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Вступ 

 

Економічний розвиток будь-якої країни завжди пов’язується зі 

станом розвитку промислових підприємств та їх виробничими 

потужностями. Проектування та зведення таких підприємств є 

неможливим без цілісного розуміння та формування їх у вигляді 

просторових комплексів, що тісно пов’язані з навколишнім 

середовищем. За таких обставин набуття та засвоєння практичних 

навичок проектування промислових будівель і споруд, залежно від їх 

функціонального призначення та особливостей кліматичного району 

будівництва, є надзвичайно важливим для майбутніх інженерів-

будівельників. 

Загалом курсова робота «Промислова будівля» є завершальним 

етапом вивчення дисципліни «Архітектура будівель і споруд». З її 

виконанням повинно прийти усвідомлення, що основні принципи 

проектування промислових будівель істотно відрізняються від 

принципів проектування житлових та громадських будівель. І ця 

відмінність обумовлюється, насамперед: 

– чітким та однозначним розміщенням технологічних процесів в самій 

будівлі; 

– обов'язковим забезпеченням необхідних умов безпечної та 

комфортної життєдіяльності людини в проектованому просторі; 

– максимально доцільним використанням уніфікованих та типових 

проектних і конструктивних рішень. 

Інакше кажучи, промислова будівля завжди повинна проектуватися 

як система, в якій всі її елементи не тільки взаємодіють між собою, 

але й постійно розвиваються, де технологія впливає на архітектуру, а 

сама архітектура сприяє розвитку і вдосконаленню технології. 

 

1. Мета та завдання роботи 

 

Курсова робота виконується з метою практичного закріплення 

теоретичних знань за розділом «Архітектура промислових будівель», 

набуття навичок проектно-конструкторської діяльності при розробці 

конкретного промислового підприємства. Тому основними завдання, 

які ставляться до вирішення в курсовому проектуванні, є: 

– знайомство з основами просторового зонування промислових 

об’єктів та особливостями їх технологічного проектування на рівні 

технологічної схеми; 
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– освоєння варіантного конструювання за допомогою типових та 

індивідуальних конструкцій, включно з просторовими; 

– отримання навичок архітектурно-художнього вирішення об’ємів 

виробничої будівлі; 

– ознайомлення з протипожежними, евакуаційними, санітарно-

гігієнічними та іншими вимогами в проектуванні промислових 

підприємств; 

– отримання навичок виконання теплотехнічного і світлотехнічного 

розрахунків. 

 

2.  Загальні вказівки до виконання роботи 
 

2.1.  Склад роботи 
 

Курсова робота складається з графічної частини та пояснювальної 

записки. 

Об’єм графічної частини включає: 

 план будівлі………………………………………….. М 1:200; 

 поперечний та поздовжній розрізи………………… М 1:100(1:200); 

 головний фасад……………………………………… М 1:200; 

 конструктивний розріз по стіні (в місці прорізу)…. М 1:25 (1:20); 

 план фундаментів, схему розташування кроквяних 

конструкцій, план покриття, план покрівлі (можна 

виконувати фрагменти планів і схем)……………... 

 

 

М 1:200; 

 адміністративно-побутовий корпус (плани 

поверхів і фасад)……………………………………. 

 

М 1:100(1:200); 

 схему генерального плану підприємства………….. М 1:500. 

Пояснювальна записка об’ємом 10…15 аркушів формату А4, крім 

всього, повинна містити : 

- короткий виклад завдання; 

- кліматичний паспорт району будівництва; 

- об’ємно-планувальне рішення цеху; 

- конструктивні рішення будівлі; 

- теплотехнічний розрахунок покрівлі та зовнішньої стіни за 

зимових умов; 

- світлотехнічний розрахунок виробничого приміщення; 

- оздоблення фасаду та інтер’єрів; 

- інженерне обладнання; 

- техніко-економічні показники; 
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- перелік використаної літератури. 

Бланк завдання, додаток до нього та всі ескізні розробки необхідно 

підшивати у пояснювальну записку. 

Обсяг креслень складає 2 аркуші формату А1 (594 х 841 мм). 

Графічну частину роботи  рекомендується виконувати в електронному 

редакторі AutoCAD з використанням додатку SPDS. Можливе 

виконання проекту в електронних редакторах ArchiCAD тощо. 

Текстові документи до планів (відомість прорізів воріт і дверей, 

специфікації елементів заповнення прорізів і перемичок, тощо) та 

специфікація залізобетонних елементів наводяться на аркушах 

креслення або у розділі «Конструктивні рішення» пояснювальної 

записки. 

2.2.  Послідовність виконання роботи 
 

Індивідуальне завдання на курсову роботу видається кожному 

студентові викладачем (керівником проекту). Роботу варто 

виконувати в наступній послідовності: 

 вивчення завдання і необхідної нормативної [5-7, 11-14, 26, 27], 

навчально-методичної [9, 15, 20, 21, 23, 29] та науково-технічної 

літератури; ознайомлення з аналогічними проектними рішеннями 

будівель (споруд) та з правилами визначення основних об'ємно-

планувальних параметрів головної виробничої будівлі (цеху); 

 розробка ескізних креслень проекту та узгодження їх з керівником 

проекту; виконання світлотехнічного розрахунку будівлі (цеху) [6, 

20]та теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій 

[7, 21]; 

 викреслювання архітектурно-планувальних та конструктивних  

рішень будинку, конструктивних вузлів і генплану земельної 

ділянки [9, 12, 15, 29]. 

 графічне оформлення проекту - виконання підписів, нанесення всіх 

необхідних  розмірів  та  висотних відміток,  відмивка  фасадів і 

елементів генплану; 

 складання та оформлення пояснювальної записки. 

До початку розробки креслень необхідно визначити: 

 основні об'ємно-планувальні параметри головної виробничої 

будівлі (цеху); 

 параметри, пов’язані з районом зведення будинку - розрахункову 

температуру повітря, глибину промерзання ґрунту, глибину 

закладання фундаментів, тощо; 
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 розміщення виробничої будівлі на земельній ділянці з врахуванням 

її орієнтації вздовж сторін світу при дотриманні необхідних 

санітарно-гігієнічних та містобудівельних вимог; 

 найбільш раціональну конструктивну схему будівлі; 

 конструкцію та товщину зовнішніх стін і покрівлі залежно від 

результатів виконаного теплотехнічного розрахунку; 

 розміри світлових прорізів у стінах залежно від результату 

виконаного світлотехнічного розрахунку. 

Ескізні креслення слід виконувати у визначеному масштабі на 

листах формату А4.  

Розробку кожного креслення виконують у наступній послідовності: 

 починають з нанесення розбивочних осей (додатки 4-9); 

 намічають контур будинку і наносять необхідні розмірні лінії; 

 поступово переходять до детальної розробки креслення та 

завершують нанесення розмірів, відміток і підписів.  

В процесі виконання ескізів та креслень студенти консультуються 

у керівника проекту. 

Прийняті проектні рішення студент обов’язково захищає перед 

комісією, що складається з викладачів, які ведуть лекційні та 

практичні заняття з дисципліни. Під час захисту курсової роботи 

студент повинен відповідати на запитання стосовно об’ємно-

планувального та конструктивного рішення промислової будівлі. 

Комісією оцінюється якість графічного оформлення креслень, 

раціональність прийнятих планувальних та технічних рішень при 

розробці курсової роботи. Об’ємно-планувальні та конструктивні 

рішення розробленого проекту повинні відповідати вимогам діючих 

Державних будівельних норм та державних стандартів. 

 

3. Розробка об'ємно-планувальних та архітектурно-

конструктивних рішень будівлі 

 

3.1. Розробка генерального  плану 

 

Генеральний план виконують на топографічній основі в масштабі 

М1:500 згідно [11, 12]. Розміри земельних ділянок, що надаються для 

зведення промислової будівлі, визначаються згідно з Земельним 

кодексом України. Побудову генерального плану розпочинають з 

нанесення рози повторюваності та швидкості вітрів для літнього і 

зимового періодів [23, с. 34]. Для цього, в одній точці за допомогою 
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прямих позначають напрями 8 румбів - північ, північний схід, схід, 

південний схід, південь, південний захід, захід, північний захід. З 

нормативного документу [27, додаток 4] для кожного напряму 

виписують числові значення повторюваності вітру (%) та середньої 

швидкості вітру (м/с) за січень і липень. Числові значення 

повторюваності вітрів кожного напряму множать на відповідну 

середню швидкість. Отримані величини, виражені у відсотках від 

загальної суми,  відкладають у довільному масштабі в напрямі румбів 

із позначенням числових значень (%) та назвою розрахункового 

місяця (липня та січня, відповідно). 

В курсовій роботі замість рози вітрів дозволяється наносити 

покажчик їх північного напрямку у вигляді стрілки з буквами 

«Пн»!  
Загалом ГП (генеральний план) є зведеним документом проекту 

забудови території. В комплект його креслень, зазвичай, входять: 

креслення розпланування (розбивочний план), план організації 

рельєфу, план земляних мас, план благоустрою та ін. У курсовій 

роботі рекомендується виконувати генплан, що включає креслення 

розпланування, план організації рельєфу та план благоустрою. На 

кресленні розпланування показують: прив'язки будівлі, що 

проектується до будівельної координаційної сітки чи до існуючої 

будівлі або до розбивочного базису (геодезичного репера); червону 

лінію забудови та межі відводу території; будівлі і споруди (включно з  

галереями, естакадами,  тощо), виробничі та складські майданчики, 

тротуари та доріжки, автомобільні дороги та залізничні колії з їх 

осями; огорожу території з воротами. 

Для будівлі, що проектується, вказують: прорізи воріт і дверей з їх 

осями; відмітку, що відповідає умовній нульовій позначці; мощення 

навколо (по контуру) будівлі; в'їздні пандуси, майданчики біля входів 

та зовнішні  сходи; в правому нижньому куті номери будівель і споруд 

згідно їх експлікації. Приклад графічного оформлення креслення 

розпланування наведено в додатку 3 та в [24, c. 255], плану організації 

рельєфу і плану благоустрою з переліком усіх зображень, що необхідно 

вказувати на цих кресленнях, - в [24, c. 257 - 259]. Функціональне 

зонування території (її поділ на передзаводську, виробничу, підсобно-

транспортну і складську зони), визначення мінімальної щільності 

забудови підприємства, орієнтацію будівель, що проектуються, за 

сторонами світу та розміщення їх з урахуванням переважаючих вітрів, 

визначення відстаней між будівлями з урахуванням протипожежних 
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розривів та відстаней від робочих місць до санітарно-побутових 

приміщень, розміщення пожежних депо та пожежних постів, 

проектування доріг, тротуарів, в'їздів, проїздів, прохідних пунктів, 

благоустрій і озеленення території - здійснюють згідно з 

нормативними вимогами [31].  

 

3.2. Визначення основних об'ємно-планувальних параметрів 

головної виробничої будівлі (цеху) 

 

Зазвичай розміщення технологічного обладнання та устаткування в 

цехах виробничих будівель і споруд ґрунтується на використанні 

уніфікованих типових прогонів (УТП), стандартного підйомно-

транспортного устаткування та наявної номенклатури будівельних 

конструкцій і виробів. 

За характеристиками технологічного обладнання обґрунтовується 

висота основних виробничих приміщень, позначки підкранових колій, 

необхідність та параметри підземних приміщень, довжина та прогін 

цеху. Раціональний вибір цих об'ємно-планувальних параметрів 

визначає економічність рішення архітектурно-будівельної частини 

проекту будівлі. 

При визначенні прогону та висоти цеху рекомендується керуватися 

схемою, наведеною в додатку 1. Тут прийняті наступні позначення:  

А0 – позначка верху головки підкранової рейки;  

А1 – позначка максимального рівня підйому гака крана;  

А2 – те ж саме під кабіною крана; 

А3, А4 – позначка верхніх габаритів технологічного устаткування 

або конструкцій внутрішніх естакад з урахуванням висоти поручнів на 

робочих майданчиках; 

А5 – позначка низу конструкцій покриття; 

H1 – габарит крану від верху головки рейки вверх (приймається за 

ГОСТ 22045-89 та ГОСТ 6711-81); 

H2 – те ж саме, вниз; 

H3 – загальна висота виробу, траверси та строп; 

H4 – відстань, передбачена правилами техніки безпеки (приймають  

залежно від вантажопідйомності крана, але не менше 500 мм); 

B0 – розмір перерізу колони уздовж прогону (приймають залежно 

від вантажопідйомності крану, величини прогону та висоти цеху); 

B1 – розмір прив'язки зовнішньої грані колони до поздовжніх 
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координаційних осей; 

B2 – розмір прив'язки осі підкранової рейки до поздовжніх 

координаційних осей; 

C1, C2, C3 – найбільші розміри технологічного устаткування та 

ділянок складування уздовж прогону; 

L, H – прогін та висота виробничої будівлі (цеху); 

S1, S2, S3 – розміри технологічних проходів та проїздів з 

урахуванням вимог правил техніки безпеки. 

Тобто, з урахуванням вищенаведеного, прогін цеху можна 

визначити за виразом  

L  Ci  Si  2(B0  B1).                                  (1) 

Якщо найближчий типовий прогін суттєво перевищує отримане 

розраховане значення L, то технологічні ліні слід перекомпонувати за 

рахунок зміни їх довжини, розмірів та розташування ділянок 

складування матеріалів, проїздів і проходів. Загальна довжина цеху 

(кількість кроків) визначається довжиною технологічних ліній L3, а 

також компоновкою побутових приміщень з сантехнічним 

устаткуванням (вентиляційними камерами, калориферами, тощо) та 

виробничих приміщень допоміжного призначення (лабораторій , ВТК, 

інструментальних майстерень і т. п.). 

Висота цеху визначається з урахуванням відміток А3 та А4, а також 

розмірів H2, H3 та H4. Позначка головки підкранової рейки А0 

визначається за довідниками [23, с. 82], [24, с. 123] залежно від  

вантажопідйомності крана та приймається найближчим до  

найбільшого значення). 

За значеннями позначки А0, прогону L та вантажопідйомності 

крану приймають тип та висоту колони (відмітку А5). 

 

3.3. Вибір конструктивних рішень основних 

елементів будівлі 
 

Після визначення основних об'ємно-планувальних параметрів цеху 

приймають конструктивну (каркасну, з неповним каркасом, стінову чи 

оболонкову) систему  та конструктивну (з поперечним чи поздовжнім 

розташуванням ригелів або несучих стін) схему будівлі. Основні 

конструктивні елементи будівлі приймають згідно обраної 

конструктивної системи та схеми. 

Колони основного каркасу. Тип та розміри поперечного перерізу 
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залізобетонних колон (прямокутний або двовітковий) визначають за 

довідниками чи спеціальними каталогами залежно від прийнятого 

кроку, прогону, висоти цеху та вантажопідйомності кранів 

(наприклад, аркуш ІІ.7 і ІІ.8 [28] або 3.01 та 3.02 [29], а для колон, 

виготовлених за допомогою центрифуги - аркуш 3.03 [29]). Сталеві 

колони приймають складеного перерізу. 

Колони фахверку. Залізобетонні колони фахверку мають 

прямокутний переріз. Вони необхідні для кріплення стінових панелей 

у торцях будівлі, а також між колонами основного каркасу при кроці 

останніх в 12 м та довжині стінових панелей в 6 м. Розміри їх перерізу 

приймають залежно від необхідної висоти за довідниками та 

спеціальними каталогами (наприклад, ІІ.9 [28]). Сталеві фахверкові 

колони приймають переважно з елементів прокатного перерізу. 

Фундаменти. У будівлях з мостовими кранами під основні 

залізобетонні колони каркасу, зазвичай, проектують монолітні 

фундаменти. Розмір підколонника приймають залежно від перерізу 

колони. Розміри підошви фундаменту залежать від  нормативного 

тиску на ґрунт та розмірів підколонника. Орієнтовно вони можуть 

прийматися за даними, наведеними у розділі ІІ-2 в [28] або на аркушах 

1.01 та 1.02 в [29]. Позначка верху підколінника завжди приймається 

на рівні – 0.150.  

Стіни. Тип конструкцій стінових панелей (суцільні легкобетонні, 

тришарові залізобетонні або сталеві тришарові) та їх довжина 

визначаються завданням. Площа світлопрозорих панелей визначається 

за даними світлотехнічного розрахунку. Ширину панелей та їх 

кількість по висоті стіни приймають залежно від висоти будівлі та 

конструкції покриття. Відповідні типорозміри підбирають за 

спеціальними каталогами та довідниками (табл. ІІ.22 [28] або аркуш 

6.01; 6.02; 6.08 [29]). Товщину стінових панелей приймають за даними 

теплотехнічного розрахунку. 

Покриття. У курсовій роботі рекомендується приймати наступні 

несучі конструкції покриття: 

 за прогону 12 м  та кроку колон 6 м – двотаврові односхилі 

балки постійного перерізу (аркуш ІІ.13 [28]) або залізобетонні 

уніфіковані двосхилі решітчасті балки БДР (аркуш ІІ.12 (табл. ІІ.15) 

[28] чи аркуш 3.07 [29]);  

 за прогону 18 м та кроку колон 6 м – уніфіковані двосхилі 

решітчасті балки БДР (аркуш ІІ.12 [28] або аркуш 3.07 [29]),  

двотаврові двосхилі балки постійного перерізу БСД (аркуш ІІ.13 [28]) 
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та уніфіковані безрозкісні ферми (аркуш ІІ.14 [28] або аркуш 3.08 

[29]); 

 за прогонів 18 м і 24 м та кроку колон 6 м і 12 м – уніфіковані 

безрозкісні ферми (аркуш ІІ.14 [28] або аркуш 3.08 [29]). Можливе 

застосування  також інших типових розкісних ферм [19]; 

 за прогону більше 24 м – сталеві розкісні ферми (аркуші ІІІ.6 і 

ІІІ.7 [28] або аркуші 2.06 та 2.07 [29]).  

Несучі конструкції огороджувальної частини покриття виконують з 

ребристих залізобетонних плит довжиною 6 м і 12 м та шириною 1,6 м 

і 3 м (аркуші ІІ.19 і ІІ.20 [28] або аркуші 8.01 і 8.03 [29]) або зі 

сталевого профільованого настилу по сталевих прогонах (аркуш 8.03 

[29]). Інші елементи конструкцій покриття приймають згідно типових 

рішень [28, 29]. 

Вертикальні в'язі. Їх приймають за типовими рішеннями (аркуш 

3.05 [29]): за кроку колон у 6м - хрестовими, а за кроку 12 м - 

портальними. Ці в'язі встановлюють між двома поперечними рядами 

колон, зазвичай посередині температурних відсіків, рідше – з їх 

торців. В окремих випадках у зазначених відсіках встановлюють 

вертикальні в’язі і між фермами. Горизонтальні в'язі або вітрові ферми 

влаштовують у площині низу кроквяних конструкцій (а для металевих 

ферм, ще й у їх верхній площині) в прогонах у торці будівлі та у 

поздовжньому напрямку в крайніх панелях ферм.  

Залізобетонні підкранові балки за кроку колон 6 м і 12 м та 

вантажопідйомності кранів менше 50 т з середнім режимом роботи 

приймають двотавровими (аркуш 3.06 [29]). Металеві підкранові 

балки приймають двотавровими складеного перерізу (аркуш 3.06 

[29]). 

Інші елементи виробничих будівель (підлоги, ворота, вікна, двері, 

сходи і т.д.) приймають залежно від технологічних вимог за типовими 

рішеннями [28, 29]. 

 

3.4. План цеху 

 

При розробці плану цеху положення уявної горизонтальної 

площини перерізу приймають на рівні 1/3 висоти поверху або 1 м над 

рівнем, що зображується. Якщо ж віконні прорізи розташовані вище 

цієї площини, то горизонтальну площину перерізу слід приймати на 

рівні віконних прорізів.  
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На плані повинна бути нанесена та позначена координатна сітка 

осей будівлі. Поперечні осі позначають зліва направо арабськими 

цифрами, а поздовжні – знизу вверх буквами (за виключенням букв 

«ґ», «є», «з», «і», «ї», «й», «о», «ч», «ь» ). Маркування координаційних 

осей в кружках починають з лівого нижнього кута плану. За 

асиметричної розбивки осей уздовж периметру будівлі - осі наносять з 

усіх боків. Проміжні осі позначають з числовим індексом, наприклад, 

А1 і т.д. Зазвичай довгу сторону плану розміщують уздовж 

горизонтального (довгого) боку аркуша. 

Планам дають назву із зазначенням позначки рівня чистої підлоги, 

наприклад: «План на позн. 0.000»,  «План на позн. 4.800» (для 

багатоповерхової будівлі). Після нанесення координаційних осей на 

плані розміщують колони, стіни та інші конструктивні елементи 

будівлі. Величину їх прив'язки до поздовжніх та поперечних 

координаційних осей визначають згідно визначених правил за: 

 [15, с. 69] – для будівель з несучими стінами; 

 [15, с. 65-69], [23, с. 88-90] і додаток 2 – для каркасних 

одноповерхових будівель; 

 [15, с. 69-70], [23, с. 90-92] – для каркасних багатоповерхових 

будівель. 

Стійки каркасу (колони) показують зі збереженням подібності 

форм поперечного перерізу, але без позначення їх розмірів. На плані 

цеху вказують: 

 позначки ділянок, що розташовані в різних рівнях;  

 напрями та значення нахилу підлог;  

 товщини стін, перегородок та їх прив'язку;  

 всі прорізи, отвори та ніші в стінах і перегородках із розмірами та 

прив'язками;  

 умовні позначення та вантажопідйомність підйомно-транспортного 

устаткування (мостові крани позначають умовно прямокутником із 

перехрещеними діагоналями та викреслюють, як і осі кранових 

колій, штрих-пунктирними лініями);  

 прив'язку осей кранових колій до координаційних осей будівлі; 

 назву приміщень або технологічних ділянок із зазначенням 

категорії розміщених у них виробництв за вибуховою, 

вибухопожежною та пожежною небезпекою [26]; їх вказують під 

назвою приміщень (назву приміщень або технологічних ділянок та 

їх площі дозволяється вказувати в експлікації);  
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 площі приміщень вказують у нижньому правому куті плану та 

підкреслюють суцільною лінією; 

 тип заповнення прорізів воріт і дверей (у кружках діаметром 5 мм), 

що вказують у специфікації елементів заповнення прорізів; 

 специфікацію перемичок для цегляних стін [24, с. 137]; 

 марки елементів будівлі, наприклад, сходів;  

 посилання на фрагменти та вузли;  

 напрями та позначення площин поздовжнього та поперечного 

розрізів. 

Наявне стаціонарне технологічне устаткування, рейкові колії і 

стояки естакад повинні бути прив'язані до поздовжніх та поперечних 

координаційних осей.  

Залізничні колії, з зазначенням їх ширини, наносять суцільними 

лініями з прив'язкою їх осей до найближчих осей будівлі.  

Конструкції, що розташовані вище умовної горизонтальної 

площини перерізу (антресолі, робочі майданчики і т.п.), схематично 

зображують штрих пунктирною лінією з подвоєними точками. Тунелі 

схематично позначають тонкою штриховою лінією.  

Розміри побутових приміщень і конструктивних елементів (в тому 

числі майданчиків та інших конструктивних елементів, пов'язаних з  

технологічним устаткуванням) призначають відповідно до вимог [5, 

26, 27]. Приклади графічного оформлення плану виробничої будівлі 

наведені в додатку 4 та [12, с. 31],  [24, с. 135]. 

 

3.5. Поперечний та поздовжній розрізи 

 

Загалом розрізи виконують з метою становлення об'ємно-

планувального та конструктивного рішення будівлі. Положення 

уявної площини перерізу на плані задають таким чином, щоб на 

зображення потрапили прорізи вікон, воріт і дверей. 

При розробці проекту промислової будівлі виконують, як правило, 

поперечний та поздовжній розрізи. При використанні в будівлі різних 

конструктивних схем виконують додаткові характерні розрізи. 

Над кожним розрізом розміщують відповідний напис «1-1» чи 

«Розріз 1-1». За значних габаритних розмірів будівлі розрізи 

дозволяється виконувати з розривами. 

Зазвичай, спочатку викреслюють поперечний розріз, а вже потім - 

поздовжній. Розробку розрізів починають з нанесення координаційних 

осей та розмірів між ними відповідно до плану будівлі. Згодом 
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вказують рівень чистої підлоги, тобто нульову висотну позначку, та 

ув'язують з нею всі інші висотні позначки і розміри. 

Контури будівельних конструкцій суміщають із зображенням 

технологічного устаткування, що потрапило у розріз. Видимими 

лініями зображують тільки елементи конструкцій будівлі, підйомно-

транспортне устаткування, відкриті сходи та майданчики, що 

знаходяться безпосередньо за уявною площиною розрізу.  

На розрізах будівель без підвалів ґрунт та елементи конструкцій, 

що розташовуються нижче фундаментних балок та верхньої частини 

стрічкових фундаментів, не показують. Підлогу в промислових 

будівлях зображують: на ґрунті – одною товстою суцільною лінією; на 

перекритті, а також покрівлю – одною тонкою суцільною лінією 

незалежно від кількості шарів їх конструкції. 

На поздовжніх та поперечних розрізах обов’язково вказують: 

координаційні осі та осі деформаційних швів; позначки рівня землі 

(зазвичай на 150 мм нижче позначки чистої підлоги); позначки низу 

несучих конструкцій покриття одноповерхових чи верхнього поверху 

багатоповерхових будівель; позначки верху стін (карнизів і парапетів), 

уступів стін, головок рейок кранових колій; місця стиків підкранових 

балок та їх кінцеві упори; розміри та висотні прив'язки прорізів, 

отворів, ніш у стінах і перегородках, що потрапили у площину 

перерізу; товщину стін та їх прив'язку до координаційних осей 

будівлі, марки всіх елементів будівлі, що не мають маркування на 

плані; посилання на вузли, тощо. Відмітки вказують у метрах з 

трьома десятковими знаками після коми! 
Матеріал та тип несучих, огороджувальних і інших елементів 

вказують написами на відповідних виносках. При цьому обов'язково 

слід вказувати склад та товщину шарів всіх покриттів (див. [24, c. 

169]) і підлог (див. [24, c. 166]). Матеріали елементів конструкцій в 

перерізах зображують умовними позначеннями відповідно до [12] 

(див. [24, c.45]). Якщо на декількох розрізах зображені покриття, що за 

складом не різняться між собою, виносний напис роблять лише на 

одному з них, а на інших дають посилання на розріз, що містить 

повний виносний напис. 

Контури кранів на розрізах позначають тонкою лінією за їх 

габаритами (без нанесення решітки форм мостового крану, візка і 

т.п.), а вантажопідйомність кранів у прогоні вказують написом. 

Приклади графічного оформлення поперечного та поздовжнього 

розрізів будівлі наведено в дод. 5 і 6 та [9, c.155, 160 і 161], [24, c. 185]. 
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3.6. Фасад 

 

Креслення фасаду дає уявлення про архітектурно-естетичний 

вигляд та композицію будівлі, що проектується. Його виконують на 

основі розроблених розрізів та об’ємно-планувальних рішень. На 

кресленнях фасаду необхідно: 

 показати загальний вигляд будівлі з характерними деталями 

(наприклад, для будівель з панельними і великоблоковими стінами 

показують розрізку стін); 

 координаційні осі, що проходять у характерних місцях фасаду: з 

країв будівлі, поряд з деформаційними швами, з обох боків кожного 

прорізу воріт, в місцях перепаду висот, а також уступів на плані);  

 характерні висотні позначки: рівня землі, верху і низу всіх прорізів, 

верху стін, вхідних майданчиків, піддашків, виносних тамбурів, 

зовнішніх пожежних та евакуаційних сходів; 

 вид опорядження окремих ділянок стін, що відрізняються від 

основних;  

 інші елементи (примикання перехідних галерей, посилання на 

характерні  фрагменти і вузли, мощення тощо). 

Розміри між координаційними осями на фасадах не 

проставляють!  
Фасад підписують з позначеннями крайніх координаційних осей 

будівлі, між якими він розміщений, наприклад: "Фасад 1 - 12", "Фасад 

А - Д". 

Приклади графічного оформлення фасаду виробничої будівлі 

наведені  в додатку 7 та [12, с. 37], [24, c.187]. 

 

3.7. Конструктивний розріз по стіні з прорізами 

 

Для відображення повного складу конструкцій стіни вертикальну 

площину перетину завжди проводять по віконних та дверних прорізах, 

прорізах воріт. На кресленнях розрізу по стіні можна застосовувати 

розриви в місцях повторюваних конструктивних рішень. 

На кресленнях конструктивного розрізу по стіні необхідно 

позначити: 

 умовні позначки рівнів землі, чистої підлоги, низу несучих 

конструкцій покриття, головки рейок кранових колій, низу та верху 

віконних і дверних прорізів, технологічних прорізів і прорізів воріт, 

верху парапету (карнизу); 
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 розміри та висотну прив'язку всіх прорізів, отворів і ніш, що 

потрапили у площину перетину;  

 товщину стіни з її прив'язкою до конкретної координаційної осі 

будівлі;  

 марки всіх елементів будівлі, що не були замарковані на плані; 

 посилання на характерні вузли. 

Приклад графічного оформлення конструктивного розрізу по стіні 

з прорізами виробничої будівлі [24, c.149]. 

 

3.8. Схеми розміщення елементів фундаментів і фундаментних 

балок, кроквяних конструкцій та плит покриття 

 

На кожній схемі розміщення зазначених елементів конструкцій їх 

положення показують у вигляді умовних або спрощених графічних 

зображень. На них повинні бути зображені всі зв’язки між окремими 

елементами зазначених конструкцій. 

На схемах розміщення необхідно наносити: 

 координаційні осі будівлі та розміри, які визначають відстань між 

ними і між крайніми осями; 

 розмірну прив’язку осей або поверхонь елементів конструкцій до 

координаційних осей будівлі; 

 висотні позначки найбільш характерних рівнів елементів 

конструкцій; 

 марки всіх елементів конструкцій; 

 позначення  та підписи всіх характерних вузлів і фрагментів. 

Приклади графічного оформлення схеми розміщення фундаментів 

та фундаментних балок виробничої будівлі наведено в [24, рис. 2.16.1] 

та в [12, с. 43], схеми розміщення кроквяних конструкцій виробничої 

будівлі – на арк. 2.13, 2.14 і 3.08 [29], схеми розміщення плит покриття 

виробничої будівлі – в [12, с. 44]. Суміщений план розміщення 

зазначених елементів наведено в додатку 8. 

  

3.9. План покрівлі 

 

На плані покрівлі повинні бути нанесені: 

 координаційні осі: на краях будівлі, біля деформаційних швів, на 

краях ділянок покрівлі з висотними перепадами та іншими 

конструктивними особливостями, включаючи розмірні прив’язки 

таких ділянок; 
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 позначення та підписи ухилів(всіх ділянок) покрівлі; 

 позначки та схематичний поперечний профіль покрівлі; 

 позиції  та підписи марок елементів і пристроїв покрівлі. 

На плані покрівлі також позначають деформаційні шви (зазвичай 

двома тонкими лініями), парапетні плити та інші основні елементи, 

включаючи елементи огородження покрівлі, водоприймальні воронки, 

дефлектори, вентиляційні шахти, пожежні сходи тощо. 

Приклад графічного оформлення плану покрівлі виробничої 

будівлі  наведено в додатку 9 та в [12, с. 40] і [24, c.170]. 

 

3.10. Проектування адміністративно-побутових будівель та 

приміщень 

 

Загалом проектування та зведення адміністративно-побутових 

будівель (АПБ) і приміщень регламентується санітарними нормами та 

ДБН [5]. 

Побутовими називають приміщення, які відносяться до сфери 

обслуговування працюючих, а адміністративними - приміщення, що 

призначені для розміщення у них всіх служб з координації діяльності 

виробництва та його управління. 

Залежно від призначення та положення відносно місця праці АПБ 

поділяють на цехові, загальнозаводські та зовнішньозаводські. 

Цехові приміщення розміщують на виробничих майданчиках цехів 

у вбудованих приміщеннях, вставках чи в окремо стоячих будівлях у 

безпосередній близькості від виробничих майданчиків. 

До складу цехових входять переважно побутові та адміністративні 

приміщення, що мають бути максимально наближені до робочих 

місць: гардеробні, душові, туалети, кімнати для відпочинку та для 

прийому їжі, столові, буфети, медпункти, кабінети начальників цехів, 

цехові контори, кімнати майстрів та технічного контролю. 

Загальнозаводські адміністративно-побутові приміщення характерні 

для крупних підприємств. Їх розміщують, як правило, у будівлях на 

передзаводських територіях. До їх складу відносять переважну 

більшість адміністративних приміщень з управліннями підприємства, 

конструкторські та технологічні бюро, підрозділи інформатики та 

обчислювальної техніки. 

Зовнішньозаводські приміщення, зазвичай культурно-побутового 

призначення, розміщують на території житлової забудови . 

До складу АПБ промислових підприємств входять: санітарно-
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гігієнічні приміщення (гардеробні, душові, кімнати відпочинку, 

умивальні, туалети, респіраторні тощо); приміщення та установи 

громадського харчування (кімнати приймання їжі, буфети, їдальні); 

установи торгівлі та побуту (магазини замовлень продовольчих 

товарів, ательє), охорони здоров'я (медичні пункти, інгаляторі, 

фотарії, сауни, приміщення психологічного розвантаження, кімнати 

особистої гігієни жінок, санаторії, профілакторії); адміністративні 

приміщення для керівництва, конструкторських бюро, учбових занять 

та громадських організацій; установи інформаційно-технічного 

(підрозділи обчислювальної та копіювальної техніки, технічні 

бібліотеки, архіви, машинописні та телефонні станції, телетайпи і 

диспетчерські пункти) і культурно-масового призначення (зали для 

проведення зборів, профспілкові клуби, спортивні зали). 

АПБ можуть бути: розташованими окремо від промислової будівлі 

і з'єднуватись з опалювальними цехами закритими наземними, 

надземними чи підземними переходами, вбудованими у промислову 

будівлю або прибудованими до неї. 

Окремо розташовані зводять на цементних, хімічних, гірничих та 

інших підприємствах, пов'язаних із значними шумами, виділенням 

тепла, газу та пилу, підвищеною пожежо- та вибухонебезпекою, а 

також для підземних виробництв і підприємств із відкритим 

розташуванням технологічного устаткування. 

Відстань в осях між такими АПБ та промисловою будівлею має 

бути кратною 6 м, але не меншою 12 м. 

У окремо розташованих АПБ можна найкраще забезпечити вимоги 

природного освітлення та провітрювання, зв'язку з оточуючим 

середовищем. Вони не тільки краще захищені від шкідливих впливів 

виробничих процесів, але й не перешкоджають аерації виробничих 

будівель та введенням у них транспортної інфраструктури. 

Недоліком окремо розташованих АПБ є їх ускладнене сполучення з 

робочими місцями, збільшення площі забудови та підвищення 

вартості будівель. 

Прибудовані АПБ за планувальними можливостями поступаються 

окремо розташованим, але забезпечують більш короткі зв'язки з 

робочими місцями. Їх найдоцільніше застосовувати на підприємствах, 

де виробничі процеси протікають за нормальних метеорологічних 

умов (підприємства радіоелектроніки, машинобудування, легкої і 

харчової промисловості тощо). 

Прибудовують АПБ з боку торцевих або поздовжніх стін. Тут все 
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залежить від характеру технологічного процесу, основних маршрутів 

руху людей та транспорту, можливостей розширення виробництва, 

питань аерації тощо. 

Примикання АБП до торців прольотів одноповерхових виробничих 

вигідне тим, що дозволяє розширювати підприємство шляхом 

добудови прольотів. Примикання АПБ поздовжньою стороною має 

доволі суттєвий недолік, оскільки виключає природну освітленість та 

провітрювання половини приміщень, що знаходяться суміжно з 

виробничим корпусом. 

Розміщення АПБ всередині виробничих будівель (у міжколонному 

або у міжфермовому просторі, на антресолях та покриттях, у підвалах 

та напівпідвалах) дозволяє максимально наблизити їх до робочих 

місць, раціонально використовувати об'єм та площу промислових 

будівель і, як наслідок, знизити вартість будівництва. Правда, при 

цьому слід мати на увазі, що таке розміщення знижує гнучкість 

технологічних процесів в самих цехах, ускладнює як модернізацію 

технологічного устаткування, так і прокладання промислових 

комунікаційних мереж. Крім того, треба враховувати не тільки 

санітарні вимоги, але й характерні  особливості технологічного 

процесу виробництва. 

Зокрема, розміщення АПБ всередині цехів дозволяється тільки для 

виробництв, що за санітарними характеристиками належать до 1 

групи, згідно якої технологічні процеси протікають за нормальних 

метеорологічних умов та відсутності шкідливих газів і пилу. 

В АПБ повинно бути не менш 2-х евакуаційних виходів! 

Гардеробні приміщення призначені для зберігання вуличного одягу 

(пальто та головних уборів) та взуття, домашнього одягу (костюмів, 

платтів, білизни) та робочого одягу і взуття з дотриманням умов 

самообслуговування. 

Загальну кількість місць в гардеробних для зберігання одягу 

приймають наступним чином: 

 при зберігання одягу на вішалках – за кількістю робітників у 

двох найбільш численних змінах; 

 при зберігання одягу у шафах – за кількістю робітників в усіх 

змінах. 

За загальної облікової чисельності працюючих на підприємстві до 

50 чоловік допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп 

виробничих процесів. 

У гардеробних необхідно передбачити: комору спецодягу, туалети, 
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приміщення для чергового персоналу з місцем для відповідного 

інвентарю, місця для чищення взуття, гоління, сушіння волосся. 

Душові слід розміщувати суміжно з гардеробами та обладнувати як 

відкритими (0,9 х 0,9 м), так і закритими (1,8 х 0,9 м) кабінами 

розташованими в один або два ряди.  

Дозволяється до 20% душових кабін влаштовувати закритими. Всі 

ж інші повинні бути  відкритими. 

Кількість душових кабін, умивальників та іншого спеціального 

побутового обладнання визначають залежно від групи виробничих 

процесів. Загалом площу душових приміщень та кількість душових 

кабін, умивальників і спеціального побутового обладнання 

розраховують за кількістю працюючих у найбільшій чисельній зміні, 

або частини працюючих цієї зміни, що одночасно закінчують роботу. 

Розміщення душових приміщень безпосередньо біля зовнішніх 

стін не допускається! 

Приклади графічного оформлення фасаду та планів поверхів 

адміністративно-побутового корпусу наведено в додатку 10 (аркуш 2) 

та в [30, c. 120 - 130], [23, c. 205 - 207], [25, c. 51], [24, c. 136] і [28, c. 

70 - 73]. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Бастрыкин А.Н., Ермаков Н.Ф., Савченко М.И. Организация 

промышленных предприятий строительной индустрии / под. ред. 
Е.И. Вареник. Москва: Высшая школа, 1969. 254 с. 

2. Бирюкова Т.П., Тимянский Ю.С., Шубин Л.Ф. и др. 
Проектирование вспомогательных зданий и помещений 

промышленных предприятий / под ред. Л.Ф. Шубина и Б. 

Гренвальда. Москва: Высшая школа, 1986. 325 с. 

3. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания. Москва: Высшая школа, 1983. 210 с. 

4. Горяйнов К.Э. Проектирование заводов железобетонных изделий. 

Москва: Высшая школа, 1970. 400 с. 

5. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки адміністративного та побутового 

призначення. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 48 с. 

6. ДБН В.2.5. -28-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд: 

природне і штучне освітлення. Київ: Мінбуд України, 2006. 76 с. 

7. ДБН В.2.6-31-2013. Конструкції будинків і споруд: теплова 

ізоляція будівель. Київ: Мінбуд України, 2013. 62 с. 



 

 22 

8. Демидов С.В. Архитектурное проектирование промышленных 

предприятий. Москва: Стойиздат, 1984. 391 с. 

9. Дизендорф В.Э., Дудина М.А. Промышленные здания: учеб.-

метод. пособие. Томск: Изд-во Том. ГАСУ, 2010. 174 с. 

10. Домбровский В.Д., Коригольд Е. Проектирование предприятий 

сборного железобетона. Киев: Будівельник, 1978. 144 с.  

11. ДСТУ  Б А. 2. 4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої 

документації. Київ: Держ. ком. арх.-ри, буд-ва і житлової політики 

України, 1999. 57 с. 

12. ДСТУ Б А.2.4-7-95. Правила виконання архітектурно-будівельних 

креслень. Київ: Держ. ком. України у справах містобудування і ар-

ри, 1996. 54 с.  

13. ДСТУ Б В.2.2-29: 2011 (ГОСТ 23838 - 89). Будівлі підприємств: 

параметри. Москва: Госстрой СССР, 1989. 16 с. 

14. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних 

процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі: 

будівельна  кліматологія. Київ: Мінбуд України, 2011. 123 с. 

15. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий: 

учеб. для вузов по строит. спец. Москва: Изд-во АСВ, 2006. 480 с . 

16. Ильяшев А.С., Тимянский Ю.С., Хромец Ю.Н. Пособие по 

проектированию промышленных зданий. Москва: Высшая школа, 

1990. 304 с. 

17. Конструкции промышленных зданий / под общей ред. А.Н. 

Попова. Москва: Стойиздат, 1972. 302 с. 

18. Кутухтин Е.Г., Коробков В.А. Конструкции промышленных и 

сельскохозяйственных зданий и сооружений. Москва: Высшая 

школа, 1982. 208с.  

19. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных 

зданий: учеб. Москва: Стройиздат, 1981. 386 с. 

20. Методичні вказівки до виконання теплотехнічного розрахунку в 

курсовому та дипломному проектуванні студентами, що 

навчаються за напрямками підготовки 6.060101 «Будівництво» і 

6.060102 «Архітектура» та спеціальності 7.092101 «Будівництво» і 

7.120101 «Архітектура» денної та заочної форм навчання / 

Є.В. Пугачов та ін. Рівне: НУВГП, 2014. 43 с. 

21. Методичні вказівки до розрахунку природної освітленості 

приміщень в курсовому та дипломному проектуванні студентами, 

що навчаються за напрямками підготовки спеціальності 6.060101 

«Будівництво» і 6.060102 «Архітектура», 7.06010101, 8.06010101 



 

 23 

„Промислове та цивільне будівництво” 7.06010201, 8.06010201 

„Архітектура”  денної та заочної форм навчання / Є.В. Пугачов та 

ін. Рівне: НУВГП, 2014. 42 с. 

22. Орловский Б.Я., Казаков С.В. Типология в проектировании 

промышленных предприятий. Москва: Стойиздат, 1990. 408 с. 

23. Орловский Б.Я. Архитектура гражданских и промышленных 

зданий: Промышленные здания. Москва: Высшая школа, 1991. 

304 с. 

24. Русскевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н. Справочник по инженерно-

строительному черчению. Киев: Будівельник, 1997. 264 с. 

25. Скроб Л.А. Административно-бытовые помещения предприятий. 

Москва: Стройиздат, 1990. 188 с. 

26. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Москва: Госстрой 

СССР, 1991. 17 с. 

27. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий. 

Москва: Госстрой СССР, 1987. 96 с. 

28. Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей 

промышленных зданий. Москва: Стойиздат, 1980. 284 с. 

29. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и 

сооружений: учеб. пособ. для строит. вузов. Москва: Архитектура, 

2007.–168 с . 

30. Шубин Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий: 

Промышленные здания, т. 5. Москва: Стойиздат, 1986. 355 с. 



24 

Додаток 1 

Схема визначення прогону та висоти цеху 
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Додаток 2 

Прив’язки колон одноповерхових промислових будівель до поздовжніх  

координаційних осей 
Висота 

колон  

H, м 

Будівля без мостових кранів Будівля з мостовими кранами 

З/б 

каркас 

Мішаний 

каркас 

Сталевий 

каркас 

З/б каркас Мішаний каркас Сталевий каркас 

Qт Qт Qт Qт Qт Qт 

Крок колон крайнього ряду 6 м 

H 12 

12H14,4 

H 14,4 

“0” 

“0” 

“0” 

“0” 

“0” 

“0” 

“0” 

“0” 

“0” 

“0” 

“0” 

“250” 

“0” 

“250” 

“250” 

“0” 

“0” 

“250” 

“0” 

“250” 

“250” 

“250” 

“250” 

“250” 

 

“250” 

“250” 

“250” 

 

Крок колон крайнього ряду 12 м 

H 18 “0” 

“0” (за 

довжині 

панелей 

12 м) 

“250” (за 

довжині 

панелей 

6 м) 

“250” “250” “250” “250” “250” “250” “250” 
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Додаток 3 
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Додаток 4 
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Додаток 5 
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Додаток 6 

Приклад оформлення поздовжнього розрізу 
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Додаток 7 

Приклад оформлення фасаду 
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Фрагмент суміщеного плану фундаментів та елементів покриття         Додаток 8 
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Додаток 9 
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Зразок оформлення графічної частини курсової роботи               Додаток 10 
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