення завдання і розробки проекту реконструкції є план 

поверхів будівлі підприємства, що підлягає реконструкції, з розташуванням 
технологічного обладнання, завірений підписом керівника і печаткою 
підприємства (організації). 
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Структура ТЕО передбачає наступні розділи: 
1. Аналіз виробничо-торгівельної діяльності, стану матеріально-технічної бази 

підприємства і основні напрямки його реконструкції 
2. Маркетингові дослідження 
3. Розроблення концепції закладу ресторанного господарства 
4. Обґрунтування технічної можливості будівництва (реконструкції) 
5. Обґрунтування вихідних даних підприємства, що проектується 

(реконструюється) 
6. Визначення джерел постачання 
 

2.1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СТАНУ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА І ОСНОВНІ 

НАПРЯМКИ ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЇ 
Дається характеристика підприємства, що підлягає реконструкції: тип, 

підпорядкованість, кількість місць (потужність), режим роботи, характер 
виробництва. 

Надається структура виробничих цехів, торговельних, складських, допоміжних 
приміщень, їх функціональний взаємозв’язок; забезпечення потоковості 
технологічних процесів; відповідність приміщень проектно-технологічним і 
санітарно-гігієнічним вимогам; кадровий склад робітників і графіки роботи. 

Проводиться аналіз виробничої програми: асортимент страв (додати меню на 
день), їх різноманітність протягом тижня, відповідність рекомендованому 
асортиментному мінімуму, сучасним вимогам; середня кількість страв на одного 
споживача. 

Робиться аналіз організації обслуговування: графік завантаження залів; методи і 
форми обслуговування; кількість і кваліфікація обслуговуючого персоналу, 
графіки роботи; види роздачі, реклама. 

Надається характеристика технічного оснащення підприємства (табл. 2.1). 
Таблиця 2.1 - Характеристика технічного оснащення підприємства 

Вид обладнання Тип, марка Кількість Ступінь використання Технічний стан 
Холодильне     
Механічне     
Теплове     
Торговельне     
 
З кожного питання необхідно формулювати конкретні висновки, підкресливши 

недоліки у роботі підприємства, що підлягає реконструкції (порушення санітарно-
гігієнічних норм, технологічних процесів, норм проектування, техніки безпеки, 
умов праці та інші). За результатами аналізу визначаються мета і напрямки 
реконструкції. 
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Запропонувати напрямками реконструкції закладу ресторанного господарства: 
1. Зміна типу або спеціалізації закладу; 
2. Зміна потужності (кількості місць) у підприємстві; 
3. Удосконалення асортименту і збільшення обсягів виробництва продукції; 
4. Удосконалення виробничої структури (оптимізація співвідношення 

торговельних, виробничих і складських приміщень); 
5. Технічне переоснащення (модернізація обладнання); 
6. Оптимізація планування, оснащення, обслуговування робочих місць; 
7. Покращення умов праці; 
8. Оновлення інтер’єру і екстер’єру підприємства; 
9. Капітальний ремонт комунікаційних мереж; 
10. Створення економічно-вигідних виробничих підрозділів (спеціалізованих 

цехів з виробництва борошняних кондитерських виробів тощо); 
11. Розширення переліку додаткових платних послуг, у тому числі, для 

відпочинку і розваг (більярдні, комп’ютерні зали тощо). 
 

2.2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Визначається маркетингове середовище – сукупність факторів, які впливають на 

формування попиту:  
- демографічні – аналіз потенційних споживачів за віком, статтю, 

національністю, родом занять, соціальною належністю, професією; 
- економічні – рівень доходів, цін, купівельна спроможність населення;  
- природні – рівень забезпечення сировиною (напрямки розвитку сільського 

господарства, переробної промисловості), наявність промислових підприємств, 
оптових баз тощо;  

- науково-технічні – впровадження новітніх технологій (у т. ч. власно 
розроблених), сучасного обладнання (фірми – виробники);  

- політико-правові: рівень державного регулювання, нормативно-законодавчі 
документи;  

- соціально-культурні – національні особливості і традиції у харчуванні.  
Другим етапом проведення маркетингових досліджень є ознайомлення з 

структурою мережі закладів ресторанного господарства у районі будівництва 
(реконструкції) нового закладу. Аналіз діяльності закладів ресторанного 
господарства має за мету: виявлення існуючих і можливих конкурентів, які 
надають послуги щодо задоволення потреб у їжі, відпочинку, емоційному 
розвантаженню тощо (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 - Загальнодоступна мережа закладів ресторанного господарства  
Тип закладу, 

назва 
Підпоряд-
кування 

Потужність, 
місць 

Режим 
роботи, год. 

Рівень 
націнки, % 

Характеристика продукції та 
послуг 

Ресторан 
«Колос» 

споживче 
товариство 

64 12.00 -23.00 400 
Українська кухня, 
обслуговування офіціантами 

Кафе-бар 
«Мрія» 

приватне 44 12.00 – 2.00 200 
Обмежений асортимент, 
обслуговування барменом 

тощо      
 
Коротко охарактеризувати переваги і недоліки конкурентів, обґрунтувати, чому 

вони не можуть задовольнити потребу у продукції та послугах (табл. 2.3). 
Таблиця 2.3 – Переваги і недоліки конкурентів  
Тип закладу, 

назва 
Переваги Недоліки 

Ресторан 
«Колос» 

Гарний інтер’єр та екстер’єр, 
широкий асортимент 

Високі ціни на продукцію 

Кафе-бар 
«Мрія» 

Гарний інтер’єр та екстер’єр 
Обмежений асортимент. Малий 
зал для проведення банкетів 

 
На підставі проведеного аналізу необхідно скласти план маркетингу:  

- управління цінами з метою забезпечення доступності продукції і отримання 
прибутку (рівень націнок на окремі види сировини і товарів);  

- підходи підприємства до залучення уваги споживачів (основні напрями 
рекламної діяльності).  

При реконструкції підприємств, що обслуговують певні контингенти споживачів 
(школярів, учнів ПТУ, робітників промислових підприємств), у даному підрозділі 
визначається характеристика контингенту: чисельність робітників (учнів); 
кількість змін; наявність професійних шкідливих факторів, група інтенсивності 
праці; види харчування, питома вага робітників (учнів), які користуються 
послугами їдальні; наявність буфетів, магазинів (кіосків) кулінарії. 

 
2.3. РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАКЛАДУ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
Включає наступні елементи. 

- місце розташування закладу (у центрі міста, на магістралі, у житловому 
масиві, у приміській, у рекреаційній зонах – на узбережжі моря, річки, у лісі); 

- спосіб розміщення закладу (вбудований на першому поверсі будівлі 
житлового або громадського призначення, у блоці з будівлями іншого 
функціонального призначення; окремо розташований); 

- контингент, на який розраховуються послуги (елітний заклад, доступний 
для споживачів з середнім рівнем доходів, для людей певного віку, сімейного 
відпочинку); 
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- мета закладу (надання послуг з харчування, організація відпочинку, розваг, 
дозвілля, надання додаткових супутніх послуг); 

- асортимент продукції, що пропонується, (сучасна, традиційна, національна, 
тематична, домашня кухня, кулінарна продукція вузького асортименту); 

- можливість розширення діяльності ЗРГ (відкриття літнього майданчику, 
тераси, організація кейтерингової служби, створення кондитерського, 
борошняного цехів). 

 
2.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА 

(РЕКОНСТРУКЦІЇ) 
Місце розташування підприємства, рельєф місцевості, архітектурний стиль 

навколишніх будівель. Відповідність ділянки будівництва прийнятим нормам, 
достатність площі (при реконструкції - наявність озеленення, асфальтового 
покриття, майданчику для розвороту транспорту); стан існуючих інженерних 
комунікацій (електричного, теплового, газового, водяного постачання, каналізації). 
Вибір технологічного палива (енергоносіїв). Загальний стан будівлі, що підлягає 
реконструкції. 

 
2.5. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО 

ПРОЕКТУЄТЬСЯ (РЕКОНСТРУЮЄТЬСЯ) 
Розрахувати необхідну кількість місць у закладах ресторанного господарства для 

даного населеного пункту згідно з рекомендованими нормативами (табл. 2.4).  
Таблиця 2.4 – Нормативи розрахунку мережі закладів ресторанного 

господарства 
Чисельність населення, 

тис. осіб 
Сільські населені 

пункти 
Районні 
центри 

Обласні 
центри 

до 10 19 - - 
11 – 50 19 20 - 
51 – 100 - 21 22 

101 – 250 - 26 28 
251 – 500 - - 31 
501 – 1000 - - 40 

 
Необхідна кількість місць у підприємствах ресторанного господарства 

визначається за формулою: 
 

1000

N·n
Р

.                                                     (1) 
де Р – необхідна кількість місць; 
N – кількість жителів у мікрорайоні, чол.; 
n – норматив на 1000 жителів, місць. 
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Порівняти структуру мережі діючих підприємств з оптимальною, передбаченою 
нормативами розвитку мережі закладів ресторанного господарства (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 – Структура мережі закладів ресторанного господарства  

Типи підприємства 
Кількість 

місць 
Питома 
вага, % 

Показники, що рекомендуються 

питома вага, % 
кількість 

місць 
Ресторани   25 – 30  
Їдальні   5 – 6  
Кафе загального типу   15 – 20  
Спеціалізовані кафе   20 – 24  
Закусочні    20 – 25  
Бари   10 – 15  
Всього  100   

 
Запропонувати можливі типи підприємств (не менше чотирьох). Обґрунтувати 

обраний тип підприємства, кількість місць (потужність заготівельного 
підприємства або спеціалізованого цеху). 

Визначити режим роботи підприємства: тривалість роботи залів, наявність 
перерви, вихідних, санітарних днів; кількість днів роботи підприємства за рік. 
Обґрунтувати методи і форми обслуговування.  

 
2.6. ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ПОСТАЧАННЯ 

Обґрунтувати характер виробничої діяльності: використання сировини, 
напівфабрикатів, комбінована форма. Визначити джерела постачання основних 
груп продуктів (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 – Джерела постачання сировини і продуктів 

Група продуктів Джерело постачання 
Періодичність 
завозу 

Відстань, 
км 

М’ясопродукти  Полтавський м’ясокомбінат 3 рази у тиждень 4 
тощо    

 
Визначити:  
транспортне забезпечення (наявність власного або залучення транспорту інших 

підприємств), вид, вантажність транспортних засобів, умови використання;  
джерела постачання торговельно-технологічного обладнання, засобів 

матеріально-технічного оснащення. 
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ТЕМА 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

План. 
3.1. Концепція та її складові. Вибір концепції.  
3.2. Вибір місця будівництва.  
3.3. Кон’юнктурні дослідження існуючого ринку підприємств харчування. 
 

3.1. КОНЦЕПЦІЯ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. ВИБІР КОНЦЕПЦІЇ 
Процес прийняття рішень на ранній стадії планування підприємства харчування 

називають розробкою концепції. Слово «концепція» в словниках визначається як 
«загальне уявлення», однак для ресторанного бізнесу таке визначення, судячи з 
усього, вже не підходить. У XXI столітті ресторани та інші підприємства 
харчування повинні мати яскраво виражені індивідуальні риси, адже сьогодні 
досвідчені відвідувачі хочуть точно знати, які в закладі кухня, атмосфера і середній 
чек.  

У концепції має знайти відображення все, що може вплинути на сприйняття 
закладу ресторанного господарства гостем. Розробка концепції - це процес 
генерації, аналізу та систематизації ідей, які створять імідж підприємства. 
Власнику і розробнику проекту доведеться прийняти ряд складних рішень, що 
дозволять створити заклад, де кожен елемент буде залишати у гостей настільки 
сприятливе враження, що вони стануть його постійними клієнтами.  

Заклад ресторанного господарства починається з концепції і оцінки потенційного 
ринка. Всі інші елементи групуються навколо цих двох важливих питань. 

Концепція підприємства харчування має чотири основні складові:  
1) КУЛІНАРНЕ СПРЯМУВАННЯ. При розробці цієї складової необхідно 

визначитися з кухнею, страви якої будуть пропонуватися гостям, асортиментом, 
різноманіттям та способами приготування кулінарної продукції, а також з ціновою 
політикою.  

2) СЕРВІС. Слід визначитися зі способами та методами обслуговування, які 
будуть використовуватися в закладі. Але в любому випадку гості повинні відчувати 
турботу і увагу з боку працівників підприємства.  

3) ДИЗАЙНЕРСЬКЕ РІШЕННЯ. Тут є стільки ж можливостей, скільки існує 
закладів, однак загальні правила такі:  

- будівля повинна мати привабливий зовнішній вигляд;  
- всередині має бути зручно і чисто;  
- рівень шуму - відповідати стилю закладу. Дуже важливо, щоб незалежно від 

наявності або відсутності затишних куточків в обідній залі у всіх гостей виникало 
відчуття приватної обстановки, щоб вони могли спостерігати за подіями навколо, 
але при цьому не відчувати, що хтось спостерігає за ними. Для більшості людей це 
головна складова комфорту і відчуття захищеності.  
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4) УНІКАЛЬНІСТЬ. У маркетингу застосовується термін «унікальна торгова 
пропозиція». Це свого роду автограф. Все має хоча б трохи відрізнятися від того, 
що пропонують інші, і саме це розходження надає унікальності.  

Хороша концепція закладу містить в собі таку унікальну торгову пропозицію, 
яка дозволяє залучати нових й утримати постійних відвідувачів. Наприклад: в 
якості фірмової страви ресторан подає крекери по-домашньому і ароматні крем-
супи, або є найбільшим в городі «постачальником» м’яса на реберцях, або 
пропонує широкий вибір свіжих пирогів, на приготування яких у більшості 
домогосподарок не вистачає часу. Підприємства харчування, здатні висунути 
найкращі унікальні торгові пропозиції, зазвичай володіють істотними 
відмінностями від інших, і це виділяє їх серед конкурентів.  

Усі складові концепції наведені на рис.3.1. 

 
Рис.3.1 – Складові концепції закладу ресторанного господарства 

 
Успішною є така концепція, в якій всі складові в цілому краще тих, які 

пропонують конкуренти.  
При розробці концепції важливо також визначити, який сегмент ринку буде 

обслуговувати майбутній заклад, оскільки нині ресторанне господарство умовно 
можна поділити на три основні групи:  

- заклади швидкого обслуговування, відомі як фаст-фуд; 
- підприємства середнього рівня;  
- заклади високого рівня.  
Чіткої межі між цими групами не існує, але кожна з груп має свої особливості. 

Тільки визначивши склад потенційних відвідувачів можна приймати рішення про 
концепцію.  
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При виборі концепції слід враховувати тенденції розвитку ресторанного бізнесу 
та фактори, які впливають на нього:  

1. Найбільший сегмент відвідувачів закладів ресторанного господарства 
складають люди сорока-п’ятдесятирічного віку, які в своєму раціоні хотіли б 
бачити щось відмінне від того, що вони споживали, коли їм було двадцять.  

2. Сьогодні гостро відчувається вплив національних культур. Серед клієнтів 
підприємств харчування стало більше тих, хто охоче куштує страви різних 
національних кухень та тих, хто просто хотів би їх спробувати.  

3. Для сучасної сім’ї дуже важлива вартість харчування. Сім’ї завжди намагаються 
заощадити і хочуть отримати саме те, за що вони заплатили, або навіть більше.  

4. У людей сьогодні є проблеми як з часом, так і з комфортом. Близько 25 % 
дорослих кажуть, що вони щонайменше один раз на тиждень харчуються в своєму 
автомобілі. Працюючі люди виявляють великий інтерес до кулінарії, але не мають 
часу для готування. Молодь ніколи не ставила самостійне приготування їжі на 
перше місце.  

5. Люди набагато краще інформовані в сучасній кулінарії і хочуть харчуватися 
по-справжньому добре. Вони вимагають якісні, свіжі страви і чекають, що знайдуть 
їх широкий вибір навіть у фаст-фуді.  

Таким чином, у все більшої кількості людей з’являється багато причин 
скористатися послугами підприємств харчування. Залишається тільки вирішити, 
які з їхніх потреб хоче задовольняти майбутній заклад. 

 
3.2. ВИБІР МІСЦЯ БУДІВНИЦТВА 

Вибір місця будівництва закладу ресторанного господарства залежить від того, 
на що орієнтована концепція: на зручність чи на цільове відвідування.  

Підприємства першої групи, такі як фаст-фуд, розраховані, головним чином, на часті 
та незаплановані візити гостей, що виявляються неподалік від них. Людина навряд чи 
стане спеціально здійснювати довгу поїздку, щоб пообідати в такому закладі.  

Підприємства, орієнтовані на цільове відвідування, приваблюють відвідувачів 
унікальною концепцією. Люди зазвичай заздалегідь планують візит і можуть 
проїхати десяток-другий кілометрів залежно від привабливості та доступності 
конкретної концепції. Досить імовірно, що заклад цільового відвідування буде 
обраний і тоді, коли буде потрібно відзначити будь-яку подію або захочеться 
покуштувати улюблену страву. В ідеалі потрібно намагатися залучити гостей і 
того, й іншого типу: частина випадкових відвідувачів і частина тих, хто планує 
відвідування закладу заздалегідь. 

Ось важливі рекомендації з вибору місця для будівництва підприємства харчування:  
Зональні обмеження. Постанови і розпорядження, що діють в конкретній зоні, 

повинні дозволяти виконання операцій, необхідних для ведення ресторанної 
справи. Крім того, повинно бути дозволено паркування безпосередньо на території 
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закладу або біля нього. Аналогічно, якщо є обмеження на продаж алкоголю, 
потрібно шукати інше місце. За винятком тих випадків, коли концепція 
підприємства абсолютно не вимагає продажу пива, вина або інших алкогольних 
напоїв. Бо відмова від продажу спиртного безумовно обмежить прибуток закладу.  

Достатня територія. Ділянка під забудову повинна мати площу, необхідну для 
визначеної кількості місць. При цьому повинні бути витримані всі основні вимоги 
до благоустрою території.  

Напевно, не існує майданчиків, форма яких ідеально відповідала б підприємству 
харчування, проте деякі конфігурації виявляються краще інших і дозволяють 
організувати максимальну кількість місць на одиницю площі.  

Довгострокова оренда. Якщо земельна ділянка не є власністю, то термін її 
оренди повинен бути не менше п’яти років з можливістю продовження ще на п’ять 
років. Як правило, короткострокові угоди про оренду не дозволяють підприємству 
харчування реалізувати свій потенціал.  

Будівельні вимоги. Майданчик не повинен затоплюватися навесні при повені. 
Ґрунтові води не повинні заважати будівництву підвальних приміщень. Особливо 
це стосується ділянок, що знаходяться в низині, оскільки виникне проблема з 
відведенням стічних вод від будівлі. Також слід переконатися, що будівля 
знаходиться не в затоплюваній заплаві найближчої річки або струмка. 

Комунальні послуги і енергопостачання. В зв’язку з тим, що до інженерних 
комунікацій закладів ресторанного господарства пред’являють численні та складні 
вимоги, необхідно дослідити можливість підключення підприємства до існуючих 
інженерних мереж поблизу майданчика забудови. А якщо планується відкриття 
вбудованого закладу, то досліджується можливість створення або переобладнання 
чи модернізації існуючих інженерних систем.  

Швидкість руху автотранспорту. Наявність дороги безпосередньо перед 
передбачуваним місцем знаходження проектованого закладу є важливим чинником 
його майбутнього успіху. Швидкість руху машин, при якій водіям буде найкраще 
помітна вивіска підприємства, становить близько 55 км/год і менше. При цьому водій, 
зазвичай, встигає звернути на парковку закладу, не створюючи перешкод руху.  

Наявність робочої сили. Розташування закладу неподалік від місця проживання 
потенційних найманих працівників майже так само важливо, як і доступність для 
відвідувачів.  

Колишній власник. Якщо дане місце вже було зайняте під заклад ресторанного 
господарства в минулому, то потрібно дізнатися, чому він закрився. По можливості 
необхідно з’ясувати у колишніх орендарів та сусідів про переваги і недоліки цього 
місця. Помилка — вважати, що, змінивши вивіску, можна досягнути успіху там, де 
інші зазнали невдачі.  

Звичайно, жоден фактор сам по собі не може визначити успіх чи невдачу в 
бізнесі. Але їх поєднання здатне серйозно вплинути на ситуацію.  
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Видимість. Якщо заклад важко знайти тому, що його просто не видно, то 
підприємство майже завжди приречене. Винятки бувають, але вони - рідкість. 
Бажано, щоб будівлю було помітно з обох боків вулиці, з відстані не менше 120 м.  

Генератори трафіку. Місця природного скупчення людей можуть як допомогти, 
так і перешкодити ресторанному бізнесу. У деяких випадках, коли час проведення 
масового заходу припадає на години прийому їжі, а заклад виявляється єдиним в 
даній місцевості, публіка просто позбавлена вибору. В інших ситуаціях велелюдне 
місце може являти собою проблему, наприклад, якщо воно має репутацію 
недоступного («там ніколи не знайдеш місце для паркування»). Позитивною 
стороною такого сусідства є можливість створення власної теми або концепції, 
спрямованої на обслуговування певної цільової аудиторії.  

Проте на цьому шляху є свої перешкоди. Наприклад, земельна ділянка для 
будівництва підприємства харчування поблизу багатоповерхового офісного 
центру, в якому налічується близько 2500 службовців, є заманливою. Однак може 
так статися, що в цьому офісному центрі на нижньому поверсі є власний кафетерій, 
корпоративна їдальня та закусочна, і тоді це місце втрачає свою привабливість. 

Кластер ресторанів. У більшості міст є вулиці, на яких знаходиться безліч торгових 
точок і підприємств харчування. Такі зони зазвичай називають ресторанними 
кластерами. Це місця постійного великого скупчення людей, і для деяких з них майбутній 
заклад ресторанного господарства може стати метою регулярного відвідування.  

Однак при всіх перевагах для кластерів характерний життєвий цикл. Необхідно 
постаратися не потрапити на період їх економічного спаду і зниження 
популярності. Крім того, не потрібно намагатися повторити будь-яку іншу 
концепцію з числа вже здійснених в даному кластері. Також варто пам’ятати, що 
мережеві підприємства харчування в кластерах виявляються ефективнішими ніж 
розкішні «білоскатертині» закладів.  

Гості — постійні та рідкісні. Необхідно прагнути, щоб половина гостей 
проектуємого підприємства потрапила в категорію «постійні», тобто відвідувала б 
заклад не рідше 3-5 разів на місяць. Ці люди повинні проживати або працювати 
поблизу. Вивчення діяльності конкурентів дозволить з’ясувати смаки та уподобання 
відвідувачів закладів ресторанного господарства у цьому конкретному місці.  

У той же час не можна не надавати значення рідкісним гостям. Маючи у 
розпорядженні потужну базу подібних відвідувачів, таких як туристи, учасники 
будь-яких конференцій, відряджені, легше вберегти підприємство від 
несприятливого впливу нового конкурента. Будь-яка постійна клієнтура може 
раптово зникнути, щонайменше тимчасово: раптом заманеться відвідати новий 
заклад, щоб спробувати, як там годують. Рідкісні гості не схильні до таких примх.  

Отже, вибір місця для будівництва підприємства харчування – одна з 
найважливіших складових ресторанного бізнесу. 
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3.3. КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧОГО РИНКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 

Після вибору концепції та місця для будівництва закладу ресторанного 
господарства необхідно зрозуміти чи спрацює концепція в обраному місці та чи 
буде підприємство прибутковим.  

Для цього слід виконати техніко-економічне обґрунтування.  
Існують два основні типи техніко-економічних обґрунтувань (потрібно виконати 

обидва). Кон’юнктурні дослідження ринку, в результаті яких визначається 
цільовий споживач, підтверджується конкурентоспроможність і створюється чітке 
уявлення про торговельну зону поблизу підприємства харчування. Обґрунтування 
фінансової здійсненності, яке визначає доходи та витрати.  

Кон’юнктурні дослідження ринку. Напрямок досліджень залежатиме від того, 
чи є на прикметі будь-яке конкретне місце, або є концепція, для реалізації якої 
необхідно підібрати потрібний майданчик.  

Дослідження, прив’язані до конкретного місця, фокусуються на даних про 
безпосереднє і найближче оточення. Якщо ж місце потрібно знайти, то в ході 
досліджень доведеться вивчити дані по всьому місту, оскільки звуження області 
пошуку може просто не залишити вибору.  

Потенційні споживачі. Мета дослідження полягає в тому, щоб чітко визначити, 
хто саме стане самим частим відвідувачем проектуємого підприємства харчування. 
Для цього потрібні демографічні дані: вік, стать, дохід, що припадає на одну сім’ю, 
рівень освіти, кількість дітей, етнічна група, релігійність тощо. Необхідно також 
виділити категорії людей за рівнем життя і постаратися якомога більше дізнатися 
про них. Ще слід розглянути життєвий цикл потенційної аудиторії: самотні, 
одружені, мають дітей чи ні. Дослідження тенденцій життєвого циклу виявиться 
корисним при остаточному доведенні концепції, яка не втратить своєї 
привабливості навіть у тому випадку, якщо головна група споживачів почне 
скорочуватися. 

Крім цифрових відомостей велике значення мають особисті звички майбутніх 
гостей, особливо пов’язані з їжею і витратою грошей, а також структура сім’ї 
(сімейні пари з дітьми, самотні батьки тощо). Інформацію подібного роду 
називають психографичною, і її набагато важче знайти, ніж демографічну. 
Ресторатор знайде безліч застосувань демографічним і психографичним 
відомостями. Наприклад, їх можна використовувати, щоб визначити, чи є проект 
довгостроковим, і відповідно до цього вибрати цінову політику, характер 
обслуговування, атмосферу, яка буде приємна цільовій аудиторії, тощо. 

Торгова зона і місце розташування. У цій частині досліджень повинні знайти 
відображення докладні відомості про конкретне місце:  

- помітність з вулиці;  
- доступність для публіки;  
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- наявність під’їзних шляхів та місць для паркування (міські постанови й 
обмеження щодо паркування);  

- близькість до зупинок наземного громадського транспорту і метро;  
- близькість до музею, парку, готелю, спортивним спорудам, навчальним 

закладам - про все, що буде служити постійним джерелом великої кількості 
відвідувачів.  

Дослідження виконуються в радіусі приблизно 8 км, від передбачуваного місця 
будівництва. Для закладів швидкого обслуговування радіус може бути трохи 
меншим, а для підприємств з обслуговуванням офіціантами - дещо більшим.  

Конкуренція. Потрібно в найдрібніших подробицях знати, які підприємства 
харчування знаходяться в радіусі 8 км від місця забудови. Особливо необхідно 
звернути увагу на будь-який заклад ресторанного господарства, концепція якого 
хоча б віддалено нагадує концепцію майбутнього підприємства. Адже це будуть 
прямі конкуренти!  

Велику цінність мають відомості:  
- місткість;  
- кулінарне спрямування;  
- цінова політика;  
- години роботи;  

- стиль обслуговування;  
- фірмовий одяг;  
- розміри столів;  
- оздоблення. 

Все це необхідно, для того щоб визначити чи вистроїть концепція проектуємого 
закладу під натиском конкурентів.  

 
ТЕМА 4 .ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (ЗРГ) 
План 

4.1. Суть і завдання технологічного проектування 
4.2. Методи розрахунку виробничої потужності і пропускної спроможності ЗРГ. 
4.3. Виробнича програма ЗРГ 
 

4.1. СУТЬ І ЗАВДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
Суть технологічного проектування полягає в розробленні раціональних 

проектно-технологічних рішень з використанням прогресивних технологій і 
сучасного обладнання, діючих норм проектування. 

Технологічне проектування – це проектування, метою якого є вирішення 
технологічних завдань, котрі визначають техніко-технологічну основу проекту 
закладу ресторанного господарства. Технологічне проектування спрямоване на 
розроблення технічної характеристики виробничо-торговельного процесу закладу, 
що проектується. 
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Основні завдання технологічного проектування 
1. Розроблення виробничої програми закладів ресторанного господарства з 

урахуванням принципів раціонального харчування, забезпечення рентабельної 
роботи. 

2. Розроблення і обґрунтування оптимальної схеми технологічного процесу і 
раціональної виробничої структури закладів ресторанного господарства. 

3. Розрахунок потреби в сировині, напівфабрикатах, продуктах, покупних 
товарах. 

4. Вибір методів і форм організації виробництва та обслуговування 
5. Технологічні розрахунки: складських приміщень; виробничих цехів, 

відділень, ділянок; приміщень для обслуговування відвідувачів; адміністративно-
побутових, технічних, допоміжних приміщень 

6. Розроблення оптимальних об’ємно-планувальних рішень будівлі закладів 
ресторанного господарства, що проектуються 

Основні принципи технологічного проектування 
1. Використання в проектуванні орієнтовних і нормативних показників. До 

нормативних показників, які є обов’язковими для проектування, належать 
протипожежні норми (регламентують ширину евакуаційних виходів, вимоги до 
автоматичного пожежогасіння, санітарно-гігієнічні норми). До орієнтовних – 
показники, що визначають площу підприємств. 

2. Розміщення технологічного обладнання відповідно до послідовності 
виконання технологічного процесу для виключення зустрічних і перехресних 
потоків сировини, напівфабрикатів, готової продукції. 

3. Раціональне компонування робочих місць у зоні технологічних ліній з 
урахуванням антропометричних даних і вимог фізіології праці, дотримання вимог 
техніки безпеки, тобто відстані до механічного, теплового обладнання. 

4. Забезпечення необхідного рівня механізації технологічних процесів з 
використанням сучасного енергоекономного обладнання. 

5. Забезпечення раціонального функціонального взаємозв’язку всіх груп 
приміщень згідно з технологічним процесом: складські приміщення – заготівельні 
– доготівельні цехи – торгівельні – допоміжні приміщення. 

6. Забезпечення високої економічної ефективності прийнятих технологічних 
рішень. 

Основні етапи технологічного проектування 
- Моделювання виробничо-торговельних процесів на основі оптимальної 

виробничої програми. Для виконання виробничої програми підприємство повинно 
мати виробничу і складську групу приміщень, що забезпечують виробництво 
кулінарної продукції, торгівельну групу для реалізації та організації споживання 
кулінарної продукції, адміністративно-побутову і технічну групи, що 
забезпечують безперебійне виконання виробничого процесу. 
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- Виконання технологічних розрахунків – визначення видів і кількості 
обладнання, чисельності працівників, площі всіх приміщень. 

- Виконання інженерних розрахунків – визначення витрат води, теплоносіїв, 
електроенергії. 

- Розробка компонувальних та об’ємно-планувальних рішень. 
 

4.2. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ І ПРОПУСКНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ 

Вихідними даними при технологічних розрахунках є тип підприємства та його 
потужність. Виробнича потужність ЗРГ характеризується кількістю:  

- місць у залах (основна, банкетна, літній майданчик) – для відкритої мережі; 
- споживачів – у закладах з постійним контингентом; 
- страв або комплексних раціонів харчування, що виготовляються за зміну, день, 

добу (для закладів безпосереднього обслуговування); 
- сировини, що переробляється, або напівфабрикатів, готової продукції, що 

виготовляється, за зміну, день, добу (для закладів централізованого виробництва).  
Режим роботи ЗРГ залежить від типу закладу, місця розташування, контингенту, 

що обслуговується. Ресторани працюють з 11.00 (12.00) до 23.00 (24.00). Ресторан 
при готелі – 7.00 (8.00) до 10.00, 12.00 до23.00. ЗШО – з 9.00 до 21.00. Режим роботи 
їдалень при навчальних закладах, промислових підприємствах узгоджують з 
адміністрацією цих закладів. Перерви на обід ЗРГ не мають. 

Пропускна спроможність ЗРГ – максимальна кількість споживачів, які можуть 
отримати послуги підприємства за годину, день або добу. 

Кількість споживачів (осіб, що харчуються) можна визначити двома способами: 
– за графіком завантаження зали; 
– за оборотністю одного місця.   
Для складання графіка завантаження зали (табл. 2.2) визначають години його 

роботи, середню тривалість прийому їжі одним споживачем та середній відсоток 
завантаження зали за кожну годину роботи підприємства.  

Таблиця 4.1 – Графік завантаження зали ЗРГ 

Години роботи Оборотність одного 
місця за годину  η 

Коефіцієнт 
завантаження зали  Kз.з 

Кількість 
споживачів Nгод 

1 2 3 4 
    

 
1 - Час роботи підприємства визначається його типом, місцем розташування і 

контингентом споживачів. 
2 - Оборотність одного місця за годину 

η = t

60

 

t  - тривалість посадки, (час на прийом їжі) на сніданок 20-30 хв., обід 40-60 хв., 
вечеря 30 хв. (ресторан 120-150 хв.); 
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3 - Kз.з - коефіцієнт завантаження визначається типом, місцем розташування, 
контингентом: сніданок 0,4...0,7; обід 0,7...1,0; вечеря 0,6...0,7 (ресторан 0,8...1,0). 

4 - Кількість споживачів за кожну годину роботи зали розраховують за формулою: 
Nгод = P · η · Kз.з 

де  Р- кількість місць у залі. 
Коефіцієнт завантаження зали за години роботи підприємства визначають на 

основі вивчення пропускної спроможності зал діючих підприємств ресторанного 
господарства, аналогічних тому, що проектується. Аналогічними вважаються 
однотипні підприємства, які обслуговують такий самий контингент відвідувачів. 
Кількість місць при цьому може не співпадати, так як в даному випадку це суттєво 
значення не має. Коефіцієнт завантаження зали може бути визначений:  

- шляхом підрахунку кількості зайнятих місць за столами в мінімально короткі 
терміни часу. В цьому випадку протягом дня через кожні 10-15 хвилин підраховують 
кількість зайнятих  місць (або навпаки, кількість вільних місць) в залі та визначають 
відношення кількості зайнятих місць до загальної кількості місць в залі (спочатку за 
кожний досліджувальний період, а потім в середньому за кожну годину); 

- підрахунком кількості відвідувачів, які входили до зали за кожну годину. В 
цьому випадку, починаючи з відкриття та до кінця обслуговування, реєструють 
кількість відвідувачів, які заходять до зали, після чого розраховують коефіцієнт 
завантаження зали за кожну годину за формулою: 

Кз.з  =
60



P

tN nг

                                                        (1) 

де Кз.з – коефіцієнт завантаження зали за даний час; 
Nг – кількість відвідувачів, які увійшли до зали за дану годину, осіб.; 
tn – тривалість посадки, хвилин; 
P – кількість місць у залі. 
При встановленому коефіцієнті завантаження зали кількість відвідувачів у 

проектованому підприємстві протягом кожної години роботи зали визначають за 
формулою: 

з
n

г K
t

PN 
60

 осіб                                                      (2) 

Відношення nt

60

  – це кількість посадок за годину. 

Загальну кількість відвідувачів за день можна також визначити за наступною 
формулою: 

 PN , 
де N – чисельність відвідувачів; 
P – кількість місць в залі; 
η – середня оборотність місць за день. 
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Для підприємств ресторанного господарства, які обслуговують постійний 
контингент споживачів, оборотність місця встановлюється в залежності від 
тривалості обідньої перерви та складає: для їдалень промислових підприємств, 
їдалень та буфетів загальноосвітніх шкіл - 4, вищих та середніх спеціальних 
навчальних закладів - 5 – 6, училищ – 3, шкіл інтернатів – 2. Для інших закладів 
приблизна оборотність місць надається у посібниках, методичних рекомендаціях. 

Для загальнодоступних підприємств ресторанного господарства – їдалень, 
ресторанів, кафе, закусочних і т.п. – загальна кількість страв, які реалізуються у 
залах, визначають за формулою: 

mNn           страв, 
де n – кількість страв; 
N – кількість відвідувачів в день, чоловік          
m – коефіцієнт споживання страв. 
Коефіцієнт споживання – середня кількість страв, яка споживається одним 

відвідувачем. Він складається із коефіцієнтів споживання окремих груп страв 
обідньої продукції власного виробництва (холодних, перших, других та солодких). 

m = mх.з. + mсуп.  + mдр.стр. + mсол.стр. 
Звідси:  

n х.з. = N • mх.з. 

n суп. = N • m суп. 

n др стр. = N • m др стр. 

n сол. стр. = N • m сол.стр.. 

Коефіцієнт споживання страв в кожному окремому випадку приймають на основі 
даних аналогічних підприємств.  

Кількість іншої продукції – гарячих і холодних напоїв, хлібобулочних і 
борошняних кондитерських виробів, алкогольних напоїв – розраховується за 
нормами споживання на одного відвідувача, які також надаються у посібниках 
(табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 – Визначення кількості страв та іншої продукції  

Назва продукції 
Одиниці 
виміру 

Норма споживання на 
1 

Кількість продукції на 
____ осіб 

Страви    
Холодні  закуски Страви   
Супи Страви   
Другі страви Страви   
Солодкі   страви Страви   
Інша продукція     
Гарячі напої л   
Холодні напої л   
Хлібобулочні вироби кг   
БКВ шт.   
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Потужність кондитерського цеху визначається з використанням 
орієнтовних рекомендованих норм:  

- реалізації кондитерських виробів (штук) із розрахунку на 1 споживача в ЗРГ 
певного типу; 

- споживання кондитерських виробів однією людиною на рік (6-8 кг). 
 

4.3. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ЗРГ 
Виробнича програма – це план добового випуску продукції, який включає 

кількість страв, що реалізуються у залах ЗРГ, відпускають додому, реалізуються 
через буфети, магазини “Кулінарія”, в інші заклади (доготівельні та роздаточні). 

Основні фактори, які враховуються при складанні виробничої програми: 
- тип, клас, спеціалізація ЗРГ,  
- місце розташування ЗРГ, 
- контингент споживачів, 
- методи і форми обслуговування, 
- новітні тенденції розвитку галузі ресторанного господарства. 
Вихідні дані для розроблення виробничої програми ЗРГ: 
- чисельність споживачів, 
- кількість страв окремих видів, 
- рекомендований асортиментний мінімум, 
- внутрішньо-групове співвідношення між окремими стравами. 
Послідовність розроблення: 

 визначення чисельності відвідувачів закладу; 
 визначення кількості страв всього та в асортименті, борошняних виробів, 

іншої продукції, алкогольних напоїв; 
 складання меню ЗРГ; 
  розробка власне виробничої програми закладу. 

У загальнодоступних закладах складають меню з вільним вибором страв. У ЗРГ 
з організованим контингентом відвідувачів (їдальні при пром. підприємствах, 
будинки відпочинку, санаторії) розробляють меню вільного вибору страв або меню 
комплексних раціонів. Кількість варіантів меню повинно бути не менше двох з 
різноманітних за складом страв та вартістю раціону. Для шкільних їдалень – один 
раціон з різним виходом страв у залежності від віку дитини.  

При складанні меню розрахункового дня  враховують також особливостей 
національної кухні (традиції у харчуванні), географічні і кліматичні умови, сезон 
(як правило, приймають літне-осінній період).  

Використовують існуючі збірники рецептур страв і кулінарних виробів, 
технологічні картки страв, отриманих у період виробничої практики, власні наукові 
розробки. Страви у меню записують у наступній послідовності: 
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- холодні страви і закуски (рибна гастрономія, страви з риби, салати і 
вінегрети, страви з м’яса, птиці, дичини, молочні продукти); 

- гарячі закуски; супи (прозорі, заправні, пюре, молочні, холодні); 
- другі страви: з риби (риба відварна, припущена, смажена, запечена); з м’яса 

(відварного, смаженого, запеченого), птиці, дичини, субпродуктів; з овочів; з круп, 
бобових, борошна; з яєць і сиру; 

- гарніри; соуси; 
- солодкі страви (гарячі, холодні); напої (гарячі, холодні); 
- борошняні кондитерські вироби, хліб;  
- цукерки; алкогольні напої, пиво. 

Фірмові страви записують на початку меню. У спеціалізованих підприємствах 
меню починають з страв, які характерні для даного типу: у вареничній – з 
вареників, кафе – з гарячих напоїв і т.п. Виробнича програма складається у вигляді 
таблиці наступної форми (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 – Виробнича програма ресторану 
Номер за 

збірником 
Найменування страв 

Маса 
порції, г 

Кількість 
порцій 

 Фірмові страви   
Ф Салат «Український»  150 30 
 Холодні закуски   

43/41/1114 Ікра кетова з маслом в кошичках 10/10/50 40 
44 Лосось солений з лимоном 75/14 40 
504 Осетер відварний з хроном 125/30 40 

 
Розрахунок кількості страв в їдальнях промислових підприємств та навчальних 

закладах меню із вільним вибором проводять аналогічно. 
Виробнича програма заготівельних підприємств розробляється з 

урахуванням реальних потреб закладів, які централізовано постачаються 
напівфабрикатами різного ступеню готовності, кулінарними і кондитерськими 
виробами на основі попередніх замовлень. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОСТОРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧОГО 
ПРОЦЕСУ 

 
ТЕМА 5. ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

План. 
5.1. Організація внутрішнього простору підприємства харчування.  
5.2. Розрахунок сировини.  
5.3. Методика розрахунку площі складських приміщень 
5.4. Вимоги до проектування складських приміщень 
 

5.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА 
ХАРЧУВАННЯ 

Організація внутрішнього простору закладу ресторанного господарства 
залежить від типу підприємства, його потужності, характеру виробництва та 
методів обслуговування.  

На підприємствах харчування, які працюють на сировині, виробничий процес 
складається з наступних стадій:  

- приймання та зберігання сировини;  
- виробництво кулінарних напівфабрикатів і обробка окремих видів сировини;  
- виготовлення кулінарної продукції та оформлення страв;  
- реалізація продукції та обслуговування споживачів.  
В зв’язку з цим всі приміщення такого закладу об’єднують до таких 

функціональних груп:  
а) призначених для обслуговування відвідувачів;  
- обідня зала з естрадою, аванзалам і тому подібне:  
- допоміжні приміщення (вестибюль, гардероб, туалети, артистичні, приміщення 

додаткового обслуговування тощо);  
б) призначених для виготовлення кулінарної продукції:  
- основні виробничі приміщення;  
- складські приміщення;  
- службово-побутові. 
Співвідношення площі зони виробництва до зони обслуговування має 

наближатися до 30:70 (50:50).  
Організація внутрішнього простору підприємства харчування, що працює на 

сировині схематично представлена на рис.5.1.  
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Рис.5.1 - Організація внутрішнього простору підприємства харчування, що 

працює на сировині 
 
Для закладів ресторанного господарства, які працюють на кулінарних 

напівфабрикатах (доготовочні підприємства), наведена вище схема має відмінності 
в групі «Основні виробничі приміщення», оскільки виробничий процес такого 
закладу немає стадії «виготовлення напівфабрикатів». Тому, основні виробничі 
приміщення цих закладів складаються з: 

а) приміщень для холодної доробки напівфабрикатів і оброблення зелені, 
фруктів, ягід та овочів, які потрапляють на підприємство у вигляді сировини, а 
також солінь;  

б) приміщень для приготування кулінарних та мучних кондитерських і булочних 
виробів.  

На заготівельних підприємствах, виробничий процес складається зі стадій:  
- приймання та зберігання сировини;  
- виробництво напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів;  
- тимчасове зберігання та відправлення напівфабрикатів, кулінарних і 

кондитерських виробів на доготовочні підприємства та до магазинів кулінарії.  
Усі приміщення в такому випадку об’єднують до функціональних груп: 

складські, експедиція, виробничі, службові-побутові.  
Утворення груп функціонально споріднених приміщень дозволяє найбільш 

доцільно розмістити технологічне обладнання, зекономити виробничі площі, що 
сприяє підвищенню рентабельності основних фондів. 
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5.2. РОЗРАХУНОК СИРОВИНИ 
У практиці технологічного проектування використовуються наступні методи 

розрахунку сировини і напівфабрикатів: 
- за планом-меню розрахункового дня; 
- за фізіологічними нормами споживання основних продуктів харчування; 
- за укрупненими показниками. 
МЕТОД РОЗРАХУНКУ СИРОВИНИ ЗА ПЛАНОМ-МЕНЮ 

РОЗРАХУНКОВОГО ДНЯ використовується при проектуванні ЗРГ різних типів 
з вільним вибором страв. Розрахунок сировини за меню складається у визначенні  
кількості сировини, необхідної для приготування страв, які включені у виробничу 
програму за формулою: 

1000

nq
Q




 

Q – кількість сировини конкретного виду, кг; 
q – норма сировини певного виду на одну страву, г; 
n – кількість страв за день. 
Норма витрат сировини на одну порцію береться по „брутто” збірника рецептур 

або технологічних карток. У випадку надходження напівфабрикатів – по „нетто”. 
В разі використання готових охолоджених страв, їх необхідну кількість 
розраховують виходячи з відповідних технічних умов на дані страви. 

Загальну кількість сировини даного виду розраховуємо за формулою: 





1000
...21

nq
QQQQ nзаг

 

де Q1, Q2, Qn – кількість сировини певного виду, необхідної для приготування 
окремих страв згідно з виробничою програмою. 

Розрахунок сировини (табл. 5.1) проводять окремо для кожного підприємства 
(наприклад, ресторан і бар), для банкету, кондитерського цеху, якщо він постачає 
продукцію в інші підприємства.  

 
Таблиця 5.1 – Розрахунок сировини за планом-меню 

Найменування 
сировини 

Найменування страви 
Тріска, запечена з 

яйцем 
Тощо 

Разом, 
кг На 1 

порцію, г 
На розрахункову 

кількість, кг 
На 1 

порцію, г 
На 250 

порцій, кг 
Тріска   196 49,0   
Борошно   7 1,75   
Олія   8 2,0   
і т.д.       
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РОЗРАХУНОК СИРОВИНИ ЗА ФІЗІОЛОГІЧНИМИ НОРМАМИ 
проводиться для санаторії, шкіл-інтернатів з урахуванням рекомендованих норм 
харчування для певного контингенту населення (табл. 5.2). Кількість сировини 
розраховують за формулою: 

1000

Nq
Q н 

 

Q – кількість сировини певного виду 
де qн – добова фізіологічна норма споживання продуктів певного виду на одну 

людину, г; 
N – кількість споживачів, осіб. 
 

Таблиця 5.2 – Розрахунок сировини для загально терапевтичного санаторію 

Продукт 
Кількість 

споживачів, осіб. 
Фізіологічна 

норма, г 
Загальна кількість 

продуктів, кг 
М’ясо 200 150 30,0 
Риба 200 100 20,0 
Крупи 200 70 14,0 
Т.д    

 
Розрахункову кількість сировини розподіляють за асортиментом (табл. 5.3). 

Асортимент може змінюватись в залежності від сезону (виключають ті овочі і 
фрукти, які не характерні для даного сезону і проводять перерозподіл кількості між 
продуктами) або специфіки контингенту (для санаторіїв виключають свинину або 
інші продукти). Результати розрахунків заносять до табл. 

 
Таблиця 5.3 – Розбивка сировини за асортиментом 

Продукти Кількість 

% кг 

М’ясо продукти   
Яловичина   
Свинина   
Птиця   
Субпродукти   
Разом 100  

Рибопродукти   
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5.3. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПЛОЩІ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 
Складські приміщення призначені для короткотермінового зберігання 

сировини та напівфабрикатів, необхідних для ритмічної і безперебійної роботи 
ЗРГ, а також засобів матеріально-технічного оснащення (МТО), харчових відходів. 

Класифікація складських приміщень:  
1. Приміщення для зберігання сировини, напівфабрикатів, готової продукції - 

неохолоджувальні комори (сухих продуктів, овочів, напоїв) охолоджувальні 
камери (м’ясо-рибна, молочно-жирова, фруктів, зелені, напоїв). 

2. Приміщення для зберігання засобів МТО – комори тари, інвентарю, білизняна. 
3. Приміщення приймання і відпускання сировини, напівфабрикатів, готової 

продукції – рампа, розвантажувально-завантажувальний майданчик, експедиція. 
Структура групи складських приміщень визначається з урахуванням: типу, 

потужності ЗРГ характеру і особливостей виробництва (на сировині або 
напівфабрикатах). Сучасна організація роботи ЗРГ передбачає скорочення площі 
складських приміщень за рахунок збільшення частоти закупівлі продуктів. 

Для продуктів, що швидко псуються, регламентуються: термін зберігання, 
температура, відносна вологість повітря, кратність обміну повітря за добу, норма 
питомого навантаження на 1м2 площі. 

В технологічному проектуванні використовують три методи розрахунку площі 
складських приміщень: за рекомендованими нормами питомого навантаження на 
1м2 вантажної площі, за розмірами тари і складського обладнання, за площею 
підвісної колії.  

Площа складських приміщень за рекомендованими нормами питомого 
навантаження визначається за формулою: 

н
кор N

Q
S 

, 

де Ѕкор – корисна площа складського приміщення, м²; 
Q - загальна маса продуктів, що підлягають зберіганню, кг; 
Νн - норма питомого навантаження на 1м2 площі приміщення, кг/ м2. 
Кількість продуктів, що підлягають зберіганню, з урахуванням умов та терміну 

зберігання за формулою: 
Qзаг = Qд · t, 

Qзаг - загальна кількість продуктів, що підлягають зберіганню, кг; 
Qд - кількість продуктів, що переробляється за добу, кг;  
t   - термін зберігання, діб. 
Розрахунок площі складських приміщень за розмірами тари і складського 

обладнання виконується в наступній послідовності: 
Розрахунок площі, яку займає тара прямокутної форми для зберігання 

субпродуктів та птиці, проводиться за формулами: 
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а) кількість тари 

c

Q
n т 

, 

де nт – кількість тари, шт.; 
Q – кількість сировини, кг; 
с – ємність тари, кг; 
б) кількість тари у висоту  

h

H
nв 

, 

де nо – кількість тари в основі, шт.; 
H – допустима висота складування, м (1,5 м); 
h – висота тари, м; 
в) кількість тари в основі  

в

т
o n

n
n 

, 

г) площа під тарою 

от nbaS 
, 

де a, b – довжина і ширина тари, м 
Визначається площа, що займає тара, окремо на підтоварниках (Sпт) і на стелажах 

(Sст). Обчислену площу необхідно збільшити на 10% з урахуванням нещільності 
розташування тари на обладнанні 

тт SS  1,11

 

Тара розташовується на підтоварниках і стелажах 
Кількість підтоварників розраховують за формулою  

пт

т
пт S

S
n

1



, 

Кількість стелажів розраховують за формулою  

ст

ст
ст SП

S
n




1

, 

де птст SS ,
 - площа стандартних стелажа, підтоварника, м2 ; 

П - кількість полиць стелажа, шт. 
М’ясопродукти зберігаються у підвищеному стані (яловичина, свинина у тушах, 

напівтушах) - на підвісній колії та у тарі (птиця і субпродукти) – на підтоварниках. 
Довжина підвісної колії розраховується за формулами: 
для яловичини і свинини 

Lпк = р∙(а+с), 
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для баранини 
)(

2
са

р
Lпк 

, 

де Lпк – довжина підвісної колії, м; 
р – кількість туш, напівтуш, четвертин, шт.; 
а – товщина туші, напівтуші, четвертини, м; 
с – відстань між тушами по довжині колії, м. 
Площа, яку займають туші, напівтуші, четвертини на підвісній колії: 

Sпк =  Lпк ∙ b, 
де b – ширина туші, напівтуші, четвертини, м. 

Після визначення видів, кількості складського обладнання знаходять площу, яку 
воно займає, Ѕкор. (корисна площа) 

Sкор = nпт * Sпт + nст * Sст + Sпк 

Ѕпт = lпт*  bпт , 
де lпт -  довжина підтоварниика, м; 
     bпт -  ширина підтоварника, м. 

Площа приміщення визначається з урахуванням проходів між устаткуванням, 
вимог щодо його розміщення, 

Sзаг = Sкор/η 
де Ѕзаг - загальна площа складського приміщення з урахуванням проходів між 
устаткуванням, вимог щодо його розміщення, м2; 

η - коефіцієнт використання площі. 
У розрахунках, в залежності від функціонального призначення приміщення або 

його розмірів, η = 0,4 ÷ 0,45. 
Мінімально необхідні площі складських приміщень можна приймати відповідно 

до ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади 
ресторанного господарства)» (табл.5.4).  

Таблиця 5.4 - Мінімально необхідні площі приміщень приймання і 
зберігання продуктів, м2 

Типи та місткість 
підприємств харчування 

Форма виробництва 

напівфабрикати з високим 
ступенем готовності 

напів-
фабрикати 

на сиро-
вині 

1. Ресторани:  
а) на 50 місць  70 75 80 
б) на подальші місця понад 50  0,33 0,41 0,52 

в) на 100 місць  90 92 95 
г) на подальші місця понад 100  0,3 0,37 0,47 

2. Їдальні:  
а) на 50 місць  37 40 50 

б) на подальші місця понад 50  0,26 0,3 0,36 
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3. Кафе:  
а) на 50 місць  22/24 22/24 - 

б) на подальші місця понад 50  0,26/0,3 0,26/0,3 - 
в) на 200 місць  62/68 62/68 - 

г) на подальші місця понад 200  0,15/0,17 0,15/0,17 - 
4. Пивні бари: **)  

а) на 50 місць  46/43 46/43 - 
б) на подальші місця понад 50  0,4 0,4 - 
5. Бари денні: ***)  

а) на 50 місць  22 22 - 
б) на подальші місця понад 50  0,3 0,3 - 

6. Бари нічні: ***)  
а) на 50 місць  35 35 - 

б) на подальші місця понад 50  0,3 0,3 - 
*) Значення в чисельнику - при самообслуговуванні, в знаменнику - при обслуговуванні 
офіціантами.  
**) У чисельнику - при зберіганні пива в ізотермічних ємностях, в знаменнику - у 
бочках.  
***) Площі наведено на всі групи виробничо-побутових приміщень.  

 
5.4. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

1.Склад і структура складських приміщень визначаються з урахуванням вимог 
товарного сусідства сировини і продуктів, а також умов (температура і відносна 
вологість повітря, кратність повітрообміну) і термінів зберігання. 

2. Розташовують у підвальному, цокольному або на першому поверсі зі сторони 
господарського двору, в північній, північно-східній або північно-західній частині 
споруди. Дозволяється розміщення складських приміщень в окремо розташованих 
будівлях, які з’єднуються з основною спорудою перехідним коридором, а також у 
прибудованих приміщеннях.  

3. Складські приміщення не можуть бути прохідними, повинні бути прямокутної 
конфігурації, без виступів, щоб уникнути нераціонального використання площ та 
не ускладнювати догляд за приміщеннями.  

4. Вибір устаткування залежить від способу зберігання продуктів – стелажного 
(стелажі – риба, субпродукти в ящиках, олія, сир, вина в пляшках, коренеплоди) 
або штабельного (підтоварники – товари в тарі, сипучі продукти). 

5. Достатня площа для зберігання необхідного запасу сировини і н/ф. 
6. Максимальна механізація підйомно-транспортних операцій. 
7. Раціональний взаємозв’язок (горизонтальний, вертикальний) з 

розвантажувальним майданчиком та виробничими цехами. 
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8. Стіни і колони в приміщеннях приймання і зберігання продуктів з вологим 
режимом повинні мати вологостійке опорядження на висоту не менше 1,8 м, а в 
охолоджуваних камерах – на всю висоту приміщення.  

Охолоджувальні камери розташовуються одним блоком в північній або 
північно-східній частині будівлі, площа камер - не менше 4 м2 (на плані 2,1÷2,1м), 
конфігурація камер – прямокутна, без зайвих виступів і кутів, об’єднуються 
тамбуром глибиною 1,6 м. Одна камера з температурою +20 С  проектується без 
тамбура. 

Камери обладнуються теплоізоляцією. При різниці температур між камерами 
40С перегородки проектують без ізоляції. Машинне відділення розташовується 
поруч з камерами, має окремий вихід на господарчий двір. 

Поруч, під і над камерами не повинні бути приміщення з підвищеною вологістю 
і теплом – душові, бойлерні. Над камерами не повинні бути приміщення з трапами 
(овочеві, м’ясо-рибні цехи, мийні), житлові приміщення.  

Камера харчових відходів проектується при кількості місць у ЗРГ понад 150.  
Комори сухих та сипучих продуктів не розташовують поруч з приміщеннями з 

підвищеною вологістю. Допускається природне освітлення, обладнується 
вентиляцією. При наявності кондитерського цеху проектується поруч з ним. 

Комора овочів проектується поблизу від овочевого цеху в одноповерховій 
будівлі, під ним, або поруч з підйомником (ліфтом) – у багатоповерховій. Бажано 
розташування біля входу для запобігання забруднення виробничих коридорів. 

 
Технологічно необхідні розміри прорізу в складських приміщеннях мають бути 

не менше 0,9 м, а при застосуванні вилкових навантажувачів - 1,5 м. 
На підприємствах місткістю більш ніж 100 місць вхід до групи складських 

приміщень проектується окремо від входу для обслуговуючого персоналу.  
Складське обладнання – підтоварники, стелажі розташовують з урахуванням 

забезпечення нормальної циркуляції повітря і вільного підходу до нього. 
Ширина проходів (м): 

 між робочим фронтом обладнання та стіною – 1,2 ,  

 між двома робочими фронтами обладнання – 1,2,  

 між робочими фронтами обладнання і стіною з охолоджуваними  
батареями – 1,7, між окремими видами обладнання – 0,1, 

 між обладнанням і стіною – 0,1. 
 
 
 
 
 
 



38 

ТЕМА 6. ПРОЕКТУВАННЯ ОВОЧЕВОГО ЦЕХУ 
План 

6.1. Призначення, класифікація і склад виробничих цехів 
6.2. Основні вимоги до проектування овочевого цеху. 
6.3. Методика розрахунку овочевого цеху 
6.4. Вимоги до розміщення обладнання в овочевому цеху 
 
6.1. ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І СКЛАД ВИРОБНИЧИХ ЦЕХІВ 
Структура виробничих приміщень залежить від типу ЗРГ, його потужності. До 

виробничих приміщень входять цехи:  
- заготівельні – овочевий, м'ясо-рибний (м’ясний, рибний). 

загальнозаготівельний; 
- доготівельні – гарячий, холодний, кулінарний; 
- спеціалізовані – борошняний, кондитерський. 
Заготівельні цехи призначені для механічного кулінарного обробляння сировини 

і приготування напівфабрикатів. В овочевому цеху здійснюється приготування н/ф 
з овочів, картоплі, зелені, у м'ясо-рибному – з м’яса, птиці, субпродуктів, риби. 
Доготівельні цехи призначені для виробництва з напівфабрикатів готової до 
вживання продукції. У гарячому цеху здійснюється приготування гарячих страв, у 
холодному – холодних закусок і салатів. 

У складі ЗГР безпосереднього обслуговування (їдалень, ресторанів, кафе), які 
працюють на сировині, з кількістю місць у залах понад 50 проектуються цехи 
середньої і малої потужності – овочевий, м'ясо-рибний.  

У ЗРГ з безцеховою структурою, з кількістю місць у залі менше 50 
передбачається один загальнозаготівельний цех, у якому виділяють окремі 
технологічні лінії або робочі місця: 1 – приготування напівфабрикатів з м’яса, риби, 
птиці, 2 – приготування овочевих н/ф. В доготівельних ЗРГ, які працюють на 
напівфабрикатах, проектується цех (відділення) з підготовки напівфабрикатів. 

Гарячий і холодний цехи проектують на всіх підприємствах незалежно від їхньої 
потужності, де передбачені зали для обслуговування споживачів. Виключення 
складають роздавальні підприємства, їдальні (у сільських населених пунктах), кафе 
і спеціалізовані підприємства на 25 – 50 місць, у яких збереження, готування, 
оформлення і відпустка гарячих і холодних блюд і закусок, а також нарізку хліба 
здійснюють в одному приміщенні – гарячому цеху (кухні). 

Режим роботи виробничих цехів визначається режимом роботи залів ЗРГ. Для 
працівників використовуються наступні графіки виходу на роботу: 

1. ЛІНІЙНИЙ – одночасний початок і закінчення роботи. При нерівномірному 
завантаженні виробництва та зали його використання не доцільне. 
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2. СТРІЧКОВИЙ (СТУПЕНЕВИЙ) – вихід на роботу в різний час невеликими 
групами залежно від потоку споживачів. Застосовується на підприємствах з 
тривалістю роботи у півтори і більше змін. 

3. ДВОБРИГАДНИЙ – на підприємстві створюється дві бригади, однаково 
укомплектовані за кваліфікаційним складом і чисельністю. Коли одна працює, 
друга в цей день відпочиває. Максимальна тривалість робочого дня - 11 год. 30 хв. 
Використовується на підприємствах з подовженим робочим днем (1,5 - 2 зміни). 

4. КОМБІНОВАНИЙ – одночасне застосування двох - трьох видів графіків і 
використовується на підприємствах з подовженим робочим днем. 

5. СУМАРНОГО ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ – використовується у закладах, 
робота яких повязана з коливаннями попиту споживачів за днями тижня або 
сезонами року. Цей графік складається із загальної суми робочого часу кожного 
робітника на період, що планується. 

Групу виробничих приміщень закладу ресторанного господарства 
рекомендується розташовувати в єдиній функціональній зоні.  

При розміщенні виробничих приміщень у двох- та трьохповерхових 
підприємствах принцип функціонального поповерхового зонування виробничих 
приміщень бажано зберігати. Розташування цехів у структурі будівлі повинно 
забезпечувати послідовність технологічних процесів обробки сировини, 
приготування н/ф і виготовлення готових страв за мінімальної протяжності 
функціональних зв’язків і відсутності перетину технологічних і транспортних 
потоків, дотримання правил виробничої санітарії. 

За для уникнення поширення специфічних запахів виробничі приміщення не 
рекомендується розміщувати на фасадній стороні споруди. Їх розташовують в 
окремих приміщеннях будівлі зі сторони господарського двору або з торців 
споруди з орієнтацією на північ, північно-схід, північно-захід. Цехи не повинні 
бути прохідними.  

Виробничі цехи для закладів ресторанного господарства на 50 і більше місць 
рекомендується передбачати в роздільних приміщеннях. 

При об’єднанні в одному приміщенні цехів з різними температурно-вологими 
режимами, а також мийних різного призначення слід застосовувати технологічне 
обладнання, що забезпечує в місцях обробки і приготування кулінарних страв 
задані параметри внутрішнього середовища. У такому приміщенні цехи слід 
розділяти бар’єрами заввишки до 1,6 м або обладнанням.  

Для підприємств харчування, які працюють з напівфабрикатами, з кількістю 
місць 500 і більше та для закладів ресторанного господарства, які працюють на 
сировині, з кількістю місць 200 і більше необхідно встановлювати уловлювачі 
жиру.  

Виробничі приміщення повинні мати природне освітлення. В них слід уникати 
розміщення каналізаційних стояків, труб, ніш, виступів, карнизів та інших 
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складних елементів внутрішнього оздоблення для уникнення затемнення 
приміщень і накопичення пилу.  

Стіни і колони у виробничих приміщеннях з вологим режимом повинні мати 
вологостійке опорядження на висоту не менше 1,8 м (коридори на висоту 1,5м).  

Пофарбування стін, перегородок, конструкцій і обладнання у виробничих 
приміщеннях рекомендується передбачати в світлих холодних тонах. Фарби не 
повинні виділяти в повітряне середовище хімічних речовин вище регламентованих 
ДСП 201. Фарби повинні мати позитивні висновки державної санітарно-
епідеміологічної експертизи.  

Підлога у всіх приміщеннях повинна бути гладенькою без щілин, вибоїн, з 
поверхнею зручною для миття, з уклоном підлоги до трапів (з розрахунку один трап 
на 100 м2 площі, але не менше одного на приміщення).  

За наявності технологічних трапів на підприємствах харчування додаткові трапи 
для прибирання приміщень не встановлюються.  

Ширина проходів у виробничих приміщеннях повинна бути не менше наведеної 
в табл.6.1. 

Таблиця 6.1 – Ширина проходів у виробничих приміщеннях 
Проходи Ширина, м, 

не менше 
Між технологічними лініями обладнання (столами, мийками 
тощо) при розташуванні робочих місць в проході у два ряди:  

- при довжині лінії обладнання до 3 м  
- те саме, більше 3 м  

 
 

1,2 
1,5 

Між стіною і технологічною лінією обладнання (з боку робочих 
місць)  

1,0 

Між технологічними лініями обладнання (столами, мийними 
машинами тощо) і лініями обладнання, що виділяють тепло  

1,3 

Між технологічними лініями обладнання і роздавальною лінією  1,5 
Між стіною і плитою (з боку топкового отвору):  

- при твердому паливі  
- при інших видах палива  

 
1,5 
1,25 

 
Виробничі приміщення повинні бути взаємопов’язані, мати зручний зв’язок з 

необхідними групами приміщень. Якщо підприємство повністю знаходиться на 
першому поверсі, то безпосередньо за групою складських приміщень повинні 
розташовуватися заготівельні цехи (в першу чергу овочевий), а потім – гарячий та 
холодний.  

На підприємствах, які займають два і більше поверхів, заготівельні цехи 
розміщують на нижніх поверхах, забезпечуючи зручне транспортування 
напівфабрикатів в доготовочні цехи, що знаходяться на вищих поверхах.  
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Площі виробничої групи приміщень розраховуються або приймаються згідно 
табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 – Мінімально необхідні площі виробничих приміщень, м² 
Типи і місткість підприємств 

харчування 
Форми виробництва 

напівфабрикати з високим 
ступенем готовності 

напів-
фабрикати 

на сиро-
вині 

1. Ресторани (без специфіки національних кухонь) 
а) на 50 місць  100 125 140 
б) на 100 місць  189 200 211 
в) на подальше місце понад 100  0,67 0,73 0,78 

2. Їдальні загальнодоступні 
а) на 50 місць  70 78 95 
б) на подальше місце понад 50  0,5 0,6 0,62 

3. Кафе, закусочні, кафе молодіжні, кафе-молочні, кафе-дитячі *) 
а) на 50 місць  57/75 58/76 - 
б) на подальше місце понад 50 до 200  0,44/0,66 0,5/0,72 - 
в) на 200 місць  120/172 132/184 - 
г) на подальше місце понад 200  0,29/0,38 0,3/0,39 - 

4. Кафе-автомати 
а) на 75 місць  66 66 - 
б) на подальше місце понад 75  0,4 0,4 - 

5. Кафе-морозиво 
а) на 50 місць  40 40 - 
б) на подальше місце понад 50  0,26 0,26 - 

6. Кафе-кондитерська 
а) на 50 місць  79 79 - 
б) на подальше місце понад 50  0,84 0,84 - 

7. Пивні бари 
а) на 50 місць  23/29 23/29 23/29 
б) на подальше місце понад 50  0,4/0,48 0,4/0,48 0,4/0,48 

8. Пиріжкові, чебуречні, пельменні, пончикові, сосискові **) 
а) на 50 місць  - 26 - 
б) на подальше місце понад 50  - 0,32 - 

9. Шашличні 
а) на 50 місць  - 39 - 
б) на подальше місце понад 50  - 0,32 - 

10. Бутербродні **) 
на 25 місць  24 24 - 

11. Бари денні **) 
а) на 25 місць  22 22 - 
б) на подальше місце понад 25  0,28 0,28 - 

12. Бари нічні **) 
а) на 50 місць  35 35 - 
б) на подальше місце понад 50  0,3 0,3 - 
*) У чисельнику - при самообслуговуванні, в знаменнику - для обслуговування офіціантами. 

**) Площі наведено для виробничо-побутової групи приміщень. 

Мінімальний розмір виробничого приміщення слід приймати, як правило, не 
менше 7 м². 
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6.2. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОВОЧЕВОГО ЦЕХУ: 
1. Проектують у виробничій зоні підприємства. 
2. Розташовують на першому, у цокольному поверсі (при наявності природного 

освітлення). 
3. Коефіцієнт природного освітлення (відношення площі вікон до площі підлоги) – 1:8. 
4. Має функціональний зв’язок (горизонтальний; вертикальний) з коморою 

овочів, з якою надходить сировина, та доготівельними цехами (для забезпечення 
н/ф), приміщенням для зберігання харчових відходів.  

5. Великі овочеві цехи розташовують над або поруч із коморою овочів з 
безпосереднім входом для запобігання забруднення виробничих коридорів. 

6. Облаштовують холодним водопостачанням, каналізацією. У підлозі 
влаштовують трап для стікання води при санітарному оброблені цеху. 

6. Технологічні лінії та спеціалізовані робочі місця проектуються з дотриманням  
санітарно-технологічних умов.  

7. Розрахунок та підбір технологічного обладнання повинен здійснюватись за 
принципом мінімальної продуктивності, достатньої для механізації робіт у цеху. 
Добір немеханічного обладнання повинен відповідати оптимальному оснащенню 
робочих місць. 

 
6.3. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОВОЧЕВОГО ЦЕХУ. 

1) Складання виробничої програми цеху 
Виробнича програма овочевого цеху включає назву і масу сировини, що 

переробляється, асортименті і кількість напівфабрикатів, які виготовляються в за 
зміну, день або добу. В підприємствах безпосереднього обслуговування з повним 
технологічним циклом виробнича програма розробляється на основі плану-меню 
(виробничої програми) ЗРГ на день, результатів розрахунку сировини для 
підприємства. 

При проектуванні великих спеціалізованих цехів виробнича програма 
розробляється на основі нарядів-замовлень, від доготівельних ЗРГ, які 
забезпечуються цехом (табл 6.3). 

Таблиця 6.3 – Виробнича програма овочевого цеху 

Сировина 
Маса брутто, 

кг 
Відходи 

Назва напівфабрикатів 
Маса нетто, 

кг % кг 
Картопля    Картопля чищена  
    Картопля нарізана  
Морква    Морква чищена  
    Морква нарізана  
Буряк    Буряк  чищений  
    Буряк  нарізаний  
Капуста білокачанна    Капуста чищена  
    Капуста нарізана  
Цибуля ріпчаста    Цибуля чищена  
    Цибуля нарізана  
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2) Визначення режиму роботи цеху. 
Режим роботи цеху - це кількість робочих днів протягом тижня, кількість 

робочих змін протягом доби, початок і закінчення робочої зміни, час перерв 
протягом зміни. Режим роботи цеху визначається з урахуванням режиму роботи 
ЗГР, його доготівельних цехів. Максимальна (за обсягом продукції) зміна, якщо цех 
працює у декілька змін, припадає на години, що передують максимальному 
завантаженню торгівельних зал або постачанню в доготівельні ЗРГ максимальних 
партій напівфабрикатів. 

В підприємствах з повним технологічним циклом, які працюють на сировині, 
овочевий цех починає роботу на 1-2 години раніше доготівельних цехів і, 
відповідно, може раніше її закінчувати з урахуванням терміну зберігання н/ф.. 

3) Складання технологічних схем виробничих процесів. 
Оптимальні технологічні схеми виробничих процесів розробляється з метою 

визначення послідовності виконання стадій технологічного процесу, окремих 
технологічних процесів, необхідних робочих місць і технологічного обладнання. 
Технологічні схеми розробляються у вигляді іконографічних моделей (блок-
схем, граф-схем), які відображають особливості виконання технологічного 
процесу, його окремих стадій операцій, або таблиць. 

 Проектування технологічних ліній та робочих місць 
У складі потужних спеціалізованих овочевих цехів проектують такі 

технологічні лінії (робочі місця): 
 з обробляння картоплі та виготовлення напівфабрикатів з неї; 
 з обробляння коренеплодів та виготовлення напівфабрикатів з них; 
 з обробляння капусти і зелені та виготовлення напівфабрикатів з них; 
 з обробляння цибулі та виготовлення відповідних напівфабрикатів. 

В овочевих цехах середньої потужності плануються такі технологічні лінії: 
 з обробляння картоплі і коренеплодів та виготовлення напівфабрикатів з 

них;  
 з обробляння капусти і зелені та виготовлення напівфабрикатів з них; 
 з обробляння цибулі та виготовлення напівфабрикатів з неї. 

В овочевих цехах малої потужності проектують такі робочі місця: 
 з обробляння картоплі і коренеплодів та виготовлення напівфабрикатів з 

них; 
 з обробляння капусти, цибулі і зелені та виготовлення напівфабрикатів з 

них. 
4) Визначення виходу напівфабрикатів і відходів при обробленні сировини. 
Для розрахунку кількість відходів використовуються збірники рецептур страв. 

Відходи для овочів приймаються на вересень. 
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5) Розрахунок і підбір механічного обладнання 
Використовуються машина для миття овочів, картоплечистка, овочерізка. 

Попередньо визначається  маса овочів, що обробляються з використанням 
механічного обладнання. 

Розрахунок механічного обладнання складається з підбору обладнання за 
продуктивністю в каталогах у залежності від потужності цеху; визначенні 
тривалості роботи обладнання і коефіцієнта його використання. Потрібну 
продуктивність машини визначають за формулою 

T

Q
Gпотр




5,0.

 кг/год.,                                       (5.1) 

де Gпотр. - потрібна продуктивність машини, кг/год.; 
Q – кількість сировини, що переробляється, кг; 
Т – тривалість роботи цеху, год.; 
0,5 – умовний коефіцієнт використання машини. 
За довідниками підбирають обладнання, яке має продуктивність, близьку до 

потрібної. Потім визначають фактичну тривалість роботи обладнання і коефіцієнт 
його використання за формулами 

G

Q
t 

 

де t - тривалість роботи машини за зміну, год.; 
G- продуктивність машини, кг/год. 

T

t


 

де  - коефіцієнт використання машини за часом; 
У розрахунку коефіцієнт використання машини приймається 5,0 . У випадку, 

якщо 5,0  підбирається машина вищої продуктивності або дві машини вибраної 

продуктивності. 
6) Розрахунок чисельності виробничих працівників 
Трудовитрати для виконання виробничої програми цеху визначається за 

формулою: 

a

Q
Аi 

; 

нi tQA  , 

де Ai – трудовитрати для виконання певної технологічної операції, людино-год.; 
Q – маса сировини, що переробляється за зміну, кг; 
а - норма виробітку для певної операції на одного працівника, кг/год; 
tн - норма часу для певної операції; год/кг. 
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пзаг АААA  ...21. , 

.загA  - загальні трудовитрати для виконання виробничої програми цеху, 
людино/год.; 

пААА ,, 21  - трудовитрати для виконання повної технологічної операції, людино-
год. 

Явочна чисельність робітників цеху визначають за формулою: 

1
1






Т

А
N

 

де T - тривалість робочого дня кухаря, год; 

 - коефіцієнт, що враховує зростання продуктивності праці ( = 1.14) 
Загальну (середньосписочну) чисельність робітників цеху з урахуванням роботи 

без вихідних та святкових днів за формулою: 
N2= N1·α 

де N2 -  списочна чисельність працівників, осіб.; 
α - коефіцієнт, що враховує роботу у святкові дні, відсутність працівників у 

зв’язку з хворобою, навчанням та відпусткою (табл. 6.4). 
При двох бригадному графіку виходу на роботу (T  = 11год.30хв.) 

середньосписочна чисельність кухарів визначається за формулою: 
N2= ∙2 N1α 

Таблиця6.4 – Значення коефіцієнта α 
Робочий тиждень 

підприємства 
Режим робочого часу працівника 

Коефіцієнт 
α 

7-денний 5 днів на тиждень (два вихідних дні) 1,58 
7-денний 6 днів на тиждень (один вихідний день) 1,32 

6-денний 
6 днів на тиждень (один вихідний день та один 
скорочений) 

1,13 

5- денний 5 днів на тиждень (два вихідних дні) 1,13 
 
7) Розрахунок і підбір немеханічного обладнання 
До немеханічного обладнання відносяться столи, стелажі, ванни. 
а)Розрахунок і підбір виробничих столів здійснюється за формулами: 






Ta

lQ
Lp

 

де Lр - розрахункова довжина столів, м; 
l - норма довжини стола на одного працівника для даної операції, м. 

ñò

p
ñ l

L
n 

 

де nс - розрахункова кількість столів, шт.; 
l- довжина стандартного столу, підібраного за каталогами, м. 
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б)Розрахунок і підбір мийних ванн: 
Ванни використовуються для 
миття картоплі і коренеплодів до очищення; 
миття картоплі і коренеплодів після очищення; 
зберігання очищеної картоплі у воді; 
миття цибулі, зелені, капусти. 
Розрахунок ванн здійснюється за формулами: 






K

lWQ
Vp

)(

 

де Vр - розрахунковий об'єм  ванни, дм3; 
W- норма витрати води для промивання 1 кг продуктів, дм3; 
K- коефіцієнт заповнення ванн (K = 0,85); 
φ- оборотності  ванн за зміну. 
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Т

 

де τ - тривалість циклу обробляння продукту в мийній ванні, хв. 
Кількість ванн визначається за формулою 

..тс

p
В V

V
п 

 

де nв - розрахункова кількість ванн, шт.; 
Vст- об’єм стандартної ванни, підібраної за каталогами, дм3. 
8)Розрахунок корисної і загальної  площі цеху 
Розрахунок площі цеху здійснюється за формулою: 

Sкор = S1 + S2 + … + Sп 
де Sкор - корисна площа цеху, м2; 
S1 S2 Sп - установочна площа окремих видів обладнання, м2. 
Розрахунок корисної площі подати у вигляді таблиці 6.5. 
 
Таблиця 6.5 – Розрахунок корисної площі цеху 

Назва 
обладнання 

Марка 
обладнання 

Габаритні розміри, м Кількість 
обладнання, шт. 

Корисна 
площа, м2 l b h 

       

Разом       
 



кор
заг

S
S .

 

де η – умовний коефіцієнт використання площі цеху (у розрахунках овочевого 
цеху η = 0,35 -0,4). 
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6.4. ВИМОГИ ДО КОМПОНУВАННЯ ЦЕХУ І РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 
Компонування приміщення цеху – це визначення його оптимальної 

конфігурації і розмірів, раціональне розташування цеху в загальній об’ємно 
планувальній схемі будівлі ЗРГ, розміщення технологічного обладнання згідно з 
особливостями і вимогами технологічного процесу, охорони праці і техніки 
безпеки. Заготівельні цехи повинні мати прямокутну конфігурацію із 
співвідношенням довжини до ширини не більш ніж 3:1. 

При розташуванні обладнання дотримуються наступних принципів: 
- забезпечення послідовності операцій технологічного процесу відповідно до 

схем обробки окремих видів продуктів; Технологічні лінії з обробки окремих видів 
продуктів не повинні перетинатись між собою і мати зворотного руху. 

- забезпечення найкоротшого шляху проведення технологічного процесу; 
- дотримання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного 

нагляду. 
Компонувати технологічні лінії з урахуванням мінімально припустимих 

відстаней між окремими одиницями обладнання, що забезпечують нормальні 
умови для монтажу, експлуатації, ремонту. Вони повинні складати не менш: 

- між механічним обладнанням і стіною – 0,4 м, 
- між окремими одиницями механічного обладнання – 0,7 м, 
- між стіною і немеханічним обладнанням – 0,05 м, 
- між немеханічним обладнанням – 0,1 м. 
Необхідно забезпечувати ширину проходів, достатню для транспортування 

продукції та руху сировини та н/ф: 
- між лініями немеханічного обладнання при двохстороннім розташуванні 

робочих місць – 1,3 м, при одностороннім – 1,0 м; 
- між стіною і робочим місцем кухаря, що чистить овочі, - 0,8 м. 
 

ТЕМА 7. ПРОЕКТУВАННЯ М'ЯСО-РИБНОГО ЦЕХУ 
План 

7.1.Основні вимоги до проектування м'ясо-рибного цехів 
7.2. Методика розрахунку м'ясо-рибного цеху 
7.3. Особливості компоновки і розміщення обладнання в м'ясо-рибному цеху  
 
7.1.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ М'ЯСО-РИБНОГО ЦЕХУ 
М’ясний, рибний і м’ясо-рибний цехи належать до групи заготівельних цехів ЗРГ. 

На великих підприємствах (комбінати н/ф, фабрики заготівельні) виділяють 
самостійні цехи: м’ясний, рибний, птахоголинний. У закладах середньої потужності 
- м’ясо-рибний цех. У їдальнях, ресторанах, кафе з кількістю місць до 50 проектують 
загально заготівельний цех, об’єднавши овочевий та м’ясо-рибний цехи. 
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Призначення м'ясо-рибного цеху – механічне кулінарне оброблення м’яса, птиці, 
риби, нерибних продуктів моря і приготування напівфабрикатів з них. 

У великих заготівельних закладах передбачають декілька приміщень: 
- три камери для розморожування м’яса (дефростери), кожна розрахована на 

добову кількість сировини. Температура у кожній камері на 2-30 С вищі ніж у 
попередній. Мета – зменшення витрат м’ясного соку при розморожуванні; 

- приміщення для обмивання і обсушування туш – оснащують ваннами й 
щітками-душ; 

- м’ясний цех; приміщення для оброблення кісток; 
- камера зберігання напівфабрикатів; 
- приміщення для опалювання птиці; відділення для оброблення птиці і 

субпродуктів; 
- мийна цехового інвентарю; приміщення для заточування ножів. 
Приміщення розташовують на одному поверсі відповідно до послідовності 

технологічного процесу. 
Транспортування туш, напівтуш м’яса здійснюється на підвісній колії або візках. 

У м’ясному цеху передбачаються технологічні лінії обвалювання, жилкування, 
зачищання (на виробничих столах або конвеєрних лініях); приготування 
натуральних н/ф; приготування січених н/ф.  

Лінія приготування січених н/ф оснащена м’ясорубкою, фаршмішалкою, 
котлетоформувальною машиною, ванною для замочування хліба. додатково цех 
оснащують пересувними стелажами для транспортування н/ф, шафами для 
зберігання хліба, спецій. Приміщення для оброблення кісток оснащують машинами 
для дроблення кісток, столами, пересувними ваннами, стелажами.  

Лінія оброблення птиці включає опалювальний горн, виробничі столи, ванни, 
стелажі. Лінія оброблення субпродуктів включає ванни мийні, столи, стелажі. 

У рибному цеху передбачаються лінії оброблення риб частикових і осетрових 
порід. Лінія оброблення риб частикових порід включає мийні ванни з сітчастими 
контейнерами для розморожування, столи, рибочистку для очищення від лузги, 
машину для відрізання голів, плавників, ванни для фіксації н/ф. для приготування 
січених виробів передбачають м’ясорубку.  

Робоче місце з виробництва рибних напівфабрикатів повинно бути 
укомплектоване обробними дошками, ножами, вагами, спеціями, сіллю. Лінію 
оброблення риб осетрових порід оснащують стелажами для розморожування, 
мийними ваннами, кип’ятильником для ошпарювання, столами. 

На підприємствах з повним виробничим циклом проектують м'ясо-рибний цех, 
у якому виділяють три лінії – оброблення м’яса , риби, птиці і субпродуктів. У 
цехах невеликою потужності птицю допускається обробляти на рибній лінії з 
розподілом процесу в часі. Цех оснащують холодильними шафами для 
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короткочасного зберігання н/ф, мийними ваннами і виробничими столами – окремо 
для м’яса і риби, стелажами, розрубочним стільцем для м’яса.   

М'ясо-рибний цех проектують у виробничій зоні підприємства, на першому, у 
цокольному поверсі (при наявності природного освітлення). Цех повинен мати 
природне освітлення з коефіцієнтом природного освітлення (відношення площі 
вікон до площі підлоги) - 1:8. 

Має функціональний зв’язок з м'ясо-рибною камерою і гарячим цехом, 
приміщенням для зберігання харчових відходів. Облаштовують холодним і 
гарячим водопостачанням, каналізацією. У підлозі - трап для стікання води при 
санітарному оброблені цеху. Технологічні лінії та спеціалізовані робочі місця 
проектуються з дотриманням  санітарно-технологічних умов. Розрахунок та підбір 
технологічного обладнання здійснюється за принципом оптимальної 
продуктивності, достатньої для механізації робіт у цеху. Добір немеханічного 
обладнання повинен відповідати оптимальному оснащенню робочих місць. 

 
7.2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ М'ЯСО-РИБНОГО ЦЕХУ 

1) Складання виробничої програми цеху 
Виробнича програма цеху (табл. 7.1) включає назву і масу брутто сировини, що 

переробляється, асортименті і кількість напівфабрикатів (у кг або шт.), які 
виготовляються за зміну або добу. В підприємствах безпосереднього 
обслуговування з повним технологічним циклом виробнича програма 
розробляється на основі плану-меню (виробничої програми) ЗРГ на день, 
результатів розрахунку сировини для підприємства. 

Таблиця 7.1 – Виробнича програма цеху 

Страва 
Кількість 

порцій 
Сировина 

Маса 
брутто, кг 

Напівфабрикат 

Бульйон з птиці  Птиця  Птиця ціла 
Юшка рибна  Судак   Філе з шкірою і кістками 
Риба запечена  Судак   Філе з шкірою без кісток 
Яловичина 
тушкована 

 Яловичина   
Порціонний шматок 

Свинина запечена  Свинина  Порціонний шматок 
Зрази  січені 30 Свинина 2,16 Зрази  січені 
Оладки з печінки 30 Печінка 3,39 Січена маса 

 
При проектуванні великих спеціалізованих цехів виробнича програма 

розробляється на основі нарядів-замовлень, від доготівельних ЗРГ, які 
забезпечуються цехом. Асортимент i кількість напівфабрикатів з яловичини i 
свинини визначається згідно з вимогами до кулінарного використання частин туш 
та норм їх виходу [Збірник рецептур, табл. 10, 12] та подається у вігляді табл 7.2.  
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Таблиця 7.2 – Визначення асортименту і кількості напівфабрикатів з яловичини 

Частина туші 
Вихід 

Назва н/ф 
Маса однієї 
порції н/ф, г 

Кількість 
н/ф порц., 
(шт., кг) 

% кг 

Вирізка, товстий та 
тонкий край, верхній 
та внутрішній шматки 
тазостегнової частини 

9,8  

Бефстроганов 119  

Ромштекс 110  

Котлетне м’ясо 
40,3 

 
 

Фарш   
Биточки 74  

Всього: 73,6     
Кістки, жили, хрящі 25,4     
Відходи і втрати 1     
Разом: 100     

 
Асортимент i кількість напівфабрикатів із свинини визначити аналогічно.  
Асортимент i кількість напівфабрикатів з птиці i субпродуктів визначається на 

підставі [9, табл. 18, 20, ] і зводиться у вигляді табл. 7.3. 
Таблиця 7.3 – Визначення асортименту і кількості напівфабрикатів з 

субпродуктів, птиці 

Назва сировини 
Маса 

брутто, кг 

Відходи Маса 
нетто, г 

Назва напівфабрикату 
% кг 

Птиця напів потр.  11   Тушка заправлена 
Печінка  7   Печінка для смаження 

 
2) Визначення режиму роботи цеху. 
Режим роботи цеху - це кількість робочих днів протягом тижня, кількість 

робочих змін протягом доби, початок і закінчення робочої зміни, час перерв 
протягом зміни. Режим роботи цеху визначається з урахуванням режиму роботи 
ЗГР, його доготівельних цехів. Максимальна (за обсягом продукції) зміна, якщо цех 
працює у декілька змін, припадає на години, що передують максимальному 
завантаженню торгівельних зал або постачанню в доготівельні ЗРГ максимальних 
партій напівфабрикатів. 

В підприємствах з повним технологічним циклом, які працюють на сировині, 
цех починає роботу на 2-3 години раніше гарячого цеху і, відповідно, може раніше 
її закінчувати з урахуванням терміну зберігання н/ф. 

3) Складання технологічних схем виробничих процесів. 
Визначається послідовність виконання стадій технологічного процесу, окремих 

технологічних процесів, робочих місць і технологічного обладнання. 
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4) Розрахунок і підбір механічного обладнання 
Використовуються м’ясорубка, фаршмішалка або привід універсальний з 

комплектом змінних механізмів.  
Процес виробництва деяких напівфабрикатів, згідно з технологічною схемою, 

передбачає повторне подрібнення продуктів. Тривалість роботи машини для 
подрібнення м'яса протягом зміни визначається за формулою: 

2

2

1

1

G

Q

G

Q
t 

                                                            (1) 

де t- тривалість роботи машини за зміну, год.; 
Q1 - маса м'ясопродуктів при першому подрібненні на машині, кг; 
Q2 - маса м'ясопродуктів з наповнювачами при повторному подрібненні, кг; 
G1 i G2 - продуктивність машини відповідно при першому i повторному 

подрібненні продуктів, кг/год. 
У розрахунках G2 менше від G1 на 15-20% внаслідок збільшення в'язкості 

котлетної маси. 
Кількість м’ясопродуктів i наповнювачів, які подрібнюються на машині (Q1), 

(Q2) визначається за збірником рецептур. Результати розрахунків надаються у 
вигляді таблиці 7.4. 

 
Таблиця 7.4 – Розрахунок кількості сировини для подрібнення 

Назва продукту 
Біфштекс січений Шніцель січений 

Разом, кг на 1 
порц., г 

на ____ 
порц., кг 

на 1 
порц., г 

на ____ 
порц., кг 

Яловичина 80     
      
Разом  ∑  ∑ ∑ 

 
Визначається - коефіцієнт використання машини за часом; 

T

t


 

де  - коефіцієнт використання машини за часом; 
T - тривалість роботи цеху за зміну, год. 

У розрахунку коефіцієнт використання машини приймається 5,0 . У випадку, 

якщо 5,0  підбирається машина вищої продуктивності або дві машини вибраної 
продуктивності. 

5) Розрахунок і підбір холодильного обладнання 
Холодильне обладнання (холодильні шафи) розраховуються i підбираються 

згідно з потрібною ємністю за формулою: 

Е =
�

�
                                                                    (2) 



52 

де Е - розрахункова ємність шафи, кг; 
Q - кількість сировини (напівфабрикатів), які підлягають з6epi-ганню у 

холодильній шафі протягом розрахункового періоду, кг;  
φ - коефіцієнт, який враховує масу тари,  φ = 0,7÷0,8. 
Ємність холодильних шаф для м'ясного цеху розраховується з урахуванням 

зберігання сировини i напівфабрикатів у кількості, яка забезпечить ритмічну 
роботу цеху протягом  1/3 - 1/2  зміни. 

6) Розрахунок чисельності виробничих працівників 
Визначається трудовитрати для виконання виробничої програми цеху: 

a

Q
Аi 

; 

де Ai - трудовитрати для виконання певної операції, людино-год.; 
Q - маса сировини, що переробляється за зміну, кг; 
A - норма виробітку для певної операції на одного працівника, кг/год.; 

пзаг АААA  ...21. , 

.загA  - загальні трудовитрати для виконання виробничої програми цеху, 
людино/год; 

пААА ,, 21  - трудовитрати для виконання повної технологічної операції, людино-
год. 

Явочна чисельність робітників цеху визначають за формулою: 

1
1






Ò

À
N

 

де T - тривалість робочого дня кухаря, год.; 

 - коефіцієнт, що враховує зростання продуктивності праці ( = 1.14) 
Загальну чисельність робітників цеху з урахуванням режиму роботи 

підприємства визначаємо за формулою  
N2 = N1 · α 

де N2 -  списочна чисельність працівників, осіб.; 
α - коефіцієнт, що враховує роботу у святкові дні, відсутність працівників у 

зв’язку з хворобою, навчанням  та відпусткою. 
При двох бригадному графіку виходу на роботу (T = 11год.30хв.) 

середньосписочна чисельність кухарів визначається за формулою: 
N2= ∙2 N1α 

7) Розрахунок і підбір немеханічного обладнання 
а) Розрахунок і підбір виробничих столів здійснюється за формулами: 






Ta

lQ
Lp

 

де Lр - розрахункова довжина столів, м; 
l - норма довжини стола на одного працівника для даної операції, м. 
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ст

p
с l

L
n 

 

де nс - розрахункова кількість столів, шт.; 
l- довжина стандартного столу, підібраного за каталогами, м. 
б)Розрахунок і підбір мийних ванн: 
Ванни використовуються для миття м’яса; розморожування і миття риби після 

потрошіння; миття птиці. Розрахунок ванн здійснюється за формулами: 






K

lWQ
Vp

)(

 

де Vр - розрахунковий об'єм  ванни, дм3; 
W- норма витрати води для промивання 1 кг продуктів, дм3; 
K- коефіцієнт заповнення ванн ( K = 0,85); 
φ- оборотності  ванн за зміну. 
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Т

 

де τ - тривалість циклу обробляння продукту в мийній ванні, хв. 
Кількість ванн визначається за формулою 

..тс

p
В V

V
п 

 

де nв - розрахункова кількість ванн, шт.; 
Vст- об’єм стандартної ванни, підібраної за каталогами, дм3. 
8)Розрахунок корисної і загальної площі цеху 
Розрахунок площі цеху здійснюється за формулою: 

Sкор = S1 + S2 + … + Sп 
де  Sкор - корисна площа цеху, м2; 

S1 S2 Sп - установочна площа окремих видів обладнання, м2. 
Розрахунок корисної площі подати у вигляді таблиці 7.5. 
 
Таблиця 7.5 – Розрахунок корисної площі цеху 

Назва 
обладнання 

Марка 
обладнання 

Габаритні розміри, м Кількість 
обладнання, шт. 

Корисна 
площа, м2 l b h 

       

Разом       
 



кор
заг

S
S .

 

де η – умовний коефіцієнт використання площі цеху (у розрахунках овочевого цеху 
η = 0,35 -0,4). 
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7.3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ В М'ЯСО-РИБНОМУ 
ЦЕХУ 

Раціональне розташування обладнання повинне забезпечувати: 
- прогресивну організацію технологічного процесу 
- ефективне використання площі цеху; 
- дотримання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежного нагляду. 
Компонувати технологічні лінії з урахуванням мінімально припустимих 

відстаней між окремими одиницями обладнання, що забезпечують нормальні 
умови для монтажу, експлуатації, ремонту. Вони повинні складати не менш: 

- між механічним обладнанням і стіною – 0,4 м, 
- між окремими одиницями механічного обладнання – 0,7 м, 
- між стіною і немеханічним обладнанням – 0,05 м, 
- між немеханічним обладнанням – 0,1 м. 

Необхідно забезпечувати ширину проходів, достатню для транспортування 
продукції та руху сировини та н/ф: 

- між лініями немеханічного обладнання при двохстороннім розташуванні 
робочих місць – 1,3 м, при одностороннім – 1,0 м; 

- між стіною і робочим місцем обвальником м’яса у конвеєра – 1,5 м; 
- між робочими місцями обвальників м’яса при паралельному розташуванні 

конвеєрних ліній – 2,5 м. 
 

ТЕМА 8. ПРОЕКТУВАННЯ ГАРЯЧОГО ЦЕХУ 
План 

8.1. Вимоги до проектування гарячого цеху. 
8.2. Методика розрахунку гарячого цеху. 
8.3. Компонування гарячого цеху. 
 

8.1. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ГАРЯЧОГО ЦЕХУ 
Гарячий цех призначений для приготування страв, кулінарних виробів, напоїв 

для реалізації у залах закладу, магазинах кулінарії, та теплового оброблення 
продуктів для холодного цеху. 

Гарячий цех, як окремий виробничий підрозділ, проектується у складі ЗРГ з 
кількістю місць понад 50.У ЗРГ з кількістю місць менше 50 гарячих цех 
об'єднується з холодним і проектується об'єднаний доготівельний цех (кухня, 
харчоблок). 

Основні вимоги до проектування гарячого цеху 
Розташовується в північній або північно-східній частині будівлі, у складі блока 

виробничих приміщень. 
Вікна цеху повинні виходити на господарський двір. 
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Має раціональні функціонально-технологічні взаємозв'язки зі складськими 
приміщеннями або коморою добового запасу, заготівельними цехами, холодним 
цехом, мийною столового посуду. 

Мийна кухонного посуду розташовується поруч з гарячим цехом або має 
безпосередній вихід у цех. 

Зв'язок гарячого цеху з залами для обслуговування відвідувачів забезпечується 
через роздавальні лінії або приміщення.  

Обов'язково забезпечується природне освітлення з коефіцієнтом 1: 6. 
Гарячий цех проектується поруч із залом з більшою кількістю місць у разі 

розміщення декількох зал на різних поверхах. 
Оснащується тепловим, механічним і немеханічним обладнанням. 

Рекомендується секційно-модульне обладнання. Розрахунок та підбір 
технологічного обладнання здійснюють з урахуванням науково-технічного 
прогресу. 

Планування технологічних ліній та робочих місць проводять з дотриманням 
умов окремого обробляння сировини і готових продуктів, розділенням робочих 
місць з приготування страв із сирих та варених овочів. Також необхідно 
передбачити використання окремого посуду та інвентарю. 

 
8.2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГАРЯЧОГО ЦЕХУ 

Технологічний розрахунок гарячого цеху виконується в наступній 
послідовності: 

1) Складання виробничої програми цеху 
Виробнича програма гарячого цеху – це план виготовлення страв, кулінарних 

виробів, напоїв певного асортименту і кількості за зміну, день. Підставою для 
складання виробничої програми гарячого цеху є план-меню розрахункового дня 
ЗРГ, що проектується. 

Виробнича програма гарячого цеху містить наступні показники: посилання на 
нормативно-технічну документацію, найменування страв певної групи, вихід маси 
1 порції продукції, кількість порцій (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 – Виробнича програма гарячого цеху ресторану 
№ за 

збірником 
Найменування страв 

Вихід
, г 

Кількіст
ь страв, шт. 

ТК Салат вечірній: варіння яєць  40 32 
ТК Язик по-селянські: варіння язику  200 45 
231 Борщ 300 70 
513 Філе риби фаршироване 100 30 
677 М’ясо, тушковане з овочами 225 30 
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2) Визначення режиму роботи цеху і працівників 
Режим роботи гарячого цеху визначається режимом роботи зали і залежить від 

типу, класу, спеціалізації, місця розташування ЗРГ. У залежності від обсягу, 
асортименту, трудомісткості продукції цех починає роботу на 1,5-3 год. раніше 
зали. У більшості ЗРГ цех закінчує роботу одночасно із залом. 

Графіки виходу на роботу працівників цеху залежать від тривалості роботи 
цеху - ступеневий, лінійний, комбінований, двох бригадний. 

3) Визначення технологічних ліній (відділень і робочих місць) 
У ЗРГ з великою кількістю місць можуть виділятися наступні технологічні лінії 

(відділення) і робочі місця (рис. 8.1-8.2, табл. 8.2): приготування бульйонів і супів, 
приготування других страв, гарнірів і соусів, приготування солодких страв, 
приготування борошняних кулінарних виробів, приготування гарячих напоїв. 

 

 
Рис.8.1 - Технологічні лінії (відділення) і робочі місця в гарячому цеху 

 
Таблиця 8.2 – Технологічні лінії обладнання робочих місць 

Технологічні лінії Операції Обладнання 

Приготування 
супів 

Варіння бульйонів, пасерування 
овочів, підготування компонентів 
(перебирання і миття круп, грибів, 
нарізання овочів), варіння супів 

Плита, сковорода, 
стіл виробничій, 
ванна мийна 

Приготування 
других страв і 
гарнірів 

Підготовчі операції, смаження 
виробів, запікання, варіння, 
тушкування, припускання продуктів  

Сковорода, плита, 
фритюрниця, 
пароконвектомат, 
стіл виробничій 

Приготування 
гарячих напоїв і 
солодких страв 

Підготовчі операції, приготування 
кип’ятку, варіння  

Кип’ятильник, 
котел, стіл 
виробничій 

Приготування 
борошняних 
кулінарних виробів 

Підготовчі операції, заміс тіста, 
формування виробів 

Привід 
універсальний, стіл 
виробничій 

 

У ЗРГ з великою кількістю місць можуть виділятися 
наступні технологічні лінії (відділення) і робочі місця: 

приготування 
бульйонів і 

супів 
приготування 
других страв, 

гарнірів і соусів 

приготування 
солодких страв приготування 

борошняних 
кулінарних 

виробів 

приготування 
гарячих напоїв 
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Рис.8.2 - Технологічна схема виробничого процесу в гарячому цеху 

 
4) Складання графіка реалізації страв за кожну годину роботи зали 
Графік погодинної реалізації страв складається для розрахунку і підбору 

теплового обладнання. 
Для проведення розрахунків складаємо графік реалізації страв за кожну годину 

роботи зали з урахуванням кількості споживачів. Кількість страв, що реалізується 
за кожну годину роботи зали визначають за формулою 

nг = nд ∙ Кг, 
де  nд- кількість страв, реалізованих за день; 

Підготовка  
продуктів до  

теплового 

обробляння 

Котел, плита 
Стіл  

Доробка продуктів після 
теплового обробляння 

 
Приготування других 

страв, соусів 

 
Привід  

універсальний 
Ванна мийна 

Стіл виробничий 

 
Стіл з мийною ванною 
Привід універсальний 

Плита, котел 
Шафа жарочна 
Фритюрниця 
Сковорода  

Стіл  

 
Приготування супів 

 
Котел, плита 
 Сковорода  

Привід  
універсальний  

Стіл  

 
Приготування бульйонів 

Промивання 

Нарізання 

Формування 

Протирання 

Проціджування 

Просіювання  

Завантаження 

Варіння 

Проціджування 

Протирання 

Фарширування 

Формування 

Порціонування 

Промивання 

Пасерування 

Запікання 

Тушкування 

Припускання 

Смаження 

Варіння 

Завантаження 

Варіння 

Приготування 
пасеровки 

 

Заправляння 

Протирання 

Технологічні операції Робочі місця Технологічне 
обладнання 

Хід  
технологічного  

процесу 
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Кг – коефіцієнт перерахування страв на кожну годину роботи зали. 

N

N год
годK

; 

де Nгод - кількість відвідувачів за розрахункову годину, чол.; 
Nд - загальна кількість відвідувачів за день, чол. 
Для супів, які реалізуються протягом обмеженого часу, як правило двома 

партіями, - на 2-3 години реалізації (з 1200 до 1400 – перша партія; 1400до 1600 – друга 
партія), розраховують окремий коефіцієнт. 

2

год

N

N
сK

; 

де N2 - кількість відвідувачів за період реалізації супів, чол. 
Приклад 
Таблиця 8.3 – Графік завантаження залу ресторану  

Години праці Оборотність місця 
Коефіцієнт 

завантаження залу 
Кількість 

відвідувачів 
1200-1300 1 0,3 24 
1300-1400 1 0,7 56 
1400-1500 1 0,7 56 
1500-1600 1 0,7 56 
1600-1700 0,5 0,5 20 

    
    

Разом   440 
 

К12-13 = 24 / 440 = 0,055 
К13-14 = 56 / 440 = 0,127 

Приймаємо, що супи реалізуються з 12.00 до 16.00. Кількість відвідувачів за цей 
час складає – 192. Коефіцієнт перерахунку для супів складає 

К12-13 = 24 / 192= 0,125 
К13-14 = 56 / 192 = 0,292 

Таблиця 8.4 – Графік реалізації страв по годинах 

Найменування 
страв 

Кількість 
за день 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Коефіцієнт перерахунку 

0,055 0,127 0,127     

Коефіцієнт перерахунку для супів 
0,125 0,292 0,292     

Борщ 
70 

=70*0,125 
=10 

20 20 20    

М’ясо, тушковане 
з овочами 

30 =30*0,055=2 4 4     

Вареники 30 2 4 4     
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Якщо в ЗРГ передбачається декілька режимів харчування (сніданок, обід, 
вечеря), то коефіцієнт перерахунку страв визначається для кожного режиму 
харчування окремо. У ЗРГ, які працюють вдень і ввечері за різними виробничими 
програмами і різними методами обслуговування графіки реалізації страв і 
коефіцієнти перерахунку страв визначаються на кожний період окремо. Для 
холодних закусок графік не складається. Продукти для холодного цеху готуються 
у найменш завантажені години роботи зали. 

 
5) Розрахунок теплового обладнання. 
До теплового обладнання відносяться електричні котли, плити, спеціалізована 

апаратура (сковороди, фритюрниці, кавоварки), жарові шафи. На підставі графіка 
реалізації страв проводять розрахунок теплового обладнання. Розрахунок ведеться 
на годину максимального завантаження залу.  

Об’єм котла для варіння бульйону визначають за формулою: 

k

Q)1w(Q
V 21

к




 

де Q1- маса основного продукту, кг; 
 Q – маса овочів, кг; 
 w – норма води на 1 кг продукту, дм3; 
 k – коефіцієнт заповнення котла, k = 0,85. 
Таблиця 8.5 – Розрахунок об’єму котлів для бульйонів 

Найменування 
страв 

Норма 
бульйону 

Кількість 
продукту, кг 

Маса овочів Норма 
води, 
дм3 

Об'єм  котла, дм3 

на 1 
порц, г 

на всі, 
кг 

на 1 л, 
г 

на всі, 
кг 

на 1 л, 
г 

на всі, 
кг 

розра-
хунковий 

прийнятий 

Бульйон з 
яловичини для 
борщу 

225 15,8 400 6,3 21 0,33 1,25 17,1 20 

          

 
Норма води приймається для концентрованого бульйону – 1,25. 
Об’єм посуду для супів, гарячих і холодних напоїв розраховують за формулою: 

k

vn
V 1

k




, дм3; 

де  n– кількість порцій; 

V1 – об’єм однієї порції, дм3. 
При розрахунках приймають, що супи готують на 2 год. реалізації, соуси – на 3 

год., холодні напої – на день. 
Приклад – розрахунок проводиться на час 14.00-15.00 
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Таблиця 8.6 – Розрахунок об’єму котлів для супів 

Найменування страв 
Кількість, 

порц. 
Об'єм 

порції, дм3 

Об'єм котла, дм3 

розрахунковий прийнятий 

Борщ  40 0,3 14,1 15 
     

 
Об’єм котлів для варіння  других страв розраховують за формулами:  
для тушкованих продуктів 

k

V
V пр

k 
, 

для продуктів, що не набухають   

k

V15,1
V пр

k




 , 

для продуктів, що не набухають   

k

VV
V впр

k




, 

де Vпр – об'єм продукту, дм3. 



т
Vпр 

, 

де m – маса продукту, кг; 
 γ -  об’ємна маса продукту, кг/дм3. 
де Vв– об'єм води, дм3. 

Vв = m *W , 
W – норма води (іншої рідини) на 1 кг продукту, дм3. Приймається за збірником 

рецептур. 
Розрахунок проводять на 1-2 год. реалізації. 
 
Таблиця 8.7 – Розрахунок об’єму котлів для других страв 

Найменування 
страв 

Кіль-
кість 

Кількість 
продукту 

Об’ємна 
маса 

продукту 
кг/дм3 

Об’єм 
продукту 

дм3 

Об’єм 
води дм3 

Об'єм котла, дм3 

На 1 
порц., г 

На всі, 
кг 

Розрахун-
ковий 

Прийня-
тий 

Яловичина 
тушкована  

10 260 2,6 0,85 3,1 - 3,6 4 

Вареники  4 185 0,74 0,45 1,64 0,74*4=3 5,5 6 

 
За результатами розрахунків місткості котлів для приготування окремих видів 

страв, даними графіка погодинної реалізації страв складається графік завантаження 
котлів протягом зміни (рис. 8.3). Визначається кількість стаціонарних котлів 
стандартної місткості з урахуванням їх максимального використання. 
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Рис.8.3 - Графік завантаження котлів протягом зміни 
 
При складанні графіку завантаження котлів враховують, що закінчення 

теплового оброблення більшості страв повинне збігатися з початком їхньої 
реалізації. У графіку завантаження котлу для варіння бульйонів необхідно 
передбачати час для приготування супів і соусів на цих бульйонах. 

Для продуктів, для варіння яких визначений незначний об’єм котлів, підбирають 
наплитний посуд. 

 
Розрахунок плит проводиться на годину їх максимального завантаження. 

60

 P·f·
ïëF

 

де Fпл – розрахункова жарочна поверхня плити на приготування страв 
визначеного виду, м2; 

P – кількість посуду, необхідна для приготування страв, шт.; 
f – площа одиниці посуду, м2; 
τ – тривалість теплового оброблення, хв. 
Загальна площа поверхні смаження плити розраховується за формулою: 

Fзаг = 1,3 · Fпл 

де 1,3 – коефіцієнт  нещільності прилягання посуду.  
Кількість плит певної марки визначається за формулою: 

ст

заг
пл F

F
n 

 

де Fст – площа поверхні смаження стандартної плити, м2. 
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Таблиця 8.8 – Розрахунок площі поверхні плити 

Найменування страв 
Кількість 

страв 
Вид 

посуду 

Ємність 
посуду, 

дм3 

Площа 
одиниці 

посуду, м2 

Кількість 
посуду 

шт. 

Час 
обробки, 

хв. 

Площа 
посуду 

м2 

Борщ  40 Каструля 15 0,0565 1 30 0,0283 

Яловичина тушкована 10 Сотейник 4 0,0546 1 60 0,0546 

Вареники 4 Каструля 6 0,0491 1 10 0,0091 

        

 
Година максимального завантаження плити не збігається з годиною 

максимального завантаження зали. 
Розрахунок сковорід проводять за формулами: 
для штучних продуктів (котлети, млинці, риба) 

Fск = F1+F2+…+Fn = 
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tfn

, 

�ск = �
� ⋅ 	


 ⋅ �
 

де Fск – розрахункова площа сковороди 
f – площа одиниці продукції, м2 (f=0,01÷0,02 м2 ); 
n – кількість виробів (страв) за розрахунковий період, порц.; 
k – коефіцієнт заповнення площі поду; 
φ – оборотність площі поду сковороди; 
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τ – тривалість теплового оброблення, хв. 
Для продуктів насипним шаром (гуляш, рагу …):  

�ск =
�


 ⋅  ⋅ ℎ ⋅ �
 

де Q – маса продукту, що обробляється за розрахунковий період, кг; 
γ – об'ємна маса продукту, кг/м3; 
h – товщина шару продукту, м (h= 0,05÷0,1 м). 

 
Таблиця 8.9 – Розрахунок площі сковорід 

Назва страви 
Кількість 

порцій за год. 
Площа 

порції, м2 
Час 

смаження, хв. 
Оборотність, 

раз/год. 
Площа 

розрахункова, м2 

Млинці  5 0,02 3 20 0,004 

Зрази січені  5 0,01 12 5 0,01 

      

Разом     0,09 
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Кількість сковорід визначається за формулою: 

	ск =
�ск

�ст
 

де Fст – площа поду стандартної сковороди, м2. 
Розрахунок фритюрниць  
Розрахунковий об'єм фритюрниці визначається за формулою: 

�Ф =
�ПР + �Ж

 ∗ �

 

де  V ф – розрахунковий об'єм фритюрниці, дм3; 
V пр – об'єм продукту, який смажиться, дм3; 
V ж – об'єм жиру,  дм3; 
k – коефіцієнт заповнення чаші, k = 0,65; 
φ – оборотність фритюрниці, раз. 

�ПР =
�ПР

ПР
 

�Ж =
�Ж

Ж
 

 де Q пр, Q ж – відповідно маса продукту і маса жиру, кг; 
γпр, γж – відповідно об'ємна маса продукту і маса жиру, кг / дм3. 
Кількість фритюрниць визначається за формулою: 

	Ф =
�Ф

�СТ
 

де  Vст – об'єм чаші стандартної фритюрниці, дм3. 
Розрахунок кип’ятильника на годину максимальної потреби у кип’ятку для 

приготування гарячих напоїв проводиться за формулою: 

	К =
�К

�СТ
 

де  nК – кількість кип’ятильників певної продуктивності, шт.; 
QК – максимальна погодинна потреба у кип’ятку, л / год; 
GСТ – погодинна продуктивність стандартного кип’ятильника, л / год. 
 

6) Розрахунок і підбір механічного обладнання  
Для подрібнення продуктів приймають м’ясорубку, протирання картопляного 

пюре – протирочну машину, приготування тіста на млинці - збивальну машину. Як 
правило встановлюють привід універсальний з комплектом змінних механізмів. 

 
 
 



64 

7) Чисельність виробничих працівників розраховується за формулами: 

�� =
� ⋅ À

Т ⋅ � ⋅ 3600
 

А = n ∙ Ктр ∙ 100; 
де N1 – явочна чисельність кухарів, чол.; 
n – кількість страв; 
Т – тривалість робочого дня кухаря, год.; 
Ктр – коефіцієнт трудомісткості; 
А – кількість людино-секунд; 
 λ – коефіцієнт, що враховує ріст продуктивності, λ = 1,14. 
Таблиця 8.9 – Розрахунок трудовитрат цеху 

Найменування 
Кількість, 

шт. 
Коефіцієнт 

трудомісткості 
Кількість 

людино-секунд 
Борщ 70 1,3 9100 
Філе риби фаршироване 30 1,8 5400 
М’ясо, тушковане з овочами 30 1,6 4800 

 
8) Розрахунок і добір немеханічного обладнання 
Необхідна довжина виробничих столів визначається за кількістю одночасно 

працюючих в цеху кухарів (N1) і нормою довжини столу на одного працівника за 
формулою: 

Lр = l* N1 , 
де  Lр – розрахункова довжина столів, м; 

l – норма довжини стола на одного працівника, м (l = 1,25м); 
Мийні ванни, стелажі, тару, інвентар, посуд добирають без розрахунків за 

нормами оснащення і з урахуванням особливостей технологічного процесу та 
виробничих потреб. 

 
9) Розрахунок корисної і загальної площі цеху 

�заг. =
�кор
�

 

Умовний коефіцієнт використання площі гарячого цеху η=0,25÷0,3. 
Таблиця 8.10 – Розрахунок корисної площі цеху 

Найменування 
обладнання 

Тип, 
марка 

Розміри, мм 
Кількість 

Корисна 
площа,м2 l b h 

Плита електрична ПЕ 0,51 1000 800 860 1 0,8 
Сковорода СЕ-0,22 500 800 860 1 0,4 
Пароконвектомат FEV 62M 916 850 750 1 0,77 
Фритюрниця ФНЕ-5 420 530 275 1 На столі 
Стіл виробничий СПСМ-2 1050 840 860 4 3,52 
Стелаж СПС-2 1050 840 2000 1 0,88 
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8. 3. КОМПОНУВАННЯ ГАРЯЧОГО ЦЕХУ 
Компонування гарячого цеху  розробляється з урахуванням основних вимог до 

проектування цеху. 

 
Рис.8.4 – Послідовність компонування гарячого цеху ЗРГ 
 
1. Оптимальна конфігурація приміщення – прямокутник правильної форми. 

Співвідношення сторін 1:1,5-2,5. Компонувальна площа цеху може бути більше 
розрахункової на 10 – 15%.  

2. Дверні прорізи  повинні мати ширину не менше 0,9м. Передбачити віконні 
отвори, щоб забезпечити природне освітлення з коефіцієнтом 1:6.  

3. Технологічні лінії з приготування окремих видів страв не повинні 
перетинатись між собою і мати зворотного руху. Обладнання розміщують за ходом 
технологічного процесу. Рекомендується поєднувати лінійний, острівний і 
пристінковий способи розміщення обладнання у складі робочих місць і 
технологічних ліній. 

4. Компонування теплового обладнання в складі технологічних ліній слід 
здійснювати з урахуванням  мінімально допустимих відстаней для встановлення 
устаткування, які складають, не менше, м: Теплове обладнання розміщують на 
мінімальній відстані від робочих місць, де здійснюється підготовка продуктів до 
теплового обробляння 

 між спеціалізованим жарочним обладнанням (сковороди, фритюрниці) – 0,5; 
 між центрами варочних котлів – 1,5; 
 між робочими фронтами теплового і немеханічного обладнання – 1,3; 
 між плитою та варочними котлами – 2,5. 

Компонування гарячого цеху здійснюється в 
наступній послідовності: 

Підбір оптимальної конфігурації і розмірів цеху 

Визначення місця розташування цеху в загальній 
об'ємно планувальній схемі будівлі ЗРГ 

Визначення місця віконних і дверних прорізів, сітки 
колон 

Розміщення технологічного обладнання у складі 
робочих місць, технологічних ліній 
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5. При компонуванні технологічних ліній механічного та немеханічного 
обладнання слід враховувати мінімально допустимі відстані для встановлення 
обладнання, які складають, не менше, м: 

 між механічним обладнанням і стіною – 0,4; 
 між окремими одиницями механічного обладнання – 0,7; 
 між стіною та немеханічним обладнанням – 0,05 (біля вікон – 0,2); 
 між немеханічним обладнанням – 0,1. 

6. При організації робочих місць слід забезпечити ширину проходів, достатню 
для безперешкодного руху продукції та персоналу, виходячи з таких значень, не 
менше, м: 

 між лініями немеханічного обладнання при двосторонньому розташуванні 
робочих місць – 1,3, при односторонньому – 1; 

 
ТЕМА 9. ПРОЕКТУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКОГО ЦЕХУ 

План 
9.1. Призначення, класифікація і вимоги до проектування кондитерських цехів. 
9.2. Характеристика виробничої структури кондитерського цеху 
9.3. Визначення потужності і складання виробничої програми цеху. 
9.4. Розрахунок кондитерського цеху 
9.5. Вимоги до компонування цеху. 

 
9.1. ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 

КОНД. ЦЕХІВ 
Кондитерські цехи призначені для виробництва борошняних кондитерських 

виробів з різних видів тіста (бісквітне, пісочне, дріжджове тощо) - тістечка і торти 
печиво, здобні хлібобулочні вироби, а також напівфабрикатів (дріжджове, листкове 
тісто). Продукція цеху реалізується як у самому підприємстві, при якому 
розташований цех, так і через мережу інших закладів, кулінарних магазинів, 
буфетів, лотків. Цех приймає також індивідуальні замовлення від населення. 

Потужність цеху визначається у тис. виробів за зміну або добу. За потужністю 
цехи класифікуються: малої – 3-5 тис., середньої – 6- 15 тис., великої – св. 15 тис. 
При визначенні кількості вагових виробів – тортів, печива, пирогів – 
використовують показник умовна шт., тобто масу 1 шт. приймають 75 г. 

Кондитерські цехи можуть входити до складу закладів безпосереднього 
обслуговування (ресторанів, їдалень, кафе), кулінарних фабрик, або функціонувати 
як самостійні структурні одиниці і розташовуватись в окремих будівлях.  

Структура кондитерського цеху залежить від його потужності, асортименту 
виробів, що випускається. Основні приміщення кондитерського цеху: 

- комора добового запасу; 
- мийна яєць (при виробництві кремових виробів); 
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- приміщення для підготування сировини; 
- приміщення замісу та формування виробів; 
- приміщення для випікання виробів; 
- оздоблювальне відділення; 
- експедиція; 
- мийна інвентарю; 
- мийна тари. 

У цехах малої потужності об’єднуються комора добового запасу і відділення 
підготування сировини; 

приміщення замісу, формування та випікання виробів.  
Кондитерський цех великої потужності може включати приміщення: 
 добового запасу сировини з холодильною камерою;  
 підготовки сировини з відділенням для просіювання борошна; 
 для оброблення яєць з відділенням для приготування яєчної маси та 

холодильним обладнанням для її зберігання; 
 для приготування тіста різних видів і формування виробів: дріжджове 

(температура – 30-350С,); пісочне і листкове; бісквітне і заварне; 
 відділення випікання; 
 відділення дозрівання й нарізання бісквіта; 
 відділення приготування оздоблювальних напівфабрикатів; 
 відділення приготування крему з холодильним обладнанням; 
 приміщення оздоблення виробів з холодильною камерою; 
 мийна внутрішньо цехової тари та інвентарю; 
 мийна і стерилізаційна кондитерських мішечків, наконечників та 

інвентарю; 
 приміщення для миття і зберігання оборотної тари; 
 експедиція з холодильною камерою для кремових виробів; 
 приміщення для зберігання пакувальних матеріалів. 

Вимоги до проектування кондитерського цеху: 
- може бути розташований на будь якому поверсі ЗРГ, краще – на першому; 
- повинен мати зручний зв'язок з складськими приміщеннями: коморою сипучих 

продуктів і молочно-жировою камерою та роздавальною або експедицією; 
- всі виробничі підрозділи цеху (відділення, ділянки та ін.) розташовуються у 

послідовності, яка забезпечує поточність технологічного процесу, і у відповідній 
послідовності примикають один до одного; 

- мийна інвентарю знаходиться у безпосередньої близькості до виробничих 
приміщень цеху; 

- технологічні лінії проектуються з розділенням робочих місць з приготування 
тіста та кремових напівфабрикатів, використанням окремого посуду та інвентарю. 
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у приміщеннях приготування тіста, формування, випікання, оздоблення повинно 
бути  природне освітлення з коефіцієнтом 1: 6; 

для експедиції передбачають окремий вихід для відпускання кондитерських 
виробів у мережу підприємств-споживачів, поруч - мийна експедиційної тари. 

 
9.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ КОНДИТЕРСЬКОГО 

ЦЕХУ 
Комора добового запасу призначена для короткотривалого зберігання сировини. 

Обладнують стелажами, підтоварниками, холодильними шафами.  
У приміщенні підготовки (мийна) яєць передбачається чотири ванни для миття 

яєць, стіл з овоскопом для перевірки їх свіжості, підтоварник. Яйця укладаються в 
сітчасті касети і поміщаються у першу ванну з теплою водою на 8-10 хв. У другій 
ванні з 2% розчином хлорного вапна яйця витримуються протягом 5 хв. У третій 
ванні яйця обробляються 2%-ним розчином питної соди, у четвертій – 
споліскуються проточною холодною водою. У цьому приміщенні може бути 
передбачене переробляння розбитих яєць (розділення білків і жовтків). 

Приміщення підготовки сировини призначене для просіювання сипучих 
продуктів, зачищення масла (маргарину), розчинення дріжджів і т.п. Приміщення 
обладнують просіювачем, виробничим столом, ванною з підведенням гарячої води 
або кип’ятильником. У цехах великою потужності для просіювання борошна 
виділяють окреме приміщення, оснащене потужною вентиляцією. При дозуванні 
борошна потрібно використовувати борошномір або ваги. Запас борошна 
зберігається на підтоварниках. При завантаженні борошна в бункер просіювача 
використовуються засоби малої механізації. 

У приміщення замісу тіста та формування виробів виділяють лінії для 
приготування різних видів тіста. Лінію приготування дріжджового тіста 
оснащують тістомісильною машиною, розподілювачами тіста, діжами, 
виробничими столами, пересувними стелажами. Лінію приготування бісквітного і 
заварного тіста можна об’єднувати, оснащати збивальною машиною, плитою 
електричною і столом для відсаджування виробів. Для приготування листкового 
тіста передбачають стіл з охолоджувальною шафою, тісторозкачувальну машину, 
стелажі пересувні. На цієї лінії можна виготовляти пісочні напівфабрикати. 

У відділенні випікання виробів відбувається бродіння дріжджового тіста у діжах, 
розстоювання дріжджових виробів і випікання. Приміщення оснащують шафами 
пекарськими або кондитерськими (конвекційними), шафами розстоєчними, 
пересувними стелажами, у тому числі для готових виробів. 

Приготування сиропів, помадок здійснюється або у приміщенні замісу тіста, 
поруч з робочим містом приготування заварного тіста, де встановлена плита 
електрична, або у приміщенні випікання. Крім плити передбачають стіл для 
збивання помадки. 
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Для приготування кремових напівфабрикатів, оздоблення виробів проектується 
окреме приміщення, яке обладнане виробничими столами, машинами для збивання 
крему, холодильною шафою. Для приготування тіста і кремів - різні збивальні 
машини. 

Експедиція призначена для тимчасового зберігання готових виробів, 
формування замовлення, відпускання продукції  в закріплену мережу ЗРГ. 
Оснащення: стелажі пересувні, холодильні шафи або холодильна камера для 
кремових виробів. Може бути передбачене робоче місце для експедитора. 

Мийну тари обладнують мийними ваннами, підтоварниками, стелажами. Мийну 
експедиційної тари проектують окремо. 

 
9.3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ І СКЛАДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРОГРАМИ ЦЕХУ 
Потужність цеху визначається: 
1. Потужністю підприємств, у які постачається продукція цеху з урахуванням 

норм споживання кондитерських виробів на одного споживача. Наприклад, у 
ресторані норма споживання БКВ – 0,4-0,5 шт., у кафе – 0,75, у кафе-кондитерська 
– 1,3-1,5; дитяче – 1. Розрахунок потужності надається у вигляді табл. 9.1. 

Таблиця 9.1 – Розрахунок потужності кондитерського цеху 

Типи закладів 
Кількість 

місць 

Оборотність 
місць за 

день 

Кількість 
відвідувачів 

за день 

Норма 
споживання 
виробів, шт. 

Кількість 
виробів, 

шт. 
Ресторани      
Кафе      
Їдальні      
Закусочні      
т.д.      
Разом      

 
2. Місцем розташування цеху – за нормами споживання кондитерських виробів 

на 1 тис. чол. населення. 
Виробнича програма містить № рецептур, види тіста, найменування виробів з 

них, вихід, кількість. Асортимент виробів за видами залежить від типів 
підприємств споживачів (у шкільні їдальні постачають вироби з дріжджового і 
пісочного тіста, у ресторани – кремові з бісквітного, пісочного, заварного тощо) за 
замовленням, або за % розбивкою тіста за видами.  

При складанні виробничої програми цеху, обґрунтуванні його потужності 
враховують реальний попит споживачів, дані про реалізацію борошняних 
кондитерських виробів в окремих типах закладів ресторанного господарства. 
Використовують збірник рецептур борошняних кондитерських і булочних виробів 
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для закладів ресторанного господарства та технологічні картки на фірмові і нові 
кондитерські вироби. Виробничу програму цеху подають у табл. 9.2.  

Таблиця 9.2 – Виробнича програма кондитерського цеху 
№ за 

збірником 
рецептур 

Назва тіста, його частка, назва виробу 
Маса 

виробу, г 
Кількість, 

шт. 

 Бісквітне тісто – 20%   
43 Тістечко бісквітне фруктове 48 300 

 …   
 Листкове тісто – 10%   

56 Тістечко слойка з яблучною начинкою 42 200 
 …   
 Пісочне тісто - 20%   

50 Пісочне кільце 48 400 
 …   
 Заварне тісто – 15%   

61 Трубочка з кремом 42 250 
 …   
 Дріжджове тісто – 35%   

110 Булочка дорожня 100 400 
 …   
 Разом  3500 

 
Режим роботи цеху залежить від режиму роботи підприємств, що споживають 

продукцію цеху. Необхідно врахувати терміни зберігання і реалізації 
кондитерських виробів, особливо кремових (тісто дріжджове –12год., пісочне – 36, 
листкове – 24, вироби з дріжджового тіста – 16-24, тістечка і торти з кремом –  до 
36 год., кекси і ромові баби –5 діб, тістечка і торти з фруктовими начинками – до 3 
діб). 

Кондитерський цех може працювати в одну, дві, три зміни графік виходу на 
роботу працівників – лінійний, ступеневий, двохбригадний, комбінований. 

Необхідно враховувати, що у нічні години вартість електроенергії нижчі, ніж 
днем, кондитерські цехи мають енергоємне обладнання - пекарські шафи. 

 
9.4. РОЗРАХУНОК КОНДИТЕРСЬКОГО ЦЕХУ 

На підставі виробничої програми визначають структури цеху – відділення, 
ділянки та інші підрозділи відповідно до потужності і асортименту продукції. 

1) Для підбору обладнання складають технологічні схеми приготування 
окремих видів тіста і відповідних виробів. Технологічні схеми подають у формі 
графічного відображення ходу технологічного процесу, його окремих стадій, 
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технологічних операцій. Виділяють технологічні лінії для приготування окремих 
видів кондитерських виробів згідно з виробничою програмою цеху (табл. 9.3). 

Таблиця 9.3 – Технологічні процеси і обладнання робочих місць 
Відділення Операції Обладнання робочих місць 

Зберігання і 
підготування 
сировини 

Зберігання добового 
запасу  

Шафа холодильна, стелаж, підтоварник,  

Просіювання борошна 
та цукру 

Просіювач  

Мийна яєць 
Визначення якості і 
миття яєць 

Стіл, овоскоп, ванни мийні, підтоварник 

Відділення 
замісу, 
формування, 
випікання 

Заміс тіста, 
формування, 
випікання виробів 

Тістомісильна, збивальна, 
розкочувальна машини, шафи пекарські, 
плита, діжі, столи, стелажі 

Приготування 
помадок, сиропів 

Плита, стіл 

Відділення 
оздоблення 

Приготування кремів,  Збивальна машина  

Оздоблення виробів Столи, стелажі 

Зберігання виробів Шафа холодильна, стелажі 

Експедиція 
Зберігання виробів, 
комплектування і 
оформлення замовлень 

Стелажі, шафа холодильна, стіл 
виробничій, стіл канцелярський,  

 
2) Розрахунок кількості сировини, необхідної для виконання виробничої 

програми цеху проводиться аналогічно розрахунку сировини за меню. 
Розрахунок сировини подати у вигляді табл. 9.4. 
Таблиця 9.4 – Розрахунок сировини для виготовлення кондитерських 

виробів 

Назва виробу    
Разом 

Сировина 
на 100 

шт. 
на_____ 

шт. 
на 100 

шт. 
на___ 

шт. 
  

Борошно        

Цукор        

Масло вершкове        

і т.д.        

 
Визначення виходу тіста і оздоблюваних н/ф виконується з використанням 

збірника рецептур борошняних кондитерських виробів згідно з виробничою 
програмою. Розрахунок кількості тіста подати за формою табл. 9.5. 
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Таблиця 9.5 – Розрахунок виходу тіста різних видів 

№ 
рецептури 

Вид тіста, назва 
виробу з нього 

Кількість 
виробів 

Норма тіста 
на 100 шт. (10 
кг) виробів, кг 

Маса тіста на 
розрахункову 

кількість виробів, кг шт. кг 

 Дріжджове опарне     
 Ватрушка 300  3,87 11,61 
      
 Пісочне     
 Тістечко пісочне 

«Кошик»  
250  1,95 4,85 

      
      

 
Розрахунок виходу оздоблювальних н/ф подати за формою табл. 9.6.  
Таблиця 9.6 – Розрахунок виходу оздоблювальних напівфабрикатів 

№  
рец. 

Назва виробу 
Кількість 
виробів, 
шт. (кг) 

Назва н/ф 

Вихід н/ф, кг 

на 100 шт. 
(10 кг) 

на 
розрахункову 

кількість 
 Ватрушка 300 Начинка сирна 2,52 7,56 
      
 Тістечко пісочне 

“Кошик ” 
250 Крем білковий 1,92 4,8 

 
3) Розрахунок і підбір механічного обладнання проводиться на максимальну 

зміну.  
Машину для просіювання борошна і цукру, розкачування тіста розраховують за 

кількістю продукту, що переробляється, і продуктивністю обладнання. При 
розрахунку і доборі тісторозкачувальної машини потрібно ураховувати, що 
листкове тісто розкачується 4 рази. Розрахунок і підбір механічного обладнання 
здійснюється за формулами: 

t = Q / G 
де t - тривалість роботи машини за зміну, год.; 
Q - кількість сировини, яка переробляється машиною за максимальну зміну, кг; 
G- продуктивність машини, кг/год. 

 = t / T 

де  - коефіцієнт використання машини за часом; 
T- тривалість роботи цеху за зміну, год. 
Результати розрахунків звести у таблицю 9.7. 
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Таблиця 9.7 – Розрахунок машин для просіювання сировини, розкачування 
тіста 

Технологічна 
операція 

Кількість 
продукту 

(Q), кг 

Назва і марка 
машини 

Продуктивність 
машини (G) 

кг/год. 

Тривалість 
роботи 
машини 
(t), год. 

Коефіцієнт 
використання 

машини (η) 

Кількість 
машин, 

шт. 

Просіювання 
борошна, цукру 

 Просіювач  150    

Розкачування 
листкового тіста 

  МРТ-60 60    

 
Тістомісильну машину і збивальну машину розраховують і добирають за 

кількістю окремих видів тіста і оздоблювальних напівфабрикатів з урахуванням 
розрахункової погодинної продуктивності машини. Погодинну продуктивність 
тістомісильної і збивальної машин визначають для кожного виду тіста 
(оздоблювального напівфабрикату) за формулою: 

� = �д ⋅  ⋅
60

#
 

де G – розрахункова погодинна продуктивність машини, кг/год.; 
Vд – робоча місткість діжі або бачка, дм3; 
γ - об’ємна маса тіста (оздоблюваного напівфабрикату), кг/дм3 ; 
τ- тривалість одного замішування (збивання), хв.  
Визначають час роботи машини для кожного виду тісту, сумарний час роботи і 

коефіцієнт використання обладнання. Для визначення місткості діжі попередньо 
приймають машину, наприклад, тістомісильна – ТММ-1М - 140 дм3, МТМ-60 - 60 
дм3; збивальна МВ-60, МВ-35. 

Таблиця 9.8 – Розрахунок тістомісильної і збивальної машин 

Тісто 
Кількість 
тіста, кг 

Об’ємна 
маса тіста, 

кг/дм3 

Час на 
один 

заміс хв. 

Годинна 
продуктивність, 

кг/год. 

Час роботи 
машини, 

год. 

Тістомісильна      

Дріжджове опарне  0,55 60   

Пісочне  0,7 10   

Разом      

Збивальна      

Бісквітне тісто  0,25 30   

Заварне тісто  0,47 40   

Оздоблювальні н/ф     

Крем білковий  0,25 40   

Крем сирний  0,6 40   

      

Разом      
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Визначають коефіцієнт використання і кількість обладнання. Для приготування 
тіста (бісквітного, заварного) і оздоблювальних н/ф приймають різні збивальні 
машини. 

Кількість діж для замісу і бродіння тіста визначають в залежності від тривалості 
приготування тіста, кількості замісів і часу роботи за формулою: 

оп
д tТ

а
Р








 

де Рд  - кількість діж, шт.; 
а – кількість замісів тіста певного виду; 

 - тривалість приготування тіста певного виду, год.; 
Т – час роботи цеху за зміну, год.; 
 tоп – середня тривалість випікання останньої партії виробів, год. (tоп =3 год.) 

д

т

V

V
а 

 

де Vт – об’єм  тіста певного виду, дм3; 
  Vд – робоча ємність діжі, дм3 
4) Розрахунок і підбір холодильного обладнання. У залежності від потужності і 

виробничої програми цеху холодильне обладнання розраховується у таких 
виробничих підрозділах:  

коморі добового запасу сировини – по кількості сировини, що зберігається 
протягом 1-2 змін; 

 відділенні приготування напівфабрикатів – за кількістю листкового тіста; 
 відділенні оздоблення виробів – за кількістю крему; 
 експедиції – за кількістю готових виробів із крему. 
Розрахунки холодильного обладнання проводять за масою продуктів з 

урахуванням тари, де вони зберігаються. 
Е = Q / φ 

де Е - розрахункова ємність шафи, кг; 
Q- кількість сировини (напівфабрикатів), які підлягають з6epi-ганню у 

холодильній шафі протягом розрахункового періоду, кг;  
φ - коефіцієнт, який враховує масу тари,  φ = 0,7÷0,8. 
5) Розрахунок і підбір теплового обладнання. У кондитерському цеху 

використовуються шафи для випікання виробів, плити для приготування 
оздоблювальних н/ф – сиропів, помадок, заварного тіста.  

Теплове обладнання розраховують і добирають за погодинною продуктивністю 
апаратів. Погодинна продуктивність кондитерської шафи при випіканні виробів 
певного виду визначається за формулою: 
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де  G – погодинна продуктивність шафи при випіканні виробів певного виду, 
кг/год.; 

q – маса одного виробу, кг; 
n1 – кількість виробів на листі, шт.  
n2 – кількість листів, що одночасно розміщують у шафі (для двокамерних шаф 

n2=4 шт.; для трьохкамерних  n2=6.; для КЭП-400 n2= 26); 

 - час подообігу, що дорівнює сумі часу посадки, випікання і вивантаження 
виробів, хв. (Л). 

Час випікання виробів певного виду визначають за формулою: 

G

Q
t 

 

де t  -  час випікання виробів певного виду, год.; 
Q – маса виробів певного виду, що випікаються за зміну, кг; 

1000

nq
Q




 

де  q – маса одного виробу певного виду, г; 
n – кількість виробів певного виду, що випікаються, шт. 
Загальний час роботи шафи за зміну (добу) визначається за формулою: 

t заг = t1 + t2 + ... + tn, 
де  t1 , t2 , tn – час випікання виробів певного виду, год. 
Результати розрахунків теплового обладнання для випікання звести у табл. 9.9. 

Попередньо приймають шафу пекарську, наприклад, ЕШП-0,8. 
Таблиця 9.9 – Розрахунок пекарських шаф  

Найменування 
виробу 

Кількість 
Маса 

виробу, 
кг 

Кількість 
на листі, 
шт., кг 

Кількість 
листів у 
шафі,шт. 

Подо-
оборот, 

хв. 

Продуктив-
ність шафи, 

кг/г 

Маса 
виробів 

кг 

Час 
роботи 
шафи, 

г. 

Ватрушка  300 0,05 25 4 20 15 15 1,0 

         

Тістечко  
“Кошик ” 

250 0,045 40 4 10 43,2 11,25 0,26 

         

Кількість шаф визначають за формулою: 

Т

t
N заг

ш



8,0  

де 0,8 – коефіцієнт використання шафи; 
Т – час роботи цеху за зміну, год. 
Для приготування оздоблювальних напівфабрикатів та заварювання тіста 

підбирають електричні плити. 
Чисельність кондитерів визначають у відповідності до виробничої програми і 

діючих норм виробітку або коефіцієнтів трудомісткості. Розрахунок зводять в 
табл. 9.10. 
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Таблиця 9.10 – Розрахунок трудовитрат кондитерського цеху  

Найменування виробів 
Кількість, 

шт. 
Норма виробітку, 
шт./год., кг/год. 

Кількість 
людино-годин 

Ватрушка  300 107 2,8 
    
Тістечко  “Кошик ” 250 45 5,5 
    
Разом    

 
6) Розрахунок тари. Кількість внутрішньо цехової і оборотної тари (листів, 

деків, форм, лотків, контейнерів) визначається за формулою: 






с

Кn
Р з

 

де Р – кількість тари, шт.; 
n – кількість виробів, що виготовляється за зміну, шт. (кг); 
с – кількість виробів на листі, деці, у формі, шт. (кг); 
Кз – коефіцієнт запасу, Кз=3; 

  - обіговість тари за зміну. 
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Т

 

де Т – час роботи цеху за зміну, год.; 

 - час, протягом якого тара зайнята виробами, хв. 
Оборотність лотків залежить від того, скільки разів протягом зміни готові вироби 

вивозять з цеху, експедиції. У розрахунках оборотність лотків і контейнерів у 
середньому приймають 2 

7) Розрахунок немеханічного обладнання. Розрахунок виробничих столів 
здійснюється за кількістю кондитерів, які працюють у максимальну зміну і 
нормами погонної довжини столу на одного працівника.  

розкачування й обробляння тіста – 1,5; 
оздоблення виробів – 1,5; 
інші операції – 1,25. 
Мийні ванни, стелажі, інвентар, посуд добирають без розрахунків за нормами 

оснащення та з урахуванням особливостей технологічного процесу і виробничих потреб. 
8) Розрахунок корисної і загальної площі цеху. Площа кондитерського цеху 

визначається як сума площ кожного приміщення (відділення, ділянки) певного 
функціонального призначення. 

Площа окремих приміщень визначається методом розрахунків та компонування 
з урахуванням особливостей технологічного процесу і переліку технологічного 
обладнання, яке розташоване у даному приміщенні. Умовний коефіцієнт 

використання площі кондитерського цеху  = 0,350,4.  
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Таблиця 9.11 – Розрахунок корисної площі цеху 

Найменування 
обладнання 

Тип, 
марка 

Розміри, мм 
Кількість 

Корисна 
площа, м2 l b h 

Відділення підготування сировини і добового запасу 
Привід універсальний П-ΙΙ 540 300 325 1 0,16 
Шафа холодильна LG 750 750 1860 1 0,56 
Стелаж виробничий СЖ-1 1000 750 2000 1 0,75 
Підтоварник ПТ-1 1000 750 280 1 0,75 
Разом      2,22 

Відділення замісу, формування та випікання 

Тістомісильна машина ТММ-60 750 540 1165 1 0,41 
Збивальна машина  МВ-35 700 500 900 1 0,35 
Діжа - 540 540 800 2 0,54 
Стіл виробничий  С-2 1500 750 900 3 3,37 
Шафа пекарна ЕШП-0,8 1200 1040 1615 2 2,5 

 
Таблиця 9.12 – Розрахунок загальної площі кондитерського цеху 

Відділення 
Корисна 

площа, м2 

Коефіцієнт 
використання 

площі 

Загальна 
площа, м2 

Підготування сировини і добового 
запасу 

 0,4 5,6 

Замісу, формування та випікання  0,35 27,7 
Оздоблення виробів  0,35 9,8 
Мийна яєць  0,4 9,9 
Експедиція  0,4 5,7 
Мийна експедиційної тари  0,4 6,4 
Мийна інвентарю  0,4  
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МОДУЛЬ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
 

ТЕМА 10. РОЗРАХУНОК ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ 
План 

10.1. Загальна характеристика приміщень для відвідувачів 
10.2. Проектування торгівельних приміщень 
10.3. Вимоги до приміщень для відвідувачів 
 
10.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ 
Основною зоною в закладах ресторанного господарства є зона обслуговування. 

Перелік приміщень для відвідувачів залежить від типу, класу підприємства, його 
місткості та методів обслуговування і приймається за табл.10.1.  

 
Таблиця 10.1 - Перелік приміщень для відвідувачів 

Приміщення 

Типи підприємств харчування 
Клас 

Кафе 
Їда-
льня 

Заку-
сочна 

Ресторани Бари 
люкс вищий перший люкс вищий перший 

Аванзал, хол  + + * +1) +1)* * +2) * * 
Обідня зала  + + + + + + + + + 
Естрада та танцмайданчик  + + * + + * +2) * * 
Артистична, приміщення для зберігання 
музичних інструментів  

+4) +4) * * * * +2) * * 

Зона музичних автоматів, звуковідео-
відтворювальної апаратури тощо  

* * + + + + +2) * * 

Банкетна зала, окремі кабінети  + + + * * * * * * 
Роздавальні  * * * * * +3) * + + 
Приміщення для цільових заходів дозвілля5) + + * + + * + * * 
Вестибюль  + + + +1) +1) +1) +6) + * 
Гардероб  + + + +1) +1)D +1) +6) +7) * 
Жіноча туалетна кімната біля гардеробу  + + + +1) +1) * +6) * * 
Туалет (вбиральня)  + + + + + + +7) +7) * 
Туалетна при вбиральні  + + + + + * +7) * * 
Кімната для куріння  + + * + + * + * * 
Приміщення відпочинку для відвідувачів та 
кабінет лікаря  

* * * * * * * +8) * 

Приміщення для ігор  * * * * * * +9) * * 
Приміщення для надання додаткових послуг + + + + + * + + * 
Магазин (відділ) кулінарії  + + + * * * * + * 
1) тільки при автономному функціонуванні;  
2) встановлюється завданням на проектування; з виключенням впливу негативних факторів фізичної, хімічної та 
біологічної природи;  
3) обслуговування барменом за стійкою бару;  
4) у залах на 200 місць і більше;  
5) вид заходів дозвілля, склад та площі приміщень встановлюється завданням на проектування;  
6) у підприємствах харчування (закладу РГ) типу "кафе", де відвідувачі не обслуговуються офіціантами, наявність 
приміщення необов'язкова;  
7) для підприємств харчування (закладів РГ) місткістю більше 50 місць;  
8) для їдальнь з дієтичним харчуванням;  
9) для дитячих кафе.  
Примітка: + - наявність приміщення обов’язкова  
                    * - наявність приміщення необов'язкова.  
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До основних приміщень для обслуговування відвідувачів належать: вестибюль 
(включаючи гардероб, туалетні кімнати і умивальник), аванзала, торговельні зали 
різного призначення, буфет. Загальне призначення приміщень для обслуговування 
відвідувачів – створення комфортних умов для зустрічі, короткочасного очікування 
обслуговування, відпочинку, задовольняння потреб особистої гігієни відвідувачів, 
реалізації і організації споживання кулінарної продукції та ін. 

Торговельні зали поділяються на зали загального і спеціального призначення - 
банкетні, дієтичні, для обслуговування туристів. Пропускна спроможність зали 
залежить від кількості місць, методів і форм обслуговування, типу роздавальні, 
розташування меблів та іншого обладнання у залі. 

Площі групи приміщень для відвідувачів можна приймати за табл.10.2.  
Таблиця 10.2 – Мінімально необхідні площі груп приміщень для відвідувачів, м2 

Типи та місткість 
підприємств харчування 

Підприємства харчування з 
самообслуговуванням 

Підприємства харчування з 
обслуговуванням офіціантами 

всього 
у тому числі зала 
з роздавальною 

всього 
у тому числі зала 
без роздавальної 

1. Ресторани:  

а) на 50 місць  - - 163 141 

б) на 75 місць (розрахункова площа)  - - 175 135 

в) на 100 місць (розрахункова площа)  - - 254 180 

г) на подальше місце понад 100  - - 2,2 1,8 

2. Кафе, закусочні, кафе молодіжні, кафе-молочні, кафе-дитячі:  
а) на 50 місць (розрахункова площа)  96 60 91 70 
б) на подальше місце понад 50 до 200  1,96 1,6 1,75 1,4 
в) на 200 місць (розрахункова площа)  390 320 353 280 
г) на подальше місце понад 200  1,91 1,6 1,75 1,4 
3. Кафе-автомати:  
а) на 75 місць (розрахункова площа)  168 150 - - 
б) на подальше місце понад 75  2,08 2,0 - - 
4. Кафе-морозиво:  
а) на 50 місць (розрахункова площа)  96 70 - - 
б) на подальше місце понад 50  1,68 1,4 - - 
5. Кафе-кондитерські:  
а) на 50 місць (розрахункова площа)  100 80 - - 
б) на подальше місце понад 50  1,84 1,6 - - 
6. Пивні бари:  
а) на 50 місць (розрахункова площа)  106 80 96 70 
б) на подальше місце понад 50  1,88 1,6 1,68 1,4 
7. Спеціалізовані закусочні:  

а) на 50 місць (розрахункова площа)  100 80 - - 

б)на подальше місце понад 50  1,8 1,6 - - 

8 Підприємства швидкого обслуговування:  

а) на 50 місць (розрахункова площа)  84 70 - - 

б) на подальше місце понад 50  1,64 1,4 - - 

9. Їдальні загальнодоступної мережі:  

а) на 50 місць (розрахункова площа)  118 90 - - 

б) на подальше місце понад 50  2,12 1,8 - - 

10. Їдальні вузів:  

а) на 100 місць (розрахункова площа)  214 80 - - 

6) на подальше місце понад 100  2,08 1,8 - - 

в) на 200 місць (розрахункова площа)  422 360 - - 

г) на подальше місце понад 200  2,08 1,8 - - 



80 
11. Їдальні-роздавальні:  

а) на 25 місць (розрахункова площа)  47 45 - - 

б) на подальше місце понад 25  1,84 1,8 - - 

Примітка 1. Для визначення площ груп приміщень підприємств харчування менше вказаної місткості 
застосовується один і той же нормативний показник, але за принципом віднімання.  
Примітка 2. Для зали кафетерію з роздавальною за кількості місць 8, 12 і 16 розрахункова площа відповідно (м²) 
– 18, 22, 28. 

 
10.2. ПРОЕКТУВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Послідовність проектування торгівельних приміщень: 
1. Визначення структури торговельних приміщень в залежності від типу 

підприємства. 
2. Розрахунок площа залів для обслуговування споживачів, вестибюлів і 

гардеробів за нормами площі на одне місце. 
3. Обґрунтування кількості санвузлів і умивальників для відвідувачів та 

розрахунок їх площі. 
4. Підбір обладнання і розрахунок площі барної стійки або роздавальної лінії (в 

залежності від типу ЗРГ). 
5. Підбір меблів для зали. 
6. Розрахунок кількості офіціантів (роздавальників) та визначення графіків їх 

роботи. 
Площу залів, вестибюля, гардероба розраховують за формулою: 

S = P w 
де P- кількість місць у залі; 
w- норма площі на одне місце для даного типу підприємства, м2. 
Згідно із ДБН норма площі на одне місце становить (м2): у ресторанах – 1,8; 

їдальнях – 1,6; кафе, закусочних і пивних барах – 1,4; кафе-автоматах, 
підприємствах швидкого обслуговування – 1,2; літніх оздоровчих таборах – 1,0; 
дитячих санаторіях – 1,4; школах і школах-інтернатах до 80 місць у залах – 0,75; 
понад 80 місць – 0,65; ПТУ – 0,8; технікумах – 1,3; санаторіях, пансіонатах і базах 
відпочинку, молодіжних таборах, туристичних базах при самообслуговуванні – 1,8; 
при обслуговуванні офіціантами – 1,4. 

У ресторанах і кафе з обслуговуванням офіціантами передбачають 
танцювальний майданчик та естраду. Норматив площі для танцювального 
майданчика становить 0,15 м2 на одне місце в залі. Для диско барів, кафе 
молодіжних – 0,3-0,5 м2 на одне місце в залі. Площа естради складає 6 – 8 м2. 

Норма площі для вестибюлю – 0,3…0,5 м2 на одне місце у залах у залежності від 
типу закладу. Площа гардеробу – із розрахунку 0,1 м2 на одне місце у залах. 
Кількість вішалок для одягу розраховують за формулою 

nв = 1,1* Р, 
де Р – кількість місць у залах. 
Відстань між вішалками – 0,7 м. 
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У ресторанах рекомендується передбачати аванзалу. Для ресторанів до 150 місць їх 
приймають площею 15 м2, а для більших на кожні наступних 50 місць додають 5 м2. 

Площа туалетних кімнат і умивальників визначається згідно з будівельними 
нормами та нормами проектування, - один унітаз на 60 місць у залах; на кожні 50 
місць необхідно передбачити умивальник (у вестибюлі або в окремому 
приміщенні). 

Кількість офіціантів визначають, виходячи з норм: у ресторанах –  20…24, у кафе 
– 20…26 місць на одного офіціанта. 

Вимоги до проектування залів 
Для різних типів закладів ресторанного господарства рекомендують оптимальні 

розміри залів, які залежать від кількості місць. Не рекомендується проектування 
залів з кількістю місць, яка перевищує у ресторанах – 200, їдальнях – 250, кафе і 
закусочних – 100 місць. 

Найбільш зручною конфігурацією залів є прямокутник із співвідношенням 
сторін від 1:1,5 до 1:3. Але зали можуть бути спроектовані у вигляді кола, півкола, 
літер Г, П, Т.  

Зали повинні мати природне освітлення з двох боків. При освітленні з одного 
боку глибина (ширина) зали не повинна перевищувати 10-12 м. Коефіцієнт 
природного освітлення повинен складати 1:8. 

Зали повинні мати раціональне сполучення з гарячим, холодним цехами, 
хліборізкою, буфетом, роздавальними, сервізною, мийною столового посуду. 

Важливе значення для вільного пересування відвідувачів у залі, збільшення 
швидкості обслуговування і пропускної спроможності залів має раціональний 
підбір і розташування меблів. Необхідно забезпечувати вільний підхід до лінії 
роздачі, обідніх столів. Столи розташовують паралельними рядами, по діагоналі, за 
зональним принципом. Відстань від лінії роздачі до найбільш віддаленого столу не 
повинна перевищувати 20 метрів.  

Ширина проходів визначається як відстань між спинками стільців – 0,4 м (при 
відстані спинки стільця від краю столу – 0,5 м), між вільними сторонами столів – 
0,9 м. Ширина основного проходу у їдальні – 1,4 м, у ресторані 1,5 м, кафе, 
закусочних – 1,2 м. Ширина підходів до окремих місць у залі – 0,6 (закусочні – 
0,4 м).  

У залежності від типу і класу закладу рекомендується співвідношення кількості столів: 
ресторани – 15% двох, 80% - чотирьох, 5% - шестимісних; 
кафе – 50% чотирьох, 50% - шестимісних; 
їдальні при промпідприємствах, навчальних закладах - 70% чотирьох, 30% - 

шестимісних 
Для проведення цільових заходів дозвілля допускається збільшувати площу 

обідньої зали або включати додаткові приміщення. Площа групи приміщень для 
відвідувачів в цьому випадку може бути збільшена до 25 %. 



82 

Проектування буфетів (барів) 
Буфети поділяються на: 
 внутрішні – розташовуються у виробничий зоні і призначені для відпускання 

алкогольних, безалкогольних напоїв, покупної продукції офіціантам; 
 зовнішні – мають зв'язок із залом і обслуговують офіціантів і гостей.. 

У ЗРГ із самообслуговуванням буфети розташовуються біля входу до зали. 
У ресторанах і кафе із обслуговуванням офіціантами зовнішні буфети заміняють 

на барну стійку в залі.. 
Буфети (бари) обладнуються охолоджувальними прилавками, сервантами, 

стелажами, виробничими столами, столами з холодильними шафами, окремими 
видами теплового (НВЧ-печі, кип’ятильники, тостери, кавоварки і ін.) та 
механічного (соковижималки, блендери, міксери) обладнання.  

Площа буфетів, магазинів кулінарії визначається розрахунковим методом за 
розмірами встановленого обладнання і загальної площі. 

Роздавальна є завершальною ланкою технологічного процесу виробництва і 
реалізації кулінарної продукції. Тут проводиться порціювання страв, їх 
оформлення та відпускання. Роздавальна 

- є частиною гарячого цеху і має прямий зв’язок із залою. Відстань між 
роздавальною та лінією обладнання в гарячому цеху повинна бути не менше 1,5 м. 

- розміщується в залі і відокремлюється від нього перегородкою. Відстань між 
прилавками роздачі і бар’єром – 0,7 м, ширина робочої зони за лінією роздачі – 
1,0 м. 

Лінії комплектуються холодильним (прилавки та вітрини), тепловим (мармити, 
теплові прилавки, диспансери-підігрівачі тарілок),  нейтральним обладнанням 
(стійки для хліба, столових приборів) та касовим обладнанням. 

Кількість ліній роздачі визначають з розрахунку на години максимального 
завантаження залів за формулою: 

С = l / q = N / (60*q), 
де l – інтенсивність потоку споживачів, чол. /хв.; 
q – пропускна здатність роздавальної, чол./хв.; 
N – кількість споживачів у період максимального завантаження зали 

(визначається за графіком завантаження зали); 
Загальна кількість персоналу, яка необхідна для обслуговування у період 

максимального завантаження зали (роздавальники, касири), визначається за 
формулою 

N = (n*t) / 3600, 
де n – кількість страв, що реалізують за період максимального завантаження 

зали; 
t – витрати часу на обслуговування одного споживача (відпускання однієї 

страви), с.  
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Витрати часу на обслуговування залежать від: 

 типу роздачі – універсальна або спеціалізована,  

 форми самообслуговування - попередня оплата  при організації комплексного 
харчування, наступний розрахунок з вільним вибором страв, розрахунок після 
прийому їжі; 

 виду страви – супи, другі, солодкі. 
 
Склад приміщень зони обслуговування дозволяється розширювати в завданні на 

проектування у відповідності до переліку додаткових послуг, які потребують 
спеціальних приміщень або зон (табл.10.3).  

Таблиця 10.3 – Перелік додаткових послуг в закладах ресторанного 
господарства, які потребують спеціальних приміщень або зон 

Види послуг 
Ресторан Бар 

К
аф

е 

Їд
ал

ь-
н

я
 

За
к

ус
-

оч
н

а 

Клас підприємств харчування (закладів РГ) 
люкс вищий перший люкс вищий перший 

Організація обслуговування учасників 
конференцій, семінарів, нарад, свят, сімейних 
обідів і ритуальних заходів  

+ + + - - - ± - - 

Бронювання місць у залі підприємства харчування + + + - - - - - - 
Продаж талонів та абонементів на обслуговування 
укомплектованими раціонами  

- + + - - - ± - - 

Організація проведення концертів, програм вар'єте 
і відеопрограм  

+ + + + ± - ± - - 

Надання гральних автоматів1), настільних ігор, 
більярду тощо  

± ± ± ± ± - ± - - 

Реалізація кулінарної продукції (відпустка обідів 
додому)  

+ + + - - - - + - 

Продаж фірмових значків, квітів, сувенірів  + + + + + - ± - - 
Надання парфумів, приладдя для чищення взуття 
тощо  

+ + - + - - - - - 

Дрібний ремонт одягу  + + - - - - - - - 
Надання споживачам телефонного і факсимільного 
зв'язку на підприємстві харчування  

+ + - + - - - - - 

Гарантоване зберігання особистих речей 
(верхнього одягу), сумок і цінностей споживачів  

+ + + + + + + - - 

Паркування особистих автомобілів споживачів на 
організовану стоянку біля підприємства 
харчування 

+ + + + - - ± - - 

Виступи вокальних інструментальних ансамблів, 
солістів, танцювальних груп 

+ + - - - - +2) - - 

Музичне обслуговування (музичні автомати, 
звуковідеовідтворювальна апаратура тощо) 

- - + + + + ± - - 

Обслуговування офіціантами, барменами, 
метрдотелями 

+ + +3) + + + ± - - 

Самообслуговування - - - - - - ± + + 
1) Надання гральних автоматів передбачається без отримання виграшу (призу) або з отриманням виграшу (призу) 
виключно як матеріальних речей (іграшок, цукерок тощо).  
2) Для підприємств харчування певної спрямованості, наприклад, артистичне кафе.  
3) У ресторанах при готелях, аеропортах, крупних торговельних центрах допускається самообслуговування.  
Примітка 1. Перелік послуг може бути розширений залежно від типу і класу підприємств харчування, а також від 
специфіки обслуговуваного контингенту відвідувачів і організо-вуваних заходів.  
Примітка 2. Знак <+> - послуга передбачається; знак <-> - послуга не передбачається; <±> - встановлюється 
завданням на проектування.  
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Наприклад, при проектуванні підприємств харчування, які обслуговуватимуть 
клієнтів поза межами закладу харчування (кейтерінг) слід додатково 
передбачити:  

- приміщення для зберігання запасу спеціального посуду, приборів, скатертин і 
т.п.;  

- додаткові площі у гарячому та холодному цехах для приготування і 
комплектації страв;  

- спеціальні термоконтейнери і контейнери для транспортування страв та різних 
продуктів;  

- транспортні засоби для доставляння усього необхідного для кейтерінгу і 
повернення посуду, інвентарю, обладнання на підприємство після завершення 
заходу. 

 
10.3. ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ 

Приміщення для споживачів розташовують, як правило, в наземних поверхах 
споруди. При розміщенні вище третього поверху передбачають ліфти для 
відвідувачів. Входи та сходи для споживачів на підприємствах з кількістю місць 50 
і більше відділяють від входів та сходів для обслуговуючого персоналу.  

Входи в заклади ресторанного господарства, що розміщуються в житлових 
будинках, повинні бути відокремлені від входу до житлового будинку. Входи до 
підприємств харчування, що розміщуються в адміністративних і побутових 
будинках виробничих підприємств, допускається суміщувати з входами в ці 
будинки.  

Входи для відвідувачів проектують переважно зі сторони головного фасаду, 
дозволяється їх розміщення зі сторони бокових фасадів та з кута будівлі. Тамбури 
входів в приміщення для відвідувачів з кількістю місць в залах 100 і більше слід 
проектувати з тепловими завісами. Відповідно до завдання на проектування 
теплові завіси можуть проектуватися на інших входах.  

Проектуючи зону обслуговування необхідно звернути увагу на пристрої та 
заходи для зручного доступу інвалідів до підприємства харчування і використання 
ними приміщень:  

- пандуси при вході до закладу;  
- належні двері і тамбури;  
- ліфти у будівлях висотою понад один поверх (при відсутності в них 

пасажирських ліфтів);  
- пристрої для інвалідів, які користуються кріслами-колясками;  
- обладнання додаткових огороджень сходів і тощо. 
Для інвалідів, інших маломобільних груп населення в закладах ресторанного 

господарства основний вхід має бути оснащений пандусом або іншим пристроєм, 
який забезпечить безперешкодний підйом інваліда на рівень входу до вестибюлю 
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підприємства харчування. Зовні такий вихід має бути захищений від атмосферних 
опадів.  

«Пандус» або «апарель» - похила поверхня, що дублює сходи, для пересування 
осіб, які користуються колісними кріслами. Будується відповідно до ДБН В.2.2-
9:2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»  

У відповідності до норм співвідношення між висотою та довжиною пандуса у 
середині споруди повинно бути не більше як 1:10, зовні – 1:12. Ширина пандуса 
при односторонньому русі повинна бути не менше 1,2 м. На початку і в кінці 
кожного підйому пандуса слід влаштовувати горизонтальні площадки завширшки 
не менше ширини пандуса і завдовжки не менше 1,5 м. По зовнішніх бокових краях 
пандуса і площадок слід передбачати бортики завширшки не менше 0,05 м. Якщо 
довжина пандуса більша 1,5 м, обов’язкова наявність поручня на висоті 0,7 і 0,9 м 
(рис.10.1). 

    
Рис.10.1 – Облаштування пандусу підприємства харчування 
 
Конкретні заходи для зручного доступу інвалідів до підприємства харчування і 

використання ними приміщень слід передбачати в завданнях на проектування з 
урахуванням вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків 
і споруд для маломобільних груп населення» та додатку В ДБН В.2.2-25:2009 
«Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного 
господарства)». 
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ТЕМА 11. ПРОЕКТУВАННЯ СЛУЖБОВИХ ТА ДОПОМІЖНИХ 
ПРИМІЩЕНЬ 

План 
11.1. Проектування допоміжних приміщень 
11.2. Проектування адміністративно-побутових приміщень 
11.3. Проектування технічних приміщень 
 

11.1. ПРОЕКТУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
До допоміжних приміщень ЗРГ належать: 
 мийні столового і кухонного посуду; 
 сервізна; 
 приміщення для нарізання хліба. 

Проектування мийних приміщень 
При проектуванні мийних приміщень виконують такі розрахунки: 

 визначають кількість посуду і приборів для миття у період роботи 
залів, у тому числі в години максимального завантаження; 

 підбирають механічне обладнання (посудомийні машини); 

 здійснюють підбір немеханічного обладнання (мийних ванн, шаф для 
посуду); 

 визначають кількість обслуговуючого персоналу; 

 Розраховують корисну і загальну площу приміщень. 
Кількість посуду і приборів розраховують за формулами: 

p = 1,6 n * N, 
p = 1,6 n * Nгод, 

де m – норма посуду на одного споживача (для ресторанів – 6, їдалень – 3, кафе 
і закусочних – 2); 

N, Nгод – кількість споживачів відповідно за день і за годину максимального 
завантаження залів. 

Механічне обладнання для миття посуду (посудомийні машини) підбирають за 
кількістю посуду у години максимального завантаження залів. Кількість посуду 
для миття має відповідати продуктивності машини. 

Чисельність персоналу розраховують на основі встановлених норм виробітку: 
для мийної столового посуду: 1000 страв на одного оператора за семигодинний 
робочий день і 1170 – за восьмигодинний. 

У мийній столового посуду встановлюються: 
 запасна мийна ванна з трьома відділеннями на випадок поломки 

посудомийної машини; 
 ванна з двома відділеннями для миття чайного посуду і кришталю; 
  шафа для зберігання чистого посуду; 
 столи для підсобних операцій. 
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Мийна столового посуду повинна бути максимально наближена до залів і мати 
природне освітлення. З даного приміщення доцільно облаштувати окремий вихід 
на вулицю через тамбур.  

Мийна кухонного посуду обладнується: 
 двома мийними ваннами великих розмірів; 
 стелажами для зберігання чистого посуду; 
 підтоварниками – для використаного посуду; 

Площа мийних приміщень визначається розрахунково-компонувальним 
методом, приймаючи коефіцієнт використання площі для мийної столового посуду 
 = 0,35 – 0,4, для мийної кухонного посуду  =0,4. 

Мийна кухонного посуду повинна мати зручний зв’язок із гарячим та холодним 
цехами. У приміщенні бажано забезпечити природне освітлення. 

Проектування сервізної 
Згідно з нормами оснащення сервізна обладнується: 
 шафами для зберігання посуду; 
 шафами для зберігання білизни; 
 виробничими столами з тумбами для зберігання столових приборів. 

Площа сервізної визначається розрахунково-компонувальним методом, 

приймаючи коефіцієнт використання площі  =0,45. 
Проектування приміщення для нарізання хліба  
Приміщення для нарізання хліба проектують у ЗРГ потужністю 100 місць і більше. 
Для підприємств потужністю до 100 місць робоче місце для нарізання хліба 

організовують у холодному цеху. 
1. Приміщення оснащується хліборізками, виробничими столами, шафами для 

зберігання хліба, раковиною та бачком для відходів. 
2. Приміщення повинно бути розміщене у безпосередній близькості із залами та 

роздавальною. 
3. У приміщенні допускається штучне освітлення. 
4. Для транспортування нарізаного хліба доцільно передбачити візок або 

пересувний стелаж. 
5. Площа приміщення визначається розрахунково-компонувальним методом, 

приймаючи коефіцієнт використання площі  =0,45. 
 

11.2. ПРОЕКТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
Група адміністративно-побутових приміщень включає: 

 кабінет директора; 
 контору або бухгалтерію; 
 кімнату персоналу (офіціантів); 
 гардеробні персоналу; 
 душові та санвузли для персоналу. 
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Адміністративні приміщення проектують на любому поверсі будівлі. 
Дозволяється розташовувати адміністративні приміщення на цокольних поверхах. 
Найбільш оптимальним є розміщення приміщень цієї групи на першому поверсі 
безпосередньо біля службового входу в будівлю. 

Побутові приміщення проектують єдиним блоком в будівлі зі сторони входу 
обслуговуючого персоналу (зі сторони господарського двору або бокових фасадів 
споруди) у підвальному, цокольному або на першому поверсі будівлі. Вони повинні 
мати зручний зв’язок зі всіма групами приміщень. 

Вимоги до проектування адміністративно-побутових приміщень 
1. Площу адміністративних приміщень визначають за нормою площі, яка 

становить 4 м2 на одного працівника, а при роботі на комп’ютері – 6 м2 
(мінімальний розмір приміщення не менше 6 м2). 

2. Всі адміністративні приміщення повинні мати природне освітлення. 
3. Площу гардеробних для персоналу розраховують за нормами: 
 для верхнього одягу – 0,1 м2 на одного працівника максимальної зміни; 
 для санітарного, спеціального та домашнього одягу – 0,25 м2 . 

У ЗРГ, де працює менше 100 чоловік, усі види одягу дозволяється зберігати разом. 
4. Душові для персоналу проектують із розрахунку одна душова кабіна на 7 осіб 

персоналу. 
Мінімальні розміри кабіни 900900 мм. 
Душові повинні мати приміщення для переодягання. 
5. Санвузли для персоналу розраховують в залежності від чисельності 

робітників, що працюють у максимальну зміну, за такими нормами: 
 для жінок – 1 унітаз на 12 чоловік; 
 для чоловіків – 1 унітаз і 1 пісуар на 18 чоловік. 

В шлюзах санвузлів передбачають 1 умивальник на 4 унітази. 
Мінімальні розміри санвузла становлять 1200900 мм, приміщення для 

умивальника - 900900 мм. 
Мінімально необхідні площі службово-побутових приміщень закладу 

ресторанного господарств наведені у табл.11.1.  
Таблиця 11.1 - Мінімально необхідні площі службово-побутових приміщень 

Типи підприємств 
харчування 

Місткість 

Площа розрахункова, м2 
Форма виробництва 

напівфабрикати 
високого ступеня 

готовності 

напів-
фабрикати 

на 
сировині 

1. Ресторани  на 50 місць  46 46 48 
на 100 місць 50 51 53 
на кожне подальше місце 0,32 0,38 0,4 

2. Їдальні  
 

на 50 місць  26 28 29 
на кожне подальше місце 0,33 0,28 0,3 

3. Кафе, закусочні  на 50 місць  30/35 30/35 - 
на кожне подальше місце до 200  0,28/0,32 0,28/0,32 - 
на 200 місць  72/82 72/82 - 
на кожне подальше місце  0,25/0,29 0,25/0,29 - 
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4. Пивні бари  на 50 місць  23 - - 
 на кожне подальше місце  0,4 - - 
5. Кафе-автомати  на 75 місць  42 - - 
 на кожне подальше місце  0,12 - - 
6. Кафе-морозиво  на 50 місць  20 - - 
 на кожне подальше місце  0,8 - - 
7. Кафе-кондитерські  на 50 місць  26 - - 
 на кожне подальше місце  0,48 - - 
Примітка 1. Дані в чисельнику – при самообслуговуванні; у знаменнику - при обслуговуванні офіціантами.  
Примітка 2. У кафе-молодіжному можлива наявність приміщення ради кафе (орієнтовні розміри приймаються з 

розрахунку 0,1 м2/ місце в залі).  

 
11.3. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Технічні приміщення являють собою особливу групу. Їх не завжди 
розташовують єдиним блоком, оскільки служать вони, як правило, допоміжними 
приміщеннями, які обслуговують інші групи приміщень. Тому при їх розміщенні у 
плані будівлі необхідно дотримуватися вимог зручного доступу до них та наявності 
самостійних входів з виробничих коридорів або зі сторони господарської зони 
підприємства. Проектують технічні приміщення в цокольному, підвальному та на 
інших поверхах будівлі.  

До технічних приміщень ЗРГ належать: 
 електрощитова; 
 венткамери; 
 теплопункти. 

Вимоги до проектування технічних приміщень 
1. Площа електрощитової відповідно до ДБН повинна бути не менше 10 м2. 
Електрощитова не повинна розташовуватись поряд із приміщеннями з 

підвищеною температурою або вологістю (гарячий цех, мийні приміщення). 
Найбільш раціональним є розміщення електрощитової біля зовнішніх стін, при 
чому необхідно запланувати два входи до приміщення електрощитової: з вулиці та 
з виробничого коридору. 

2. Венткамери у ЗРГ проектуються з приточною та витяжною вентиляцією. 
На підприємствах невеликої потужності дозволяється використовувати лише 

витяжну вентиляцію. Мінімальна площа венткамери згідно із СНиП становить не 
менше 16 м2. Якщо венткамера розміщується на даху будівлі, то необхідно 
забезпечити достатню для зручного обслуговування обладнання висоту 
приміщення. 

3. Теплопункт (тепловий вузол) призначений для встановлення теплогенератора 
у ЗРГ з автономною системою опалення. Площа приміщення визначається за 
нормами СНиП і повинна бути не менше 12 м2. У даному приміщенні потрібно 
передбачити вентиляційні канали для природної вентиляції.  
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ТЕМА 12. АТМОСФЕРА ТА ДИЗАЙН ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ  
План 

12.1. Основні стилі та направлення в дизайні.  
12.2. Складові комфортної атмосфери підприємства харчування.  
12.3. Головні елементи дизайну закладу ресторанного господарства.  
 

12.1. ОСНОВНІ СТИЛІ ТА НАПРАВЛЕННЯ В ДИЗАЙНІ 
Основними напрямками в дизайні інтер’єру по праву вважають класичний стиль, 

мінімалізм і етно-стилі. Це стилі, які формує час, а ідею, фундамент і елементи 
дизайну умовно групують в історичні, сучасні та етно-стилі. Цілком природно, 
що цей розподіл умовний, оскільки «чистих» стилів не існує. Дизайнерський 
прийом змішання стилів називається еклектикою і талант дизайнера - об’єднати на 
перший погляд необ’єднуване: кольори, предмети, меблі різного часу і 
походження. Розглянемо основні риси найбільш затребуваних стилів.  

Історичні стилі.  
АНТИЧНІСТЬ.  
Інтер’єр в такому стилі виглядає помпезно, велично, навіть монументально. 

Античний стиль - міцний та надійний. Таку репутацію він одержав завдяки відомим 
всьому світу чудовим пам’ятникам архітектури та скульптурам Стародавньої 
Греції і Риму. Вони викликають захоплення неповторною і закінченою красою. 
Колони, циліндричні зводи, прекрасні скульптури, дивовижний художній розпис 
приваблюють своєю гармонією і є еталоном для наслідування.  

При оформленні закладу ресторанного господарства в античному стилі 
символом надійності, захищеності, достатку можуть стати елементи обробки і 
декору - мармур (або його імітація), вітражі, підставки під вазони у вигляді колон з 
капітелями, фонтани (рис.12.1). Не можна порушити таку гармонію звичайними 
сучасними точковими світильниками, освітлювальні прилади повинні бути 
максимально «заховані». М’яке підсвічування наситить світлом потрібні зони, а на 
стелі (бажано з художнім розписом) потрібно розмістити велику люстру. 
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Рис.12.1 – Приклади оформлення ЗРГ в античному стилі 

 
ГОТИКА.  
Готична архітектура підкреслює спрямованість об’єктів вгору. Їй притаманні 

великі вікна у вигляді стрілчастих арок, прикрашених вітражами насичених 
яскравих і темних кольорів, що дозволяє чудово заливати весь простір 
мальовничим світлом. Якщо підприємство харчування саме в готичному стилі, то 
отвори дверей і вікон можна зробити не прямими, а у вигляді вищезазначених 
стрілчастих арок (рис.12.2). Таким же прийомом можна обіграти ніші, в яких 
чудово можуть виглядати великі квіткові композиції. Портали стін сміливо можна 
декорувати сірим великим камінням. Такий прийом доречний як у вестибюльній 
зоні, так і у залах. Дуже ефектно на таких стінах будуть виглядати картини або 
дзеркала в багатих позолочених рамах, гобелени, килими.  

       



92 

 
Рис.12.2 – Приклади оформлення ЗРГ у готичному стилі 

 
БАРОКО.  
Це стиль королів Європи. Йому притаманні пишність, велич, розмах. Фасад і 

інтер’єр в цьому стилі рясно прикрашені такими декоративними елементами як 
барельєфи, скульптурні групи, картини, вази (рис.12.3). Закруглені кути, безліч 
дзеркал, позолочена ліпнина, розписи стель з використанням ефекту перетікання 
простору в "захмарну височінь" – все це характерно для бароко. Меблі тільки з 
натурального дерева, складної ручної роботи з оббивкою розкішним атласом або 
гобеленовим текстилем. Підлогове покриття - частіше плитка, рідше паркет. Але в 
тому і в іншому випадку світлих тонів з красивим складним малюнком та 
використанням великих орнаментних розеток. Декор вікон, чим розкішніше, тим 
краще. Основні кольорові поєднання: блакитний, білий і золото. 

 



93 

 
Рис.12.3 – Приклади оформлення ЗРГ у стилі бароко 
 
КЛАСИЦИЗМ.  
Класицизму властиві геометричні форми, стриманий декор, дорогі матеріали. 

Неможливо уявити таке приміщення без ліпнини на стінах і на стелі. Основні 
ознаки - симетрія і простота. Гладка поверхня стін, м’якість кольорів, перспективні 
ефекти в мінімалізмі живопису, ідеальний краєвид, що втілює мрію про золотий 
вік. Цей стиль «любить» дотримання канонів і традиційних прийомів. Класицизм 
неможливий без фурнітури золотого кольору, великих картин в широких рамах і 
дзеркал (рис.12.4). Але цілком демократично паркет можна замінити ламінованої 
дошкою, ліпнину - декоративними елементами з пінопласту, справжній камін - 
фальш-каміном, штукатурку на стелі - натяжною глянцевою стелею, а канделябри 
- сучасними світильниками, в яких полум’я свічки замінюють лампи-міньйони. 

   
Рис.12.4 - Приклади оформлення ЗРГ у стилі класицизм 
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Сучасні стилі.  
МОДЕРН.  
Гасло модерну - "назад до природи". Для нього характерна складна система 

орнаменту, основа якого стилізовані квіти і рослини, лебеді. У стилю є символ - 
витончена форма квітки цикломена (рис.12.5а). Для модерну "нового" стилю, який 
народився на межі XIX і XX століть, як руху за створення стилю своєї епохи, 
використовується відмова від старих стильових форм, пошук нових матеріалів. 
Вільне планування, різні рівні підлоги, великі віконні прорізи – ось що притаманне 
новому модерну (рис.12.5б). Стіни барвисті, часто декоруються плоскорельефною 
гіпсової пластикою. Меблі прикрашаються стилізованим рослинним орнаментом. 
Декоративне оформлення інтер’єрів досягає неймовірної витонченості. Форма 
вікон, дверей, сходів різноманітна до нескінченності. Виділяється і величезної 
виразності досягає плинність ритмів, кольору і фактури. Часто використовується 
керамічне облицювання, коване залізо, віконні та дверні флористичні вітражі. 

 
а 

    
б 

Рис.12.5 - Приклади оформлення ЗРГ у стилі модерн 
 
КІТЧ.  
Кітч - буквально означає «зверхність, хвастощі». Звідси і риси стилю, який несе 

таку назву: сміливі, неймовірні кольорові поєднання; хаотично, на перший погляд, 
підібрані меблі; елементи декору (колажі, рамки, штори, світильники) - з 



95 

нетрадиційних матеріалів (рис.12.6). Предмети, які ми звикли сприймати в їх 
певній функції, можуть у кітчі використовуватися у зовсім іншому призначенні. 
Кітч дуже тісно межує з авангардом і гламуром. Це, свого роду, виклик стандартам, 
пошук власного «Я» в житті, гостре бажання бути особливим і неповторним, 
шокувати всіх цим пошуком, при цьому знаходити гармонію в хаосі. Тому кітч для 
тих, хто не боїться самовиражатися, навіть всупереч громадській думці. 

    

 
Рис.12.6 – Приклади оформлення ЗРГ у стилі кітч 

 
КАНТРІ.  
Кантрі називають сільським стилем. Саме слово англосаксонського походження, 

означає одночасно країну і село. Стиль народився в США, але давно відійшов від 
першоджерела, ставши міжнародним, і існує в безлічі різновидів. Останнім часом 
визначення розширило свої горизонти і тепер вживається однаково по відношенню 
до американського ранчо, швейцарського шале, латиноамериканської гісіенди, 
англійського котеджу, російської хаті або української мазанки. Коли говорять про 
кантрі, то мають на увазі, перш за все, узагальнений образ сільського. Матеріали і 
елементи, які використовуються: самобутній текстиль, вишиті рушники, 
скатертини, серветки, ковдри, фіранки, плетені килимки, декоративні подушки 
ручної роботи; декоративна штукатурка на стінах; паркет; штучно зістарені 
дерев’яні меблі простих форм, крісла-гойдалки; лампи з абажурами, порцелянові 
статуетки, декоративний посуд, квіти в горщиках (рис.12.7). 
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Рис.12.7 – Приклади оформлення ЗРГ у стилі кантрі 
 
АР-ДЕКО.  
Ар-деко - один з найбільш непередбачуваних коктейлів. У ньому дивно тонко 

поєднуються елементи єгипетського мистецтва, американської індіанської 
екзотики і африканських мотивів. Несподівані поєднання симетричних і 
асиметричних форм. Відчувається експресія та харизма. У ар-деко характерне 
застосування декоративних елементів у формі зиґзаґів, кіл, трикутників, сонць. У 
кольоровій гамі використовуються насичені коричневі тони, кольори слонової 
кістки, всі відтінки золотого (рис.12.8). «Стиль-егоїст», якщо можна так 
висловитися, він не терпить змішування з іншими стилями. Виразний і в чомусь 
навіть епатажний. 

         
Рис.12.8 – Приклади оформлення ЗРГ у стилі ар-деко 
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МІНІМАЛІЗМ.  
Мінімалізм - стиль для радикалів. Його девіз - відмова від потрібного на користь 

самого необхідного. Він щоразу стає модним на зламі епох, коли відмітається старе в 
очікуванні радикальних змін. Мінімалізм характеризується відсутністю декору як такого 
і пошуком ідеальних пропорції, нових кольорових рішень. Він «любить» різного виду 
освітлення та підсвічування, при чому як лампи денного світла, які активно насичують 
ту чи іншу зону інтер’єру світлом, так і світильники (бра, торшери, точкові), які дають 
чітко спрямовані промені світла. З їх допомогою можна гідно підсвітити картини, колажі 
тощо. Лаконічність форм, зведення їх до геометричних фігур. Нічого зайвого. У дизайні 
культивуються відкриті простори, підкреслюється естетика простоти і точності, ясність 
композиції, стримана графічна гама стін і підлоги (рис.12.9). 

      

 
Рис.12.9 – Приклади оформлення ЗРГ у стилі мінімалізм 
 
ХАЙ-ТЕК.  
Динамічний і урбаністичний стиль. Хай-тек відрізняється демонстративним 

супертехніцизмом, при якому будівельні конструкції, інженерні системи та обладнання 
переростають у декоративно-театралізовані з елементами перебільшення, а іноді й іронії 
(рис.12.10). Хай-тек орієнтований на естетичне освоєння металевих конструкцій і скла. 
Важливо виділити красу підсвічування, кріплень тощо. Все практично, функціонально. 
У хай-тек можна, і навіть потрібно експериментувати зі світлом. Притаманні кольори: 
металік, срібло, білий, чорний; матеріали: метал, скло, труби. Невід’ємна частина декору 
- дзеркала. Вони можуть займати гідне місце на стінах і навіть стелі, за допомогою 
дзеркальних елементів різних розмірів можна декорувати стіни і меблі. 
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Рис.12.10 – Приклади оформлення ЗРГ у стилі хай-тек 
 
Етно-стилі.  
Етно-стиль належить певному народові. Основні умови виникнення - територія і 

мова. Його відмітні особливості - екзотичні маски і фетиші, тканини з орнаментом 
у вигляді петрогліфів, екзотичні дивини. Цей стильовий напрям іменують 
примітивним, етнічним, фолк, екзотик, колоніальним, але класичними 
властивостями великого стилю його не наділено.  

КИТАЙСЬКИЙ.  
Як ні в якій іншій культурі, поняття простору в Китаї має значення. Тут в ньому 

не тільки живуть, тут живуть разом з ним, надаючи навіть порожнечі вагомість. У 
цьому китайцям допомагає мистецтво феншуй - вміла організація простору. 
Зовнішня простота плавних або округлих вигинів завжди несе в собі заперечення 
прямих і різких ліній. Практично кожна деталь інтер’єру оригінальна, неповторна 
і грає найважливішу роль в аранжуванні простору, будь то китайська ширма або 
недбало кинута на кушетку, розшита золотою ниткою подушка. Наприклад, 
найважливішим елементом оформлення є прикраса і форма дверей і вікон 
(рис.12.11). 
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Рис.12.11 – Приклади оформлення ЗРГ у китайському стилі 
 
ЯПОНСЬКИЙ.  
Лаконічність - безумовно, головна характеристика японського стилю в інтер’єрі. 

Мінімум меблів і предметів - всього, що займає місце і розсіює увагу, багато світла. 
Єдиний виняток - статуетки Будди або інші культові речі. У цьому відношенні 
японський стиль перегукується з мінімалізмом, його часто називають найбільш 
лаконічним етнічним варіантом оформлення інтер’єру.  

Для японського стилю характерні пастельні, природні відтінки - молочний, 
бежевий, кремовий¸ пісочний, темно-коричневий (рис.12.12). Часто заклади 
ресторанного господарства в такому стилі оформляють, використовуючи 
традиційні, найбільш контрастні кольори - чорний і білий. Наприклад, яскраво і 
незвично виглядають ієрогліфи, написані чорною фарбою на білій стіні, або прості 
білосніжні керамічні чашки на чорних столах. Зелений і червоний кольори теж іноді 
використовуються в японському інтер’єрі, проте вони частіше представлені своїми 
світлими або темними відтінками, трохи приглушеними і не надто яскравими. 

Японські меблі досить оригінальні. Це приземкуваті конструкції, низькі, але при 
цьому досить зручні. Особливу любов відчувають японці до меблів із старого дерева 
oldwood («антикварне дерево»). Незважаючи на вік така деревина має відмінну 
міцність. З цього масивного дерева робляться ширми, рами для дзеркал, столи, лави і 
консолі. Чарівність японського стилю настільки велика, що його елементи або навіть 
автентичне відтворення інтер’єрів можна зустріти в будь-якій країні світу. 
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Рис.12.12 - Приклади оформлення ЗРГ в японському стилі 
 
АФРО.  
Буяння кольорів і енергія, яка б’є через край, відрізняють яскравий, дикий і 

багато в чому агресивний африканський стиль. Він проявляється в поєднанні 
жовтого, теракотового, вогненно-червоного та насиченого чорного. Африканське 
етно віддає перевагу природним матеріалам, але з більш сильною енергетикою і 
характером - сандалу, палісандру, червоному і ебеновому дереву, слонової кістки, 
черепаховому панциру, рогу тощо. Імітація африканського декору виявиться 
неповною без ритуальних первісних масок, шаманських амулетів, статуеток ідолів, 
тамтамів, дерев’яних скриньок і необробленого керамічного посуду (рис.12.13). 
Традиційні аксесуари з «чорного континенту» прикрашають крокодиловою та 
зміїною шкірою, пір’ям птахів, іклами і кігтями диких тварин. 

 

        
Рис.12.13 – Приклади оформлення ЗРГ в африканському стилі 



101 

АРАБСЬКИЙ.  
Палітра арабського стилю - неповторне поєднання теплих тонів охри, теракоти, 

пісочного, білого з контрасно кобальтово-синім, фіолетовим, червоним, 
ультрамарином і смарагдово-зеленим (рис.12.14). Вікна, двері, арки, найчастіше, 
пофарбовані в яскраво-синій колір, а стіни - жовтий або білий. Інший улюблений 
варіант - віконниці і дверні наличники з темного різьбленого дерева, прикрашені 
національним орнаментом, стелі - білі, а стіни оброблені в теплих тонах з 
використанням венеціанської або традиційної марокканської штукатурки. 
Характерна особливість декору фасадів будівель та інтер’єрів - арабеска, химерний 
геометричний і рослинний орнамент. Монотонне повторення одного і того ж 
сегменту малюнка, що лежить в основі орнаменту, відображає ідею нескінченності. 
Завдяки арабесці, стіни набувають вигляду розкішних перських килимів. 

     

 
Рис.12.14 – Приклади оформлення ЗРГ в арабському стилі 

 
ІНДІЙСЬКИЙ.  
Індійський інтер’єр рясніє барвами - насичені бірюзовий, малиновий, оранжевий 

і більш спокійні, типові для Сходу кольори - синій і червоно-коричневий. Цей стиль 
активно змішує теплі відтінки з холодними (рис.12.15). Характерна особливість 
інтер’єру - легка трансформація деталей: невисокі стільчики і столи, ажурні ширми, 
віконниці та двері часто міняються ролями. У центрі меблевої композиції 
розташовується широка софа. Інших м’яких меблів - пуфів, крісел - індуси не 
визнають. Прихована напівпрозорим балдахіном, вона велично підноситься над 
приміщенням, оточена дерев’яними стільцями з зображенням різних тварин. В Індії 



102 

люблять геометричні орнаментальні мотиви, особливо кола різних розмірів. Коло 
символізує сонце, якому в цій країні здавна поклоняються. Взагалі в декоруванні 
приміщень існує безліч варіантів символізації сонячного світла: прямі лінії, що 
розходяться в сторони, яскраві плями на стінах і фіранках, всілякі архаїчні 
зображення самого небесного світила. Все це привносить в інтер’єр незвичайний 
затишок разом з традиційними ароматами індійських пахощів. 

 

    
Рис.12.15 – Приклади оформлення ЗРГ в індійському стилі 

 
12.2. СКЛАДОВІ КОМФОРТНОЇ АТМОСФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА 

ХАРЧУВАННЯ 
Для закладу ресторанного господарства затишна атмосфера один з 

найважливіших показників для залучення клієнтів. Головне завдання підприємства 
- зробити так, щоб гості відчували себе в доброзичливій, безпечній та затишній 
обстановці. Комфортну атмосферу підприємства харчування створюють приємний 
інтер’єр, авторська кухня і прийнятні ціни, а також гармонійне поєднання звуку, 
світла, запаху та мікроклімату.  

Розгляд складових комфортної атмосфери підприємства харчування починаємо з:  
1. Успішного дизайну, який базується на чітко сформульованій концепції 

підприємства.  
Дизайн обідніх залів сьогодні націлений на те, щоб створити для гостей зручну 

обстановку і розважити їх, дотримуючись певної теми. Ефективність, корисність, 
функціональність і зручність є ознаками сучасного закладу ресторанного 
господарства, відображеними в його дизайні. Робота кухонного закулісся зараз все 
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частіше виставляється напоказ: кухні, розташовані за великими скельцями-
вітринами, дров’яні печі та ефектне обладнання для теплової обробки продуктів, за 
яким працюють шеф-кухар і персонал, - все відкрито поглядам гостей. 
Підприємства харчування, в яких знаменитості творять свої шедеври на очах у 
публіки, стають предметом уважного вивчення. Власники таких закладів хочуть 
донести до гостей, що вони нічого не приховують, а готовлять якісні страви зі 
свіжих продуктів. Не дивно, що кухня-вітрина приносить більше виручки, ніж 
традиційна, захована від очей. Гості отримують яскраві враження, якість страв 
поліпшується, прибуток збільшується.  

До створення успішного дизайну обідньої зали є два підходи. Один полягає у 
використанні найпривабливіших новинок і застосуванні модних рішень, в результаті 
чого для досвідчених гостей підприємство харчування стає «обов’язковим для 
відвідування». У цьому випадку можливим буде все, що тільки дозволяє бюджет. 
При іншому підході передбачається, що враження від обідньої зали теж повинно 
бути єдиним у своєму роді, але все ж у його оформленні необхідна деяка 
стриманість. У цьому випадку дизайн будується на простих класичних елементах 
обраного стилю, що не старіють і будуть прекрасно виглядати і через п’ять років.  

Однак, який би підхід до вибору дизайну не був би обраний, основним 
залишається компоновка обідньої зали.  

Планувальне рішення обідньої зали повинно забезпечувати відсутність 
перетину потоків відвідувачів і персоналу, чистого і брудного посуду, а також 
мінімальну протяжність функціональних зв’язків. Все це спрятиме комфорту 
гостей підприємства харчування.  

При проектування обідньої зали слід враховувати:  
- фізіологічно-функціональні розміри;  
- розміри мінімальної ширини проходів у залі.  
Стосовно фізіологічно-функціональних розмірів, то завдяки їм забезпечуються 

оптимальні умови для відвідувачів та обслуговуючого персоналу (табл. 12.1).  
Таблиця 12.1 – Фізіологічно-функціональні розміри 

Функції Розміри, мм 
ширина товщина висота 

Людина сидить на стільці  
Людина сидить на табуреті  
Людина іде з тацею  
Людина іде з возиком  
Людина сидить за столом  
Дві людини розходяться  
Три людини розходяться  

600 
600 
600 
600 
600 

650 
650 
680 
1100 
500 

450 
600 
1740 
1740 
1160 

1200-1350 
1500-1650 

 
Графічна інтерпретація цих розмірів представлена на рис.12.16.  
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Рис.12.16 – Фізіологічні розміри відвідувачів та обслуговуючого персоналу і 

функціональні розміри проходів 
 
Для зручності, комфорту відпочиваючих та раціональної організації праці 

офіціантів необхідно також додержуватися і розмірів мінімальної ширини проходів 
у залі (табл. 12.2).  
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Таблиця 12.2 – Мінімальна ширина проходів у залі, м 
Тип проходу Тип підприємства 

їдальня кафе закусочна ресторан, 
бар 

Основний  
Додатковий:  
- для розподілення потоків  
- для підходу до місця  

1,35 
 

1,2 
0,6 

1,2 
 

1,0 
0,4 

1,2 (1,6)*) 
 

1,0 (1,1) *) 
0,4 (0,8) *) 

1,5 
 

1,2 
0,6 

*) В дужках вказана ширина проходів між столами, призначеними для 
харчування стоячи  
Примітка 1. Ширина проходу визначається між спинками стільців (при відстані 
від спинки стільця до краю столу 0,5 м), між вільними сторонами (кутами) столів.  
Примітка 2. У їдальні ширину основного проходу, обслуговуючого більше 200 
місць, дозволяється збільшувати на 0,2 м на кожні 100 місць понад 200, але не 
більш ніж на 1,2 м.  

 
Площу обідньої зали (без роздавальної) необхідно приймати на 1 місце в залі, не 

менше, м2:  
- в ресторанах ....................................................................................................1,8;  
- те саме з естрадою і танцмайданчиком ........................................................2,0;  
- у їдальнях загальнодоступних і при вищих навчальних закладах ……….1,8;  
- у кафе, закусочних і пивних барах ................................................................1,6;  
- у кафе-автоматах, закладах швидкого обслуговування і безалкогольних  

барах ........................................................................................................................1,4.  
У загальнодоступних їдальнях і кафе на площі зали допускається передбачати 

буфет (сік-бар) площею 6-12 м2.  
Глибина зала на підприємствах з самообслуговуванням може складати 6 м при 

розташуванні роздавальної лінії на площі гарячого цеху і не менше 9 м при 
розміщуванні роздавальної лінії на площі залу.  

Довжина залів визначається відстанню від роздавальної до найбільш віддалених 
столиків. При самообслуговуванні ця відстань не повинна перевищувати 20 м, а 
при обслуговуванні офіціантами – 30 м. 

Важливу роль в організації роботи залів, формуванні внутрішнього простору та 
створенні комфортних умов для відвідувачів відіграє розміщення меблів. Їх 
розміри та варіанти розташування визначаються типом закладу, методом 
обслуговування, місткістю залів, їх розмірами та планувальною схемою.  

Існують два основні варіанти розташування меблів в залі – геометричний та 
вільний. У першому випадку проходи між столами роблять паралельно стінам з 
різними планувальними рішеннями: в лінію; по діагоналі; в лінію вздовж стін чи 
по діагоналі у середині зала.  
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На підприємствах з самообслуговуванням та у великих залах використовують 
лінійне розміщення столів. У ресторанах або кафе з обслуговуванням офіціантами 
меблі розташовують за вільною схемою з відокремленням зон обслуговування. При 
цьому застосовують різні варіанти столів з диванами, кріслами, використовуючи в 
якості огорожі стінки-екрани.  

На вибір способу розміщення обладнання у залах впливають також 
конструктивні опори та відстань між ними. Тому починати встановлювати столи 
у залах рекомендується від колон і далі таким чином, щоб можна було забезпечити 
вільний прохід відвідувачів та обслуговуючого персоналу до кожного місця, у разі 
необхідності евакуацію людей із залу, а також транспортування використаного 
посуду.  

Варіанти розташування меблів у залах наведені на рис.12.17. 

 

 
Рис.12.17 – Варіанти розміщення меблів в залах 
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Ще одне правило дизайну - столи різної форми і розміру слід «перемішувати» 
так, щоб створювалася зорова гармонія. Якщо їх розставити занадто правильними 
рядами, зал стане нагадувати армійську їдальню.  

В ресторанах, кафе, їдальнях застосовують квадратні або прямокутні двох-, 
чотирьох-, шестимісні столи. Як правило, квадратні столи мають сторону розміром 
600-900 мм, прямокутні виконують шириною 600-900 мм та довжиною 900-2200 
мм. Найбільш розповсюджені квадратні і прямокутні столи шириною 800-900 мм.  

Банкетні столи повинні мати ширину 950-1000 мм, що зумовлено складним 
сервіруванням.  

В закладах з додатковим обслуговуванням типу «шведський стіл» в залі 
встановлюють банкетний стіл довжиною до 5000 мм або круглий діаметром 1000 
мм.  

Для залів невеликої місткості зручними є квадратні столи розмірами 600х600 мм 
або 650х650 мм. Їх можна використовувати як двомісні, а за потребою здвигати.  

Висота столів 690-750 мм. В молодіжних кафе – 690-700 мм.  
В дитячих кафе застосовують столи розмірами 600х600 мм та 700х700 мм і 

висотою 540-550 мм для малюків, 570-590 мм для дітей дошкільного віку.У 
кафетеріях, де їжу приймають стоячи, передбачають високі столи висотою 1050-
1100 мм. За формою та розмірами це можуть бути: круглі столи 750-1300 мм, 
квадратні 600-900 та прямокутні шириною 500-700 мм, довжиною із розрахунку на 
4-6 осіб. 

Таблиця 12.3 - Розміри столів для різних типів підприємств харчування 

Тип закладу 

Розміри столів, мм 

обідніх бенкетних 

квадратних прямокутних круглих  

Ресторани, кафе, їдальні:  
- двох-, чотирьох-, шестимісні  
(h=690-750 мм)  
- при обслуговуванні «шведський 
стіл»  
 
Заклади невеликої місткості:  
- двомісні  
 
Дитячі кафе:  
- двомісні  
(h=540-550 мм – для малюків)  
(h=570-590 мм – для дітей 
дошкільного віку)  
Кафетерій (прийом їжі стоячи):  
- двох-, чотирьох-, шестимісні 
(h=1050-1100 мм) 

 
(600-900)х 
(600-900) 

 
 
 
 

600х600 
650х650 

 
600х600 
700х700 

 
 
 

(600-900)х 
(600-900) 

 
(600-900)х 
(900-2200) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(500-700)х 
(700-1200) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 750-1300 

 
шириною 
950-1000 

довжиною 
до 5000 

або d 1000 
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Дослідження показують, що при використанні столів квадратної форми 
прискорюється оборот місця, тоді як круглі столи спонукають гостей довше 
засиджуватися. У більшості випадків у залі можна поставити більше квадратних 
столів, ніж круглих. Доречним є розміщення круглих та квадратних столів 
впереміж під різними кутами.  

Рекомендоване співвідношення двох-, чотирьох- та шестимісних столів наведено 
в табл.12.4. 

Таблиця 12.4 – Приблизне співвідношення столів у залі, % 

Тип закладу 
Кількість столів 

двомісних чотирьохмісних шестимісних 
Ресторан  
Кафе  
Їдальня  

15 
50 
5 

80 
50 
70 

5 
- 

25 
 

Співвідношення столів може змінюватися у відповідності до планувального 
рішення залу.  

Розміри сидіння стільців рекомендується приймати – (380х450…350х440 мм). 
Крісла для ресторанів повинні забезпечувати більш комфортні умови, тому їх 
розміри приймають такими — (430-500)…(420-500) мм. Рекомендується, щоб 
спинка стільця мала нахил 15º.  

Звернути увагу необхідно і на форму ніжок столів (рис.12.18).  
Коли обідній стіл має пряму ніжку (рис.12.18а), відвідувачу приходиться широко 

розставляти ноги, що не завжди зручно. Якщо використовуються меблі з ніжкою-
підставкою, то ноги гостя впираються в неї, що також не зручно (рис.12.18б). У 
випадку коли у обіднього столу ніжка вилочного типу, то відвідувач почувається 
комфортно, так як його ноги вільно розміщуються під столом (рис.12.18в). 

         
а    б    в 

Рис.12.18 – Варіанти форми ніжок обіднього столу: 
а – пряма ніжка стола; б – ніжка-підставка; в – ніжка вилочного типу 
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2. Наступна складова комфортної атмосфери підприємства харчування звук.  
За походженням шуми поділяються на внутрішні (власні), пов’язані з 

експлуатацією приміщення, і зовнішні (проникаючі), пов’язані з навколишнім 
середовищем. Шумове середовище створюється шляхом накладення обох видів 
шумів.  

Внутрішні – це розмова в повний голос або приглушений; стиль і гучність 
музики, живе виконання або звукозапис; збір використаного посуду; шум кухні або 
бару; дзижчання центрального обігрівача або системи кондиціонування повітря; 
касові апарати.  

Зовнішні – це вуличний шум зовні.  
Необхідно приглушити шуми, що заважають.  
Зниження рівня зовнішніх шумів досягається:  
- відповідною орієнтацією й екрануванням будівлі, а також вікон приміщення;  
- звукоізолюючою здатністю огороджувальних конструкцій.  
Зниженню рівня власних шумів сприяють:  
- планувальне рішення, коли галасливі приміщення концентруються разом і 

відокремлюються від інших;  
- звукопоглинаюча обробка поверхонь в приміщенні;  
- застосування безшумного обладнання та інвентарю;  
- використання м’яких меблів і кімнатних рослин;  
- дотримання персоналом та відвідувачами правил «звукової гігієни».  
Оптимальним з точки зору рівномірності розподілу звуку в приміщенні 

вважається, коли співвідношення його висоти до ширини і довжині становить 2:3:5. 
Коефіцієнти звукопоглинання поверхонь підбираються взаємопов’язано один з 
одним. Можна компенсувати малу звукопоглинаючу здатність одних поверхонь 
підвищеної звукопоглинаючою здатністю інших і в результаті домагатися 
необхідного ефекту. 

При створенні у закладі ресторанного господарства комфорту слід звернути 
увагу на музикальне оформлення підприємства, оскільки музика є важливою 
складовою атмосфери закладу. Якісне музичне оформлення в закладі сприяє 
успішному бізнесу, це підтверджується різними дослідженнями в маркетингу. І в 
основі цього лежить факт, що як ніщо інше, музика впливає на емоції відвідувачів. 
Гарний музичний супровід сприяє тривалому перебуванню гостей в закладі.  

У підборі музичного супроводу для підприємства харчування важливо 
пам’ятати, що за допомогою музики можна впливати на те, яким буде контингент 
відвідувачів закладу, та яким буде імідж і репутація закладу.  

До живого звуку потрібно підходити акуратно. Кожен музикант повинен 
відповідати стилю закладу, гідно грати і в міру спілкуватися з гостями.  

Працюючи над створенням трек-листа необхідно пам’ятати про стилістику 
закладу. Непоганий додаток до цього - можливість відвідувачів замовляти 
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композиції. Таким чином, вони будуть доповнювати добірку треків і створять 
комфортну атмосферу. Для програвання музики необхідно використовувати 
програми, які виключають можливість неякісного відтворення треків. Застосування 
діджейських програм можливе за наявності фахівця, який стане керувати музичним 
супроводом. 

3. Основними параметрами, що визначають комфортність мікроклімату 
приміщень, є:  

- параметри повітряного середовища (відносна вологість, температура, 
швидкість руху, хімічний склад повітря);  

- температура огороджувальних поверхонь;  
- параметри інсоляції та променистого тепловипромінення від штучних джерел 

(нагрівальних і освітлювальних пристроїв).  
Означені параметри визначаються: температурою в приміщенні, теплом від тіл 

гостей і персоналу, а також від гарячих страв та працюючого теплового 
обладнання; рухом повітря; прямими сонячними променями.  

Комфортний мікроклімат на підприємстві харчування можна забезпечити за 
рахунок:  

- відокремлення один від одного приміщень з різним режимом температурної 
вологості;  

- бездоганної роботи інженерних систем вентиляції та опалення;  
- відповідних теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій;  
- заходів щодо екранування від інсоляції та штучних теплових випромінювань.  
4. У закладі ресторанного господарства для створення комфорту необхідно дбати 

про запах. Приємні аромати випічки або прянощів, свіжість повітря в туалетних 
кімнатах потрібно підтримувати, а запахи згірклого жиру, від нових килимів, 
тканин або столової білизни тощо слід ліквідувати. 

5. Світло відіграє важливу роль у формуванні інтер’єра закладу ресторанного 
господарства, що не обмежується вимогами комфорту. Світло має психологічну 
дію, може створювати різні відтінки настрою, особливу атмосферу, сприяти 
пожвавленню, тихій бесіді, спокою.  

Зали підприємств харчування повинні мати як природне, так і штучне 
освітлення. Природне освітлення забезпечується, як правило, бічним 
одностороннім світлом. Деякі об’ємно-планувальні рішення обідніх зал 
передбачають природне освітлення з двох і трьох боків і навіть згори. Для 
збільшення освітленості залів великої глибини або складної конфігурації у плані 
використовують суцільне засклення зовнішніх стін. Такий прийом виконує і іншу 
важливу естетичну функцію, оскільки внутрішній простір залу зорово поєднується 
з навколишньою природою. Особливо це важливо в разі розміщення закладів 
ресторанного господарства у парках, садах, поблизу водоймищ.  
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Залежно від призначення і композиційних прийомів розміщення відкритих 
світильників розрізняють системи загального, місцевого (спрямованого) і 
змішаного освітлення. Освітлення слід влаштовувати за загально прийнятими 
правилами, оскільки помилки в освітленні можуть бути неприємні гостям, 
наприклад, якщо воно занадто різке і подразнююче або, навпаки, занадто тьмяне, 
що робить атмосферу некомфортною. Джерело світла не можна розташовувати 
на рівні очей. 

Основні принципи освітлення приміщень для відвідувачів можна сформулювати 
так:  

- приміщення з більшою пропускною здатністю і меншим часом перебування 
відвідувачів освітлюються більш інтенсивно та рівномірно;  

- головні елементи композиції в інтер’єрі можуть мати відносно більшу 
освітленість;  

- спрямований рух потоку відвідувачів орієнтується «на світло», розосередження 
їх спрямованого потоку - «від світла»;  

- дуже різкі контрасти по освітленню сприяють зоровому «полегшенню» 
предметів, як освітлених, так і неосвітлених.  

Більш інтенсивно і рівномірно висвітлюються зали з самообслуговуванням. 
Велику освітленість у залах з самообслуговуванням повинні мати роздаткові лінії.  

У залах з обслуговуванням офіціантами потрібно різне освітлення 
функціональних зон з виділенням світлом головних проходів, аванзалом, 
танцмайданчиків і естрад, стійок барів. Тут припустимі нерізкі перепади 
освітленості, які композиційно ділять інтер’єр.  

Комунікаційні приміщення і особливо сходи повинні мати велику освітленість. 
 

12.3. ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ ЗАКЛАДУ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

Колірне вирішення інтер’єрів підприємств харчування передбачає створення 
гармонійного середовища. При цьому слід враховувати не тільки колір поверхонь, 
а й поєднання їхніх розмірів, фактури. Треба пам’ятати, що кольори поєднуються 
в певних просторових композиціях, різноманітність яких створює додаткові умови 
у формування колірної гами.  

Кольори поділяють на холодні і теплі, ті, що заспокоюють і збуджують, 
«відступають» і «виступають». Колір може викликати відчуття легкості, веселощів, 
концентрувати увагу, знімати втому.  

Основними факторами, що визначають вибір колірної гами для оформлення 
залів, є орієнтація щодо сторін світу, рівень природного освітлення, пропорції 
приміщення, тип підприємства харчування, контингент споживачів.  

Слід пам’ятати, що зали, розміщені з північного і східного боків будівлі, більш 
похмурі. В цих випадках доцільна тепла гама кольорів. В разі південно-західної 
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орієнтації у приміщення, як правило, потрапляє багато сонячних променів, і 
перевагу слід віддавати кольорам холодних відтінків.  

У залах закладів ресторанного господарства з недостатнім природним 
освітленням використовують кольори з високим коефіцієнтом відбиття. Світлі 
тони стель сприяють пом’якшенню пропорцій великих і низьких залів. Зорово 
«виправити» пропорції можна також пофарбуванням торцевих стін у кольори 
насичених тонів, а поздовжніх — у світлі, нейтральні або навіть холодні.  

На підприємствах харчування, розрахованих на молодіжний контингент (кафе, 
бари), найчастіше використовують насичені кольори інтер’єра. В дієтичних 
їдальнях, які відвідують здебільшого люди похилого віку, рекомендується 
стриманий колорит.  

В закладах ресторанного господарства з декількома залами доцільно 
використовувати прийом «колірного зв’язку»: якщо в одному залі переважає один 
колір (наприклад, стін), а його доповнюють два інші (штори і підлоги), то в 
сусідньому залі як основний колір можна використати один з двох останніх.  

При проектуванні підприємств харчування велика увага приділяється 
оздобленню залів для гостей.  

У кожному конкретному випадку для оформлення інтер’єра треба 
використовувати той прийом, який найкраще розкриває обрану концепцію. Так, 
достоїнства штучного каменю як оздоблювального матеріалу полягають у тому, що 
з нього можна робити плити будь-яких розмірів, форми, фактури, малюнка і 
кольору. Застосування облицювальної цегли дає змогу створювати поверхню стіни 
без додаткових штукатурних робіт. Поєднання його з іншими облицювальними 
матеріалами посилює декоративну виразність останніх. Цегляна стіна є добрим 
фоном для творів декоративно-прикладного мистецтва і зелені, які розміщують у 
вигляді окремих вставок або начіпних елементів, на виступах або в нішах.  

Керамічне оздоблення стін поєднує у собі багатство колірної гами, металевий 
блиск і різноманітність відтінків глазурі з міцністю, гігієнічністю й економічністю. 

Добрі декоративні властивості має скло, яке використовують для оздоблення стін 
і колон у вигляді дзеркал, листів або плиток, пофарбованих із зворотного боку. 
Поверхня скла може мати малюнок або декоративну фактуру, виконану 
гравіруванням, фарбами, фотодруком, травленням.  

Для оздоблення сучасних інтер’єрів підприємств харчування широко 
застосовується дерево. Його декоративні властивості, багатство кольору, малюнка 
і відносна довговічність надають інтер’єру особливого затишку і виразності. 
Деревина добре підлягає обробці, поєднується з іншими оздоблювальними 
матеріалами.  

Для покриття підлог в закладах ресторанного господарства використовують 
паркет (набірний, кутовий, паркетні дошки), метлаські та шлакоситалові плитки, 
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покриття з полімерних матеріалів (плиткове і рулонне), а в деяких випадках 
природний камінь (мармур і граніт).  

Покриття з мозаїки, метлаських і шлакоситалових плиток має добру 
вологостійкість, його легко мити і найкраще відповідає санітарно-гігієнічним 
вимогам. Проте воно має і недоліки — плитки відносно швидко стираються, 
перетворюючись на гладеньку, слизьку поверхню. Однак, такі підлоги, як і підлоги 
з мармуру і граніту, досить холодні.  

У ресторанах, кафе, барах широко застосовують синтетичні ворсові килимові 
покриття. За технологією виготовлення їх поділяють на п’ять груп: виткані, 
трикотажні, ворсово-прошивні, невиткані і повстяні. 

Найчастіше використовують однокольорові килимові покриття або з гранично 
спрощеним малюнком (у вигляді смуг, великої клітинки тощо), завдяки чому 
полегшується стикування окремих полотнищ. Широкий колірний діапазон 
текстильних покриттів, різна фактура поверхні (гладенька ворсова і безворсова, 
петельчаста, типу «букле») дають змогу індивідуалізувати інтер’єри.  

Досвід експлуатації килимових покриттів показує, що вони добре підлягають 
санітарній обробці.  

Для оздоблювання стель застосовують порополі-стирол, деревно-волокнисті, 
фанерні, асбоцементні, фібролітові, мінерало- і скловатяні плити, що мають 
звукопоглинальні властивості, а також полівінілхлоридні вироби із 
звукопоглинальною еластичною підошвою. Акустичними пристроями є також 
підвісні стелі. Одночасно вони дають змогу приховати неестетичні кон-структивні 
елементи або розміщені під стелею складні системи інженерного обладнання 
(електропроводку, вентиляційні, а іноді й опалювальні короби).  

Широко використовують у сучасному інтер’єрі закладів ресторанного 
господарства тканину, що виконує утилітарну, декоративну роль, у вигляді штор, 
гардин, портьєр, килимів (настінних і підлогових), скатертин і серветок, а також як 
оббиття стільців, крісел, диванів, табуреток. Утилітарна функція їх — закривати 
зал від перегляду з вулиці, захищати споживачів від зайвого сонячного світла, 
зменшувати шум.  

З драпувальної тканини для функціонального розподілу залу роблять легкі 
перегородки, які є одночасно своєрідним декоративним засобом, що сприяє 
створенню затишної, інтимної обстановки. Колір і малюнок декоративної тканини 
повинні поєднуватися з іншими елементами оформлення і обладнанням. 

Для оббиття меблів використовують тканину з синтетичних матеріалів: лавсану, 
капрону, хлорану, а також штучну шкіру.  

Особливу роль у інтер’єрі виконують декоративні рослини. Їх розміщують так, 
щоб створювалось відчуття тісного зв’язку інтер’єра із зовнішнім простором. Разом 
з тим вони можуть мати функціональне значення: розподіляти потоки споживачів, 
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відокремлювати лінію самообслуговування від основної частини залу, фіксувати 
перепади висоти підлоги, розподіляти зони залу або групи столів.  

Для рослин, що є основним декоративним елементом інтер’єра, виділяють 
окремий майданчик. Якщо вони є додатковим засобом декоративного оформлення 
приміщень, спеціального майданчика для них не передбачають. Зелень можна 
розміщувати під парадними східцями, на підвіконнях, вздовж стінової огорожі, на 
стінах, колонах тощо. Проте, як правило, озеленення має поєднувати декоративну 
й утилітарну функції. 

 
ТЕМА 13. ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 

План 
13.1. Сучасні тенденції виробничого дизайну.  
13.2. Функціональні фактори в проектуванні виробничих приміщень.  
 

13.1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ДИЗАЙНУ 
Нині дизайн виробничих приміщень визначається в основному попитом 

споживача і економічними факторами. Виробничі приміщення стають меншими 
за площею, проте більш ефективними. Експерти розцінюють цю тенденцію як 
результат впливу трьох факторів:  

- скорочення кваліфікованої робочої сили;  
- постійна конкуренція;  
- обмеженість бюджету, яка обумовлена в тому числі вимогами про збільшення 

розмірів прибутку на інвестований капітал.  
Ось кілька прикладів того, що сьогодні є модним у світі професійних кухонь.  
Відкрита кухня - це кухня, на якій майже всі операції з приготування їжі 

виконуються на очах у споживачів (рис.13.1). Людям цікаво спостерігати за 
персоналом кухні, який зайнятий своєю роботою. Це збуджує апетит, і у гостей 
виникає відчуття причетності до приготування страв. Для сучасного 
досвідченого відвідувача усвідомлення якості та свіжості продукту в процесі такої 
демонстрації має не менше значення, ніж відчуття смаку готового блюда. Добре 
функціонуюча відкрита кухня дозволяє показати товар лицем і справити на гостя 
ефект. Відкрита кухня вносить свій внесок в атмосферу залу, посилюючи враження 
від обіду. Крім того, у персоналу кухні з’являється можливість спілкування з 
гостями. Звичайно, багато залежить від того, хто буде найнятий як працівників: не 
кожна людина здатна підтримувати імідж закладу. 
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Рис.13.1 – Приклади використання на підприємстві харчування відкритої 

кухні 
 
Однак тим шеф-кухарям, яким подобається перебувати в центрі уваги, надається 

справді казковий шанс.  
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Цікаве дизайнерське рішення - напіввідкрита кухня - полягає в тому, що кухня 
огороджена стінами лише частково (рис.13.2). Персонал має бути видно, так би 
мовити, «вище поясу», а малоприємні та непривабливі аспекти кухонного процесу 
- забруднені каструлі та сковорідки, стопки тарілок, брудні підлоги тощо - 
залишаються прихованими. Стороннім поглядам не повинні бути доступні масові 
масштаби виробництва, навпаки, необхідно підкреслити індивідуальний характер 
приготування страв. 

        

 
Рис.13.2 – Приклади використання на підприємстві харчування 

напіввідкритої кухні 
 
Відкриті кухні становлять інтерес ще і з точки зору іншої сучасної проблеми - 

харчової безпеки. Більшість гостей впевнена: якщо страви готуються у них на очах, 
персонал краще дотримується всіх санітарно-гігієнічні правила.  

Зараз, коли вартість ресторанних площ стрімко зростає, рішення про створення 
багатофункціонального робочого середовища диктується фінансовою 
необхідністю. Сучасний ресторатор повинен збільшувати прибуток з одиниці 
площі, і неекономно витрачання простору призводить до необхідності нести 
додаткові витрати - на обігрів, охолодження, страхування. Розмістити хоча б 
частину кухні в обідньому залі - один із способів економії місця. Правда, відкрита 
кухня коштує в 3-чи дорожче. І це не дивно: коли кухня відкрита для загального 
огляду, все - від обладнання до стін - має виглядати бездоганно.  
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Підводячи підсумки, можна сказати, що відкриті кухні повинні розглядатися 
тільки як варіант, здійсненний в тому випадку, коли меню і технології 
приготування надають можливість організувати ефектну демонстрацію: тісто 
для піци вертять над головою, м’ясо обсмажують на відкритому грилі, показують 
кропіткий і хитромудрий процес приготування суші.  

«МАРШ-кухня». Якщо ви підходите до окремого прилавка де у вас приймуть 
замовлення і запропонують свіжі страви, які готувалися впродовж того часу, поки 
ви чекали, то перед вами "марш-кухня". Концепція має європейське походження і 
відрізняється від відкритої кухні тим, що гості стоять і спостерігають за тим, 
що відбувається, а не сидять і чекають. Новизна і привабливість цього рішення 
полягають в тому, що досягається неперевершена свіжість страв, а устаткування 
виноситься із службових приміщень прямо в зал. Це майже те ж саме, що видалити 
стіну між обіднім залом і виробничим приміщенням, при цьому гість знаходиться 
усередині чистої, привабливої, сяючої кухні, серед грилів, фритюрниць, печей, 
холодильних шаф, котлів і усіх інших ознак "грандіозного кухонного дійства". 
Продукти обробляються, варяться і подаються в одному місці, так що працівникам 
доводиться менше переходити з місця на місце, і їм не потрібно транспортування 
інгредієнтів і страв з кухні до лінії роздачі. 

Мала високотехнологічна кухня. Ще одна ідея, про яку багато говорять сьогодні, 
- маленька кухня, на якій є ретельно погоджені робочі центри. При проектуванні 
малої кухні максимально враховані вимоги ергономіки і ефективного використання 
праці. Малі кухні створюються з розрахунку на те, що працівників буде мінімальна 
кількість, але кожен з них здатен виконувати усі завдання. На таких кухнях 
монтується найдосконаліше устаткування та застосовуються високі технології 
(сенсорні екрани, автоматичні програми), які дозволяють поліпшувати 
обслуговування гостей і економити час. Зазвичай на малих кухнях використовують 
комбіноване устаткування, що випускається під гаслом «Включай і користуйся», 
яке може бути представлене в різних поєднаннях (пароварки і печі, холодильні 
шафи під плитами) - його обслуговування дуже спрощене, а поверхні легко 
очищуються.  

 
13.2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ В ПРОЕКТУВАННІ ВИРОБНИЧИХ 

ПРИМІЩЕНЬ 
При проектуванні виробничих приміщень важливу роль в розташуванні 

обладнання відіграє напрям руху технологічного потоку сировини та 
напівфабрикатів. Розглянемо деякі загальноприйняті планувальні рішення 
виробничих цехів. 

Найбільш ефективним є розміщення обладнання за ходом технологічного 
процесу по прямій лінії (рис.13.3). В цьому випадку сировина та напівфабрикати 
послідовно переміщаються від одного етапу обробки до іншого по прямій лінії.  
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Рис.13.3 – Розташування обладнання у виробничому цеху за ходом 

технологічного процесу по прямій лінії 
 
При такому дизайні:  
- зводяться до мінімуму зворотні потоки;  
- скорочується час приготування страв;  
- виникає менше плутанини з приводу того, що повинно вийти з цеху, а що - 

поступити назад. 
Вибудовування праці за схемою "пряма лінія" добре підходить для маленьких 

закладів, оскільки там все можна розмістити біля стіни і пристосувати до рішення 
завдань, поставлених перед кухарами.  

Якщо місця для організації робочих місць за схемою "пряма лінія" недостатньо, 
поширеним рішенням є паралельний потік. Існують чотири різновиди 
паралельного потоку:  

1. "Обличчям до обличчя". Устаткування встановлюють у вигляді подовженого 
столу або острівця в середині приміщення, вибудовувавши дві прямі лінії, що йдуть 
паралельно одна інший (рис.13.4). Іноді між цими лініями встановлюють 
перегородку заввишки 1,2 м або 1,5 м або низьку стіну. Це, головним чином, міра 
обережності, що дозволяє зменшити шум. 

Компонування " Обличчям до обличчя " дозволяє централізувати водопровід, 
каналізацію і електромережу; кількість стоків, раковин і електричних розеток 
скорочується, оскільки обидві сторони столу можуть користуватися одним і тим 
самим устаткуванням.  
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Рис.13.4 – Розташування обладнання у виробничому цеху за схемою 

«обличчя до обличчя» 
 
Якщо вікно роздачі при даному проектному рішенні розташоване паралельно (і 

позаду) виробничих ділянок, то таке компонування називають "Кухня в 
каліфорнійському стилі". Якщо ж вікно роздачі розташоване перпендикулярно 
виробничій лінії, таку схему називають "Кухня в європейському стилі". Перевага 
європейського дизайну полягає в тому, що кожен кухар, що знаходиться на лінії, 
може бачити хід робіт по приготуванню усього різноманіття страв для замовлення 
для одного столика.  

2. "Спина до спини". При такій конфігурації обладнання у виробничому цеху 
центральний прохід розділяють дві прямі лінії устаткування, змонтовані у 
протилежних стін одного приміщення (рис.13.5). Іноді цей прохід виявляється 
досить широким для того, щоб між двома рядами устаткування можна було додати 
ще одну пряму лінію, що складається з робочих столів. Таке компонування є 
доцільним при великих обсягах виробництва, наприклад, в закладах ресторанного 
господарства при школах або лікарнях, проте воно не має переваг компонувального 
рішення «пряма лінія», оскільки усі джерела енергії, водопровід і каналізацію не 
вдається зосередити в одному місці. Попри те, що подібне компонування зручне для 
контролю дій працівників, останні вимушені стояти спиною до спини, 
відділяючись таким чином від усіх інших процесів. Судячи з усього, це не краще 
рішення для виробничого цеху. 
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Рис.13.5 – Розташування обладнання у виробничому цеху за схемою  
«спина до спини» 
 
3. "L-образний". Коли місця недостатньо для прямолінійного або паралельного 

розміщення технологічного обладнання, застосовують L-образне компонування, 
яке забезпечує зручний доступ до декількох груп устаткування і може бути 
пристосоване для підприємств харчування з обслуговуванням офіціантами. Це 
компонувальне рішення дає можливість розмістити більше обладнання на меншій 
площі. Також L-образний дизайн часто застосовується для мийних столового 
посуду, при чому посудомийна машина ставиться в самому кутку.  

4. "U-образний". Таке компонування використовується рідко, проте воно 
ідеально підходить для маленьких майданчиків, на яких працюють один-два 
працівника.  

Зустрічаються круглі та квадратні виробничі цехи, проте властиві їм обмеження 
в схемах технологічних потоків роблять їх непрактичними. По можливості слід 
уникати нераціонального використання площ і проектувати виробничі цехи 
прямокутної форми, розташовуючи вхід на одній з довгих сторін — це дозволить 
зробити шляхи руху працівників найкоротшими. 
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