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1. Загальні відомості про роботу 

    Згідно з робочою програмою, студенти, які навчаються 

за напрямом “Гідротехніка (водні ресурси)“ виконують 

розрахунково-графічну проектну  роботу одноповерхової 

промислової або цивільної будівлі. У процесі роботи 

студенти знайомляться з методикою проектування, 

закріплюють теоретичний матеріал, опановують графіку та 

техніку виконання креслень, навчаються користуватись 

нормативно-довідкову літературой. 

    Для роботи одержують завдання, що містить 

функціональне призначення будівлі та функціональну 

схему зв’язків приміщень або схему плану поверху, 

головні конструктивні ознаки. У завданні надається зміст 

пояснювальної записки та креслень, а також література, що 

рекомендується для роботи над проектом. 

                        2. Етапи проектування 

   1. Опрацювання завдання, малювання ескізів на 

міліметрівці. 

   2. Детальна розробка об’ємно-планувального та 

конструктивного рішення будівлі (креслення на форматі  

А-1 у тонких лініях). 

 

   3. Заключне графічне оформлення та складання 

пояснювальної записки. 

    На першому етапі роботи необхідно визначити 

функціонально-технологічне призначення будівлі, що 

проектується, з’ясувати, які головні та допоміжні 

приміщення необхідно передбачити у будівлі, які 

функціональні зв’язки повинні бути між приміщеннями.    

Таку інформацію можна знайти у відповідних нормах 

проектування або довідниках, типових проектах. На основі 
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одержаної інформації необхідно скласти графічну 

функціональну схему зв’язків приміщень у будівлі у 

декількох варіантах. З цих варіантів вибирають найбільш 

раціональний, який погоджують з викладачем. На базі 

схеми функціональних зв’язків приміщень розробляють 

планувальну та конструктивну схеми будівлі. Під час 

ескізного проектування виконують у необхідних 

масштабах на міліметрівці схеми планів поверхів з 

відповідними прив’язками конструкцій, поперечний розріз, 

фрагменти планів фундаментів, перекриття або покриття. 

Схематично креслять фасад для відображення композиції. 

      На другому етапі роботи після погодження ескізів з 

викладачем починають креслення на форматі А-1 у тонких 

лініях. Попередньо визначають габаритні прямокутники 

планів, розрізів, таблиць та розміщують їх на аркуші. Після 

компоновки креслень приступають до заключного 

графічного оформлення проекту та написання 

пояснювальної записки. 

3. Загальна методика проектування та                            

розробка архітектурно-конструктивних креслень 

     На початку ескізного проектування необхідно 

ознайомитись з нормами проектування будівлі, проект якої 

виконує студент, а також з типовими проектами, зробити 

виписки, малюнки, описати кліматичні умови [10], 

визначити нормативну глибину промерзання грунту [10], 

визначити температурну зону району будівництва [7]. 

Потрібно також прийняти нормативні параметри 

мікроклімату приміщень будівлі (температуру та вологість 

внутрішнього повітря), необхідність опалення та 

вентиляції. Ця інформація наводиться у пояснювальній 

записці. 
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     При проектуванні промислової будівлі слід 

ознайомитись з технологічними схемами виробництва, 

наявністю вантажопідйомного обладнання, його видом, 

зоною обслуговування. 

    Під час підготовки до побудови плану будівлі необхідно 

розрахувати теплотехнічні характеристики 

огороджувальних конструкцій (стін зовнішніх) згідно 

вимог ДБН [7] та методичних вказівок [11]. Товщину 

внутрішніх стін та перегородок приймають конструктивно, 

це ж стосується і розмірів перерізу колон, стовпів. Площі 

та розміри окремих приміщень будівлі призначаються 

відповідно до їх функціонального призначення згідно 

нормалей планувальних елементів або завдання. На цьому  

етапі попередньо визначають типи, розміри та пропорції 

вікон, дверей, воріт [6]. 

         План поверху .  Розробка основних проекцій будівлі 

виконується комплексно, тобто з дотриманням 

взаємозв’язків  архітектурно-планувальних та 

функціональних питань, конструкцій, матеріалів, але 

проектування починають з побудови плану поверху, який 

отримають після розрізу будівлі умовною горизонтальною 

площиною на рівні 1/3 висоти поверху або на висоті 1м від 

рівня підлоги. Завдяки цьому на плані поверху показують 

віконні і дверні прорізи та ворота, але план має назву 

“План на позн.+ 0,000 “. Масштаб плану приймається 1:100 

або 1:200. Після побудови координаційних осей до них 

“прив’язують” стіни, колони, осі кранових та залізничних 

колій, окремих вертикальних опор [6,8]. Відстань між 

координаційними осями (прольоти, кроки) слід приймати у 

відповідності з планувальним модулем та з врахуванням 

розмірів індустріальних конструкцій перекриття чи 

покриття. 
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     Якщо будівля має декілька поверхів чи рівнів підлог, 

передбачають сходи. Далі креслять перегородки, 

уточнюють площі та пропорції приміщень, розміщують 

вікна, двері, ворота. Площі та габарити санітарно-

технічних приміщень приймають у залежності від виду та 

кількості санітарних приладів [1,2,3]. На плані для кожного 

приміщення має бути вказаний його номер у експлікації 

або назва,  лінійні розміри ширини та довжини, площа (м²), 

категорія пожежної та вибухової небезпеки, якщо будівля 

промислового призначення [6,8]. 

    З зовнішніх боків проекції плану має бути три лінії 

розмірів, ширини віконних, дверних, воротних прорізів, 

простінків (ці розміри показують на відстані 20-25 мм від 

контуру стін, а наступні через 6-8 мм); відстані між 

коордирнаційними осями; загальні габаритні розміри між 

першою та останньою віссю [6,8]. 

    Марки вікон, дверей, воріт ставлять також із зовнішніх 

боків плану. Назву приміщень, їх площу та категорію 

можна вказувати не тільки на плані, а й в експлікації 

приміщень. Тоді номери приміщень за експлікацією 

показують на плані у колі діаметром 7-8 мм. Всі стіни та 

перегородки, колони повинні мати розмір прив’язки. Вісь 

кранових колій та вертикальні в’язі каркасу позначають 

штрих-пунктирною лінією. Для зображення 

вантажопідйомного і санітарно-технічного устаткування 

використовують умовні позначення [6,8,9]. 

     Розріз. Спочатку на плані поверху визначають та 

позначають місце розрізу (поперечного, поздовжнього або 

складного). Місце розрізу потрібно обрати так, щоб 

умовна вертикальна площина проходила по прорізах вікон, 

зовнішніх дверей, воріт, а також в найбільш конструктивно 

складних та важливих частинах будівлі: сходова клітка, 
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заглиблена частина будівлі, світловий ліхтар, монтажні 

прорізи чи майданчики і т.п. 

     При побудові розрізу уточнюють розміри та 

конструкцію фундаменту, цоколя, перекриття та покриття, 

похил даху, конструкцію карнизу, парапету, козирка, 

сходів та ін.. На конструктивному розрізі зображують всі 

конструкції будівлі, що потрапили у нього, а з тих, що 

знаходяться за площиною розрізу – тільки елементи 

конструкцій, вантажопідйомне устаткування, сходи та 

майданчики, контури вікон, дверей, воріт [6,8]. Масштаб 

виконання розрізу приймається 1:100, 1:50 або 1:200 (для 

будівель великих габаритів). 

     Для того, щоб показати, з яких елементів чи шарів 

складається перекриття, покриття чи підлога, яка її 

загальна товщина,  виконують виносні написи [6,8]. 

Побудову розрізу починають з нанесення координаційних 

осей, потім контурів стін у відповідності до їх прив’язок та 

контурів перекриття відповідної товщини. На кресленні 

розрізу розміри вказують між сусідніми та крайніми 

координаційними вісями. Висоту приміщень показують у 

просвіті, товщину перекрить та підлоги відкладають від 

рівня підлоги у просвіті поверхів. На розрізі необхідно не 

тільки вказати товщину стін, але і їх прив’язку до 

координаційних осей, а також розміри та прив’язку по 

висоті віконних та дверних прорізів та воріт. На розрізі 

надають висотні позначки конструктивних та 

архітектурних елементів( рівень землі, підлоги поверхів, 

віконних прорізів, карнизу та гребеня покрівлі, уступів 

стін, низу конструкцій покриття, що несуть навантаження, 

низу плит покриття для багатоповерхової будівлі). Для 

промислових будівель треба також вказати позначку верха 

колон, що несуть навантаження від конструкцій покриття, 
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головки підкранових рейок, службових майданчіків і т.п. 

[6,8]. 

     Рівень підлоги 1-го поверху приймають за позн.+- 0,000 

та проводять горизонтальну лінію. Підлогу по грунту на 

розрізі зображують однією суцільною товстою лінією, а 

підлогу, що знаходиться на перекритті, та покрівлю дахів 

зображують однією суцільною тонкою лінією незалежно 

від кількості шарів у конструкції [6,8]. 

    Рівень поверхні землі для промислових каркасних 

будівель примається на позн.   -0,15 м. Для будівель з 

дрібнорозмірних елементів  на позн. -0,30м, -0,45м, -0,60м. 

Контури конструкцій будівлі, що знаходяться у площині 

розрізу, мають товщину ліній 0,6 – 1,2 мм, а контури 

конструкцій за площиною розрізу матимуть товщину ліній 

0,2 – 0,5 мм [6,8]. 

     Фасад. Зовнішній вигляд будівлі є на кресленнях 

фасаду. Проекцію будівлі з боку вулиці називають 

головним фасадом, вид ззаду – дворовим, вид ліворуч чи 

праворуч – торцевим. У назві фасаду вказують крайні 

координаційні осі. Наприклад: Фасад 1-12. Креслення 

фасаду дають уяву про зовнішній вигляд будівлі, про 

розташування та форму її конструктивних та 

архітектурних елементів: вікон, дверей, воріт, колон, 

пілястрів, сходів, драбин, ганку, галерей, карнизу, 

парапету, козирків, зовнішнього опорядження. На 

кресленнях фасадів каркасно-панельних будівель 

показують членування стін на панелі. На фасадах 

промислових будівель вказують марку заповнень віконних 

прорізів та у якому напрямку вони відчиняються. На 

фасаді зображують тільки крайні осі, а також осі, що 

проходять у характерних місцях (перепад висоти, біля 

воріт, деформаційних швах). Ліворуч чи праворуч від 

фасаду вказують позначки рівня землі, вхідних 
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майданчиків, верху стін, верху та низу вікон, козирків  та 

інших архітектурно-конструктивних елементів [6,8]. 

     Для побудови фасаду використовують плани поверхів  

та розрізи. Як правило, плани та фасад креслять у 

однаковому масштабі у проекційному зв’язку. За планом 

та розрізом визначають розміри габаритного прямокутника 

фасаду. На нижній горизонтальній лінії габаритного 

прямокутника позначають положення характерних 

координаційних осей, вікон, дверей, воріт. Крізь одержані 

риски проводять вертикальні лінії. З вертикального боку 

габаритного прямокутника згідно до висотних позначок на 

розрізі розташування вікон та дверей проводять тонкі 

горизонтальні лінії. Таким чином одержують контури 

вікон, дверей, воріт та  інших елементів. Потім креслять 

деталі заповнення прорізів( рами вікон і т.п.), сходи, 

майданчики, вентиляційні труби, парапети, огородження 

та інше. Товщину ліній приймають: рівня землі – 0,6-

0,8мм, контурів стін, прорізів, огороджень, плит карнизу, 

парапету, балкону, цоколя й т.п. – 0,4-0,6мм, рам, вікон та 

інших деталей – 0,3-0,2мм [6,8]. При необхідності й при 

погодженні з керівником виконують оформлення фасаду 

акварельними фарбами. 

     План фундаментів. Креслять у масштабі 1:100 або 

1:200 для всієї будівлі. План стрічкового фундаменту 

зображують у вигляді горизонтального розрізу будівлі 

січною площиною на рівні обрізу чи уступу фундаментів. 

План стовпчастого фундаменту оформляють, як правило, у 

вигляді схеми розміщення елементів [6,8]. 

     Порядок креслення плану стрічкового фундаменту 

наступний: з плану будівлі у обраному масштабі 

переносять сітку координаційних осей, до яких 

прив’язують розмір товщини стін підвалу чи ширини 

фундаментних стінових блоків. Потім креслять лінії плану 
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обрізів фундаментів та обводять їх суцільною основною 

лінією товщиною 0,8…1,0 мм. До координаційних осей 

прив’язують розмір ширини підошви фундаментних плит-

подушок. Повздовж осей відкладають розміри довжини 

цих плит, які знаходять по каталогах будівельних 

конструкцій. Для переривчастих фундаментів також 

відкладають розміри ширини проміжків між плитами. По 

розмірах b та  l креслять контури плану плит та обводять їх 

суцільною основною лінією товщиною 0,8…1,0 мм. Якщо 

фундамент має отвори, їх також прив’язують до 

найближчих осей. Контури закладання проміжків між 

фундаментними плитами штрихують з нахилом у клітку 

лініями товщиною 0,2…0,3 мм [6,8].  

   У двох протилежних кутах плану фундаментів 

показують: прив’язку точки перетину координаційних осей 

до будівельної координаційної сітки генплану (якщо вона 

є). Над планом фундаменту вказують абсолютне значення 

нульової позначки, наприклад 0,000=51,500. На лінії 

фундаменту необхідні обов’язкові розміри: відстань між 

координаційними осями, прив’язки до координаційних 

осей підошви та обрізу фундаменту, осей отворів, 

приямків, уступів, фундаментів під устаткування, ширину 

підошви та обрізу фундаментів, ширину проміжків між 

плитами, позначку закладання підошви фундаменту 

вказують на виносній лінії. Вказують також марки 

фундаментних плит та окремих фундаментів [6,8]. 

    При побудові схеми розміщення елементів стовпчастих 

фундаментів горизонтальну січну площину уявляють на 

рівні фундаментних балок. На кресленні схеми необхідно 

вказувати: координаційні осі з марками, відстані між осями 

(суміжніми та крайніми), умовні позначення конструкцій, 

прив’язки осей чи граней конструкцій до координаційних 

осей, марки збірних елементів [6,8].  
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   План перекриття (покриття). Креслення перекриття чи 

покриття складається з плану чи схеми розміщення збірних 

елементів (балок, ферм, крокв, плит), вузлів та 

специфікацій. Масштаб креслення 1:100 або 1:200. План 

перекриття або покриття зображують у вигляді 

горизонтального розрізу будівлі січною площиною, що 

проходить на рівні верху плит, підлогу при цьому не 

зображують. На плані мають буди показані координаційні 

осі, елементи, контури отворів шахт, вентиляційних та 

димогарних каналів, технологічних прорізів, монолітні 

ділянки,  Всі ці елементи креслять суцільною основною 

лінією. Креслять також елементи з’єднання та жорсткості – 

анкери, накладки, закладні та з’єднувальні деталі 

залізобетонних конструкцій з маркуванням. Контури стін, 

що несуть навантаження, колони, балки й т.п. креслять 

тонкою штриховою або суцільною лінією [6,8]. 

   Зміст плану перекриття (покриття) або схеми розкладки 

збірних елементів конструкцій: координаційні осі з 

марками, розміри між осями, умовні чи спрощені 

зображення елементів збірних конструкцій, привязки їх 

геометричних осей чи граней конструкцій до 

координаційних осей. Марки збірних елементів, що 

розкладені послідовно, показують наприкінці ряду або на 

виносній лінії. На схемі також вказують позначки 

найбільш характерних рівнів низу плит, низу підбивки 

бетоном, верху майданчиків та позначення вузлів. Плани 

та схеми доповнюють специфікаціями залізобетонних, 

металевих та деревяних елементів, які входять у 

конструкцію даного перекриття чи покриття [6,8]. 

   План покрівлі та даху. На плані покрівлі або даху 

зображують вигляд будівлі згори. Масштаб креслення 

плану 1:100 або 1:200. На план наносять крайні осі та 

ромір між ними, координаційні осі, що проходять у 
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характерних місцях (біля деформаційних швів, у місцях 

уступів на плані та перепадів на розрізі, біля водовідвідних 

лійок, торців ліхтарів ); схематично зображують межі 

ділянок різної конструкції або матеріалу покрівлі та 

вказують їх розміри; парапети, металеві огорожі, 

деформаційні шви, світлоаераційні ліхтарі, гребені, 

розжолобки, лійки, пожежні драбини, санітарно-технічні 

та технологічні пристрої; марки парапетних елементів, 

огорожі покрівлі чи даху, пожежних драбин та ін. [6,8]. 

    Для промислових будівель креслять схематичний 

поперечний профіль покрівлі у вигляді накладеного 

перетину (контур перетину обводять суцільною основною 

лінією товщиною 1,5 мм з указчиком похилу); номера 

вузлів, що не мають марок на перерізі чи фасаді, і 

позначення місцевого похилу; вентиляційні та димогарні 

труби. Водовідвідні лійки розміщують на покрівлі на одній 

лінії з прив’язкою 450 мм до повздовжньої осі та 500 мм до 

поперечної осі. Приклади графічного оформлення плану 

покрівлі та даху наведені в [6,8]. 

     Виносні елементи (вузли). Для більш детального 

зображення виконують додаткові окремі збільшені 

зображення частини креслення елемента конструкції, 

з’єднання, вузли, фрагменти фасаду, плану і т.п. Для цього 

відповідне місце на основному кресленні ( фасаді, плані, 

розрізі, схемі розміщення ) обводять замкненою суцільною 

тонкою лінією ( коло,овал ) та вказують на виносній лінії 

номер. Якщо креслення вузла або фрагмента знаходиться 

на іншому аркуші, то під номером вузла ставлять номер 

аркуша. Номер вузла та аркуша пишуть у подвійному колі: 

зовнішня лінія кола суцільна тонка, внутрішня – суцільна 

товста основна. Діаметр внутрішнього кола 10-14 мм, 

зовнішнього- 12-16 мм. Коло з номером ставлять над 

кресленням вузла [6,8]. 
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    Для детальної розборки рекомендуються: вузли 

фундаментів, стін, карнизу, цоколя, перекриття, каркасу, 

кроквяних систем, сходів та ін., що погоджується з 

викладачем. Недоцільне повторення вузлів, якщо вони вже 

розроблені на розрізі по стіні. Масштаби креслень вузлів : 

1:20, 1:10, 1:5, 1:2 в залежності від ступеня деталізації. 

                 4. Рекомендації щодо проектування 

      Промислова будівля. Внутрішній простір будівлі слід 

по-можливості не розчленовувати внутрішніми стінами та 

перегородками для забезпечення нормальної організації 

технологічних процесів, роботи вантажопідйомного 

обладнання, забезпечення нормальної швидкої 

реконструкції, перебудови або трансформації будівлі. 

Капітальні внутрішні стіни слід передбачати для тих 

приміщень, які відрізняються температурно-вологовим 

режимом або мають шкідливі викиди. Вибухово та 

пожеженебезпечні ділянки необхідно розташувати у 

одноповерхових будівлях біля зовнішніх стін, а у 

багатоповерхових – на верхньому поверсі. 

     Прив’язки конструктивних елементів до 

координаційних осей можна виконувати за правилами [5]. 

Колони каркасу, як правило, використовують збірні 

залізобетонні, для одноповерхових будівель колони 

підбирають конструктивно за каталогом [12]. Кроквяні 

конструкції покриття при прольотах до 30 м 

використовують збірні залізобетонні [13], при прольотах 

більше 30 м – сталеві  [14]). Якщо проліт дорівнює 24 м, 

припускається використовувати як залізобетонні, так і 

сталеві кроквяні конструкції. При спорядженні покриття 

при металевих кроквяних конструкціях слід 

використовувати полегшені огороджуючі конструкції з 

ефективним утеплювачем, поздовжні та поперечні 

температурні шви та перепади висоти між прольотами 
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однокового напрямку при залізобетонному каркасі 

передбачають на двох рядах колон зі вставкою [5]. 

     Будівлі, що опалюються, слід проектувати з внутрішнім 

водовідводом. Припускається поектувати будівлю без 

внутрішнього водовідводу при ширині покриття не більш 

36 м (з ухилом у один бік) і висоті не більше 10 м, якщо 

будівля має опалення. Промислову будівлю без опалення 

слід проектувати без внутрішнього водовідводу з покрівлі, 

але якщо у виробничому процесі виділяється тепло, яке 

може забезпечити позитивну температуру внутрішнього 

повітря, чи передбачений підігрів водопровідних труб, тоді 

для будівлі без опалення проектується внутрішній 

водовідвід [5]. 

     Стінові огороджуючі конструкції слід проектувати 

збірними або з використанням листових індустріальних 

конструкцій  [12,13,14]. Перегородки доцільно орієнтувати 

повздовж координаційних осей, що дає можливість 

використати колони основнго каркасу, як фахверк. 

     Площа вікон кожного приміщення повинна забезпечити 

нормативний рівень природного освітлення на робочій 

поверхні на висоті  0,8 м від рівня підлоги. Розміри 

віконних прорізів (b x h), приймаються кратними модулю 

3М або 6М. Стандартні розміри вікон та їх марки наведені 

у [6] та каталозі [15]. Якщо вікна у приміщеннях 

промислової будівлі призначенні тільки для освітлення ( 

тобто аерація крізь вікна не передбаченна ), рами вікон 

можна прийняти такими, що не відчиняються. Якщо ж 

вікна служать і для освітлення та для аерації у теплий та 

холодний періоди року, тоді вікна повинні відчинятися і 

бути розміщені на такій висоті від рівня підлоги: ≤1,8 м ( 

низ віконного прорізу ) для аерації у теплий період; ≥ 4 м 

(низ) для аерації у холодний період. При цьому вікна слід 

розміщувати у два яруси по висоті будівлі. Матеріали 
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віконних рам приймаються у залежності від характеру 

виробничого процесу (з деревини, металу, комбіновані ). 

Технічні характеристики, розміри та марки вікон слід 

визначати за каталогами [14, 15]. Марки вікон ставлять на 

планах або у специфікацї [6, 8]. 

     Розміри дверей приймаються в залежності від їх 

призначення кратними модулями 3М або 6М. Матеріал 

дверних блоків залежить від функціонально-технічних 

особливостей приміщень  (деревина, метал, комбіновані ). 

Стандартні розміри та марки дверних блоків приймають з 

каталогів [15, 16]. Марки дверей вказують на плані будівлі 

або у специфікації [6, 8]. 

     Розміри прорізів воріт по обушках обрамлення (B×H) 

беруть: 2,0 × 2,4 м, 3×3 м, 3,0×3,6 м , 3,6×3,6 м, 4,0× 4,6 м, 

4,0×4,2 м –для автотранспорту; 4,7×5,6 м , 4,9×5,4 м – для 

залізничного транспорту нормальної колії. Стандартні 

розміри, марки, конструкції, технічні характеристики воріт 

промислових будівель приймають [6, 8]. Перед воротами 

для автотранспорту передбачають пандус з ухилом 5° - 7°. 

     Для будівель, що мають висоту від планувальної 

позначки землі до верху карнизу або парапету більше 10 м, 

слід робити зовнішні пожежні вертикальні драбини 

шириною 0,6м. Якщо покрівля будівлі знаходиться на 

різних позначках, то слід передбачати пожежну драбину, 

що їх з’днує. Відстань між пожежними драбинами не 

повинна бути більшою 200м. Якщо довжина будівлі менша 

150м, то на головному фасаді пожежну драбину можна не 

передбачати [5]. 

      Допоміжні будівлі промислових підприємств. Склад 

приміщень допоміжних будівель, їх площа та обладнання 

залежить від їх призначення та санітарної характеристики 

виробничих процесів, кількості працівників у найбільш 
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кількісній зміні. Групи виробничих процесів по санітарних 

характеристиках у залежності від виду виробництва 

наведені у відповідних нормах. Схеми руху людей у 

гардеробно-душовому блоці, а також розміри обладнання 

та проходів розробляють на схемах. Для виробничих 

процесів, що відносяться до груп І та ІІа, влаштовують 

загальні гардероби. Для виробничих процесів, що 

відносяться до груп ІІ (крім ІІа ), ІІІ, ІV, влаштовують 

окремі гардероби для збереження вуличного, домашнього 

та спецодягу. Душові розміщують у окремих приміщеннях 

( не більш 30 душових кабін у одному ). Якщо кількість 

душових кабін більше 4-х, слід передбачати перед душові. 

Душові та перед душові приміщення не дозволяється 

розміщувати біля зовнішніх стін. Мийки для миття рук та 

обличчя дозволяється розміщувати у окремому 

приміщенні, що є суміжним з гардеробом вуличного одягу 

або безпосередньо у гардеробному приміщенні. Показники 

для розрахунку санітарно-побутових та інших приміщень 

допоміжних будівель наведені у ДБН та [5]. 

               5. Техніко-економічні показники 

    1. Загальний комплексний техніко-економічний 

показник – кількість одиниць продукції з 1 м² виробничої 

площі (чим більший цей показник, тим ефективніше 

використання площі ). 

  2. Площа забудови (м²) визначається по зовнішньому 

периметру будівлі на рівні цоколя 

  3. Корисна площа (м²) складається з площі робочих, 

підсобних, складських і т.п. приміщень. Робоча площа 

дорівнює сумі площ приміщень, у яких виробляється 

продукція або проходить основний функціональний 

процес, що відповідає призначенню будівлі. Підсобна 

площа дорівнює сумі площ комунікаційних (тобто 
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коридори, тамбури, сходові клітки, переходи, галереї і 

т.п.), санітарно-технічних, побутових і т.п. приміщень. 

Складська площа – це сума площ приміщень для 

збереження матеріалів, продукції, реагентів і т.п. 

  4. Будівельний об’єм (м³) дорівнює добутку площі 

забудови (м²) на висоту від рівня 1-го поверху до верхньої 

позначки покрівлі (м). Будівельний об’єм потрібен для 

розрахунку експлуатаційних витрат на будівлю (опалення, 

наприклад). 

       Техніко-економічні показники виносять на аркуш 

креслень проекту. 

6. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої 

огороджувальної конструкції 

Теплотехнічний розрахунок виконується згідно [11], 

огороджувальна конструкція приймається відповідно до 

завдання на проект. Тип огороджувальної конструкції – 

зовнішня стіна. 

                   7. Складання пояснювальної записки 

      Загальний зміст пояснювальної записки надається на 

бланку завдання на розрахунково-графічну роботу. У 

пояснювальній записці необхідно навести конкретне 

обґрунтування та описати прийняті у проекті рішення.  

Матеріали для складання пояснювальної записки 

накопичують у процесі роботи. Текст записки необхідно 

доповнювати схемами, ескізами, малюнками, таблицями і 

т.п. ілюстраціями. Пояснювальна записка наводиться 

безпосередньо на аркуші  креслень.  

      Зміст розділів пояснювальної записки: 
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Вихідні дані. Географічні: кліматичні умови району 

будівництва [10] (розрахункові температури зовнішнього 

повітря, глибина сезонного промерзання грунту, зона 

вологості району будівництва, роза вітрів, топографічна 

зйомка будівельного майданчика з орієнтацією на сторони 

світу, координатами та горизонталями; інженерно – 

геологічні та гідрогеологічні дані ( нашарування та 

характеристика грунтів, рівень грунтових вод, їх 

агресивність до бетону) . 

       Для розробки об’ємно – планувального рішення 

будівлі необхідні наступні дані: поверховість, категорії 

пожежної та вибухової небезпечності, обладнання та його 

розташування або технологічне планування з визначенням 

проходів, проїздів, залізничних колій, службових 

майданчиків, монтажних прорізів, приямків, каналів, 

підвальних чи заглиблених частин; висота окремих 

прольотів одноповерхових будівель від підлоги до низу 

конструкцій покриття, позначки рівня підлоги підвалу, 

приямків; для декілька поверхових будівель висота 

поверху ( від підлоги до підлоги ); тип вантажопідйомного 

обладнання ( завдання на проект). 

       Для розробки конструктивного рішення будівлі 

необхідні такі дані: вантажопідйомне устаткування               

(тип, вантажопідйомність, режим праці, розміщення по 

прольотах); внутрішня температура та вологість повітря, 

температурна зона району будівництва та нормативний 

опір теплопередачі  огороджувальних  конструкцій [7]; 

навантаження та характер впливів на підлогу (механічний, 

розлив води або хімічних речовин ); можливість корозії  

(завдання на проект). 

      Для проектування опалення, вентиляції та аерації 

приміщень будівлі необхідні такі відомості: температура 

внутрішнього повітря та на поверхні огороджуючи 
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конструкцій, наявність тепло- та вологових виділень, 

виробнича шкідливість, що поступає у внутрішнє повітря 

(завдання на проект). 

      Дані про санітарію та гігієну у будівлі: внутрішній 

водопровід, каналізація, вимоги до освітлення, особливі 

вимоги до опорядження, наявність шуму, спосіб 

прибирання підлоги (сухий або мокрий ). Дані для 

проектування побутових приміщень: санітарна 

характеристика виробництва, режим роботи ( кількість 

змін ), кількість персоналу ( загальна та окремо ІТР 

робітників, відвідувачів, чоловіків та жінок ) (завдання на 

проект). 

      Опис об’ємно-планувального рішення будівлі: 

поверховість, габарити та форма плану, 

вантажопідйомність обладнання, прольоти, кроки, висота 

поверхів і окремих прольотів; планувальна схема всієї 

будівлі та її окремих частин, об’ємна композиція фасаду; 

розрахунок адміністративно-побутових приміщень 

(санітарна характеристика, склад побутових приміщень, 

гардероб, душові, вбиральні, приміщення для паління, 

мийки ), розрахунок кількості шаф, душових сіток, 

унітазів, кранів мийок, склад адміністративних та інших 

приміщень [5]. 

      Опис конструктивного рішення будівлі: конструктивна 

система (каркасна, без каркасна, змішана); конструктивна 

схема (повздовжня, поперечна); прив’язки; фундамент  

(конструктивний тип, глибина закладання, гідроізоляція, 

спосіб виготовлення ); каркас (матеріал, марки елементів), 

стіни (матеріал, товщина, конструкція, теплотехнічні 

характеристики); внутрішні стіни та перегородки 

(конструкція, матеріали, марки); перекриття та покриття 

(матеріал, конструкція, спосіб будівництва ); водовідвід з 

покрівлі (внутрішній, зовнішній, організований, ухили ); 
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вікна, двері, ворота (матеріали, конструкції, марки, 

кількість шарів скління, відчинення); підлоги ( матеріал, 

конструкції, гідроізоляція ); сходи (матеріали, конструкції, 

марки); робочі та службові майданчики; зовнішнє та 

внутрішнє опорядження будівлі (фарбування, лицювання, 

захист від корозії), вимощення. 

      Опис інженерного обладнання будівлі ( водопровід, 

каналізація, електропостачання, телефонізація, інші види 

зв’язку, ліфт, сміттєзбирання, охоронна сигналізація ) 

(завдання на проект). 

                    8. Графічне оформлення креслень  

     Після ескізної та детальної розробки об’ємно-

планувального та конструктивного рішення будівлі 

приступають до заключного графічного оформлення 

креслень. На аркуші формату А1 ( 594×841 мм ) креслять 

рамку з полями 25 мм (ліворуч) , 5 мм (верх і дол ), 10 мм 

(праворуч), у правому нижньому куті розташовують 

основний напис ( штамп) за формою 1 [6,8].  

     Потім креслять у тонких лініях габаритні прямокутники 

основних проекцій будівлі з врахуванням місця для 

написів та розмірних ліній. Осі креслять штрих 

пунктирною лінією. З’ясувавши, що компоновка аркуша 

зроблена правильно, можна обводити проекції олівцем  

лініями відповідної товщини. Паралельно креслять 

розмірні лінії, ставлять розміри, позначки, виконують 

штриховку та написи, проставляють марки елементів, 

заповнюють таблиці, примітки, виписують техніко-

економічні показники [6,8]. Для написів назв проекцій 

використовують архітектурний вузький шрифт [6]. 
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