
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально-науковий інститут "Будівництва та архітектури" 

Кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та 
графіки 

 

 

03-06-36 
 

 

Методичні вказівки 

 
до виконання курсового проекту з дисципліни 

„Архітектурне проектування” на тему  

„Багатоповерхова житлова блок - секція”.  
Частина 1.” Містобудівельні вимоги” 

студентами за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура” 

денної форми навчання 
 

 

 

Рекомендовано методичною комісією 

вищого навчального закладу за напрямом 

підготовки 6.060102 „Архітектура” 

Протокол № 7 від 23.04.14 р. 

 

 

 

 

 

Рівне – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Методичні вказівки МВ 03-06-36 до виконання курсового проекту з 
дисципліни „Архітектурне проектування” на тему:“Багатоповерхова 
житлова блок - секція”. Частина 1. „Містобудівельні вимоги” 

 студентами за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура” денної 
форми навчання / Н.І.Бакун. – Рівне, НУВГП, 2014. – 52с. 

 

 

Упорядник Н.І.Бакун, стар. викладач кафедри ОАПКГ 

 

 

Відповідальний за випуск: В.М. Ромашко, к.т.н., доц., завідувач 

кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та 
графіки 

 

Зміст 
Стор. 

1. Загальні положення..........................................................................3 

2. Завдання і методика виконання курсового проекту......................3 

3. Містобудівельні умови.....................................................................8 

4. Архітектурно-планувальні рішення.забудови..............................16 

5. Елементи розпланування ділянки при забудові...........................22 

6. Графічні вимоги до оформлення креслень генпланів..................25 

7. Оцінка проектного рішення............................................................27 

8. Методи контролю знань..................................................................27 

9. Словник архітектурних термінів....................................................27 

10. Рекомендована література.............................................................32 

11. Інформаційні ресурси....................................................................35 

12. Додатки.  

Витяг з ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні 
положення..................................................................................................36 

 

 

 

 

 

 

©Бакун Н.І., 2014 

   ©НУВГП, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

1. Загальні положення 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: 

“Багатоповерхова житлова блок - секціїя” з дисципліни “Архітектурне 
проектування”, яка складається з двох частин і призначені для 
студентів за напрямом підготовки 6.060102 “Архітектура”, 4-го 

семестру, денної форми навчання. Відповідають вимогам 

кваліфікаційної характеристики бакалавра, затвердженої 
Міністерством освіти і науки України від 6.06.1994р., в об’ємі згідно 

робочої програми з дисципліни. В першій частині МВ 03-06-36 

розглянуті питання пов’язані з містобудівними задачами проектування 
житла. У другій частині МВ 03-06-37 - об’ємно - просторові рішення 
багатоповерхового секційного житла. 

Мета - допомогти студенту запроектувати будівлю у відповідності 
до теми курсового проекту, на основі нормативних даних і 
методичних рекомендацій порядку виконання проекту, з оцінкою 

прийнятого рішення оформленної роботи. 

Методичні вказівки складаються з методичної, теоретичної і 
практичної частин. 

На виконання курсового проекту відводиться 8 академічних пар і 
самостійна робота студента в об’ємі згідно його творчих здібностей. 

 

2. Завдання і методика виконання курсового проекту 
Архітектурно-проектна діяльність - це перетин теорії і практики на 

підґрунті духовності. Синтез технічних і художніх складових, що 

дозволяє розвинутись образному формуванню змісту творчого 

пошуку. 

За допомогою методики архітектурного проектування творчий 

процес управляється і регулюється, що дозволяє студенту 

накопичувати основи майстерності. 
В методичну основу творчого метода закладено принцип 

комплексного проектування. Одночасно розробляються 
містобудівельні, функціонально-планувальні, конструктивні, 
економічні і архітектурно-художні питання. Об’єкт розглядається в 
контексті з оточуючим середовищем. Таким чином відпрацьовується 
розуміння архітектури як системи, зі всіма її закономірностями: 

суспільство – природа – архітектура. Тому при проектуванні об’єкту 

головною задачею стає знаходження його місця в містобудівельному 
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середовищі за принципом цілісності. Розкриває задум теми в об’ємі, 
просторі і часі, що передбачає створення відкритих систем, які можуть 
вільно змінюватись в розвитку. Такий підхід ґрунтується на методі 
проблемного проектування. 

Етапи розробки курсового проекту: 

I. Творчий пошук (орієнтування по темі, первісне ескізуваня, 
напрацювання експомт-ідей, відбір опорного матеріалу та його 

аналіз); 
II. Творча розробка одного з варіантів пошуку в ескізному 

виконанні (клаузура); 
III. Проектування складається з 2-ох етапів (ескіз – проект, 
розробка креслень за кінцевим результатом, опис прийнятого рішення, 
економічне обґрунтування та інше); 
IV. Просторове моделювання (макетування або побудова 
перспективи); 

V. Підготовка до здачі проекту (остаточне оформлення); 
VI. Захист КП (виступ студента). Оцінювання і підсумкове 
обговорення результатів проектування.  

Ядром творчого процесу в архітектурному проектуванні є етап 

творчого пошуку, який формується під впливом накопичення знань по 

певній схемі їх взаємозв’язку.  

З метою отримання первісної уяви про об’єкт розробляють ескіз - 
проект: клаузуру. Робота виконується від руки, без креслярських 

інструментів, одразу, в завершеному варіанті, в любій техніці. Ескіз 
виконується на папері з гладкою дрібнофактурною поверхнею 

(ватман, калька, папір для ескізів, тощо). 

Рекомендується вивчити методичні матеріали кафедри: експозиції 
найкращих робіт студентів, еталони проектів, методичні вказівки, 

альбоми студентських робіт, типові проекти, каталоги та планувальні 
нормалі, тощо; ознайомитись із спеціальною літературою по темі 
проекту з виконанням замальовок із посилками на періодичне видання 
або книгу, автора праці, тощо; використати технічні засоби інформації 
(кіно, діафільми, телебачення, слайди, ІНТЕРНЕТ, учбові кінофільми, 

тощо); ознайомитись з практикою реального проектування і його 

методами. Доцільно відвідати об’єкти по аналогічній тематиці і 
ознайомитись з об’єктом в цілому, з його планувальною структурою, 

розмірами, функціональними і технологічними процесами, умовами 

експлуатації, тощо. Таким чином відбувається візуальний аналіз 
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побаченого і робляться висновки. Під час такої праці набувається 
навик поєднання зовнішнього і внутрішнього сприйняття. Це дозволяє 
спрямувати працю на створення композитної цілісності проектної 
моделі з властивостями: інтелектуальності і інтуїції, логіки і емоції, 
обґрунтованого і гіпнотичного, емпіричного і теоретичного, 

абстрактного і конкретного з метою гармонізації форм і пропорцій 

об’єкту. 

На кресленнях ескізного проекту зображаються: розбивочні осі з 
позначкою кроків і прольотів; розміри прив’язок до осей несучих опор 

(конструкцій); ланцюжки зовнішніх і внутрішніх розмірів; площі 
приміщень; висотні відмітки; необхідні надписи і експлікації. 

На етапі кінцевого ескізного проектування формується остаточно 

задум проекту. Узагальнюються усі стадії роботи над задумом і 
приймається один з варіантів проектного рішення. Після цього 

надходить етап графічного виконання креслень, в певній 

послідовності. Рекомендації: 
• при упорядкуванні рішення творчого задуму необхідно 

врахувати певну групу знань з кліматології (район будівництва, 
рельєф майданчика та вид ґрунту на його території, рівень ґрунтових 

вод від поверхні землі, переважаючий напрямок вітрів в цій 

місцевості, орієнтація майданчику відносно сторін світу та інші 
характерні особливості в районі будівництва); 

• визначитись з типом будівлі: секційна, коридорно-секційна, 
галерейно-секційна, баштова або інший; вид секції (торцева або 

рядкова, окремостояча); прийомом забудови (на рівнинній місцевості, 
сходинкова: терасна, каскадна; перемінної поверховості, тощо); з 
кількістю квартир і за якою формулою розподіляються між 

мешканцями; планувальні схеми квартир та їх орієнтація; інше; 
• визначитись з конструктивною системою (стінова, каркасна, 

з неповним каркасом та інше); конструктивною схемою (поперечна, 
повздовжня, комбінована, інше); основними конструкціями 

(фундаменти, стіни, перекриття, дах, покрівля, сходи, перегородки, 

заповнення прорізів: віконних та дверних, наявність мансарди, горища 
та інше); 

• передбачити інженерне обладнання: централізоване або 

локальне; водозабезпечення: холодною, гарячою водою; каналізацією; 
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опаленням; газифікацією; енергозабезпеченням; мережами слабких 

струмів; телебаченням та іншим; 

• порахувати економічні показники (ТЕП): площу забудови; 

загальну, житлову та корисну площ; об’єм будівлі та інше; 
• прокоментувати художньо - естетичне сприйняття об’єкту із 

врахуванням його призначення (оздоблення, колорит, поєднання з 
творами мистецтва - мозаїкою, скульптурою, розписом та інше); 

• скласти виступ захисту прийнятого рішення по 

відображенню теми курсового проекту. Сприйняти і проаналізувати 

інші думки і пропозиції. По можливості їх врахувати. 

Завдання: запроектувати багатоповерхову житлову блок - секцію 

(5-9 поверхів) у відкритому середовищ житлового кварталу міського 

поселення або за іншим варіантом, на ділянці площею згідно 

розрахунку. 

Мета: закріпити знання з попередньо вивчених дисциплін, згідно 

навчальних програм; застосувати їх на практиці шляхом творчого 

процесу у вирішенні конкретно поставленої задачі: КП за темою. 

Об‘єм проекту: проект складається з двох частин: графічної та 
розрахунково-теоретичною. Графічна частина виконується на форматі 
паперу А-1 або на двох підрамниках розміром 50х70см з натягнутим 

папером; моделювання представляється побудовою перспективи або 

макетом об’єкту. Теоретична частина складається з пояснювальної 
записки в обсязі 8-10 сторінок на папері формату А-4. Текст 
рукописний або в електронному варіанті з додатками: самостійної 
роботи (практичні та інше), ескізів: експромт-ідеї, клаузури, до 

проекту. 

Склад проекту: план типового поверху або необхідних поверхів з 
розташуванням меблів і обладнання (сантехнічного, кухонного та 
інше) у М1:100 або за потребою 1:200; фрагмент плану першого 

поверху (вхідна частина) у М1:100; архітектурний розріз (поперечний 

або характерний) у М1:100 або 1:200; фасади (не менше двох) у 

М1:100 або 1:200; ситуаційна схема вибору ділянки у М1:10000 або 

1:5000, або 1:2000; план благоустрою ділянки під забудову (генплан) у 

М1:500 або 1:1000; інші елементи за необхідністю розкриття задуму. 

Перспектива або макет. Експлікації, умовні позначення, техніко - 

економічні показники (ТЕП), тощо. 
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Зміст пояснювальної записки: вихідні дані; містобудівельне 
рішення (обгрунтування вибору ділянки, функціональне зонування 
ділянки і благоустрій ділянки з озелененням); функціональна схема 
об’єкту; опис об’ємно - планувального і конструктивного рішень; 
архітектурно-художнє рішення (оздоблення, пластика, колористика та 
інше); оцінка проектного рішення (техніко - економічні показники); 

список літератури та інформаційних ресурсів; додатки у відповідності 
до завдання; зміст. 

Умови виконаня: графічна частина проекту виконується олівцем з 
подальшим обведенням креслення в туші та тональним або 

кольоровим покриттям (в акварелі, в гуаші). Масштаб: для 
архітектурно-будівельного креслення рекомендований у складі 
проекту, але дозволяється його корегувати, в залежності від потреб 

задуму або з метою покращення компонування креслень на аркуші. 
Рекомендується враховувати зміну діючих норм або вимог до 

оформлення креслень. 
Графік виконання курсового проекту 

Таблиця 1. 

Вид заходів 

процесу проектування 

Семестр 4-ий 

Строки проектування згідно розкладу занять і 
норм часу 

Назва періоду проектування - тижні місяців 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Видача завдання. 
Експромт-ідея. 
Рекомендації 

*        

Самостійна 
робота. Екскурсія на 
аналогічні об’єкти  

* *       

Лекції за темою  * *       

Клаузура за 
темою. Оцінка. 
Рекомендації 

 *       

Ескізна розробка 
задуму проекта 

 25

% 

* * *    

Самостійна 
робота. Консультації 
з керівником проекта  

 * * * * * *  
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Відбір варіанту 

ескізного рішення 
проектного задуму. 

Затвердження. 
Компонування 
креслень на форматі  

   50

% 

*    

Оформлення 
проекта. Просторове 
моделювання  

(перспектива або 

макет). Пояснювальна 
записка  

    * 75

% 

* * 

Захист проекту. 

Виставка проектів. 

Оцінка. Підсумкове 
обговорення 
результатів  

 

       100

% 

Примітка: одне заняття в тижню відповідає 2-ом парам 

академічного часу в НУВГП. 

Оцінювання курсового проекту здійснюється за 100 - бальною 

системою КМС та проміжним контролем стану виконаних робіт (в 
процентах). 

 

3. Містобудівельні умови  
1. При виборі ділянки під будівництво багатоповерхового 

житлового будинку необхідно керуватися діючими Законами України, 

Державним земельним кадастром, Містобудівним кадастром 

населених пунктів, нормативними документами, які регламентують 
санітарні, будівельні‚ екологічні та інші аспекти містобудування в 
основу яких покладені державниі будівельні норми України з 
„Містобудування. Планування і забудова населених пунктів” – ДБН 

Б.2.2-1-01 та місцеві Правила забудови населених пунктів. 
2. Межами ділянок є червоні лінії кварталів, а також інші межи, які 

встановлені містобудівною документацією, у т.ч. генеральним планом 

забудови поселення. 
3. Житловi будинки слiд розмiщувати з вiдступом вiд червоної лiнiї 

селищних дорiг та головних вулиць поселень не менше 6м; від 
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житлових вулиць та прої здiв - не менше 3м. В умовах реконструкцiї 
населених пунктiв допускається зменшувати вiдступ або зводити 

житловi будинки по червоній лiнiї зважаючи на сформовану 

мiстобудiвну ситуацію і як виняток. По червонiй лiнiї допускається 
розмiщувати тільки житловi будинки з вбудованими у першi поверхи 

примiщеннями громадського призначення. 
Розмiщення господарських будiвель перед лiнiєю забудови не 

допускається. Вiдстань вiд гаражу до сусiднiх житлових будинків, 
територiй шкiл та дошкiльних закладiв має бути не менше 10м, до 

лiкарнено-профiлактичних закладiв iз стацiонарами – 25м. 

4. Ділянка пад забудову повинна відповідати комплексу вимог при 

формуванні міського середовища, а саме: природно - ландшафтним та 
містобудівним умовам, особливостям візуального сприйняття, 
наявністі історичного середовища, загальної естетичній композиції 
забудови, функціонально - планувальним, соціальним‚ екологічним‚ 

санітарно-гігієнічним‚ інженерно-технічним та іншим; враховувати 

режими зони впливу і обмеження в забудові. Бажано, щоб ділянка 
знаходилась у сельбищній зоні. Відповідати генеральним планам 

забудови поселення. Будівництво житлових будинків на територіях з 
сейсмічністю 9 балів не допускається! 

5. При новому будівництві в iснуючих житлових кварталах 

мінімальну розрахункову площу для окремого житлового будинку без 
розміщення на ній дитячих дошкільних установ, установ i 

підприємств обслуговування гаражiв, що належать громадянам;; 

фізкультурних i спортивних спору, треба приймати вiдповiдно до 

кiлькостi його мешканців – не менш як: 30,1 – 23,3 м2/люд. при 

забудовi до 3 поверхiв; 20,2 – 17,0 м2/люд. 4-5 поверхiв; 15,3 – 13,9 

м2/люд. 6-8 поверхів; 12,2 – 12,0 м2/люд. 9-12 поверхiв. 
6. У житлових кварталах треба передбачати в'їзди на їх територiю, 

а також при потребi – наскрiзнi проїзди в будинках на вiдстанi не 
бiльше 300м один вiд одного, а за периметральноюй забудовою – не 
більше 180м. Примикання проїздiв до проїжджих частин 

магiстральних вулиць регульованого руху допускається на вiдстанях 

не менше 50м вiд перехрестя. Для пiд'їзду до груп житлових будинкiв 
необхідно передбачити основнi проїзди, а до будинкiв, що стоять 
окремо – другоряднi проїзди, параметри яких приймать вiдповiдно до 

табл.7.1 ДБН Б.2.2-1-01. На другорядних односмугових проїздах 

треба передбачати роз'їзнi майданчики шириною 6м i довжиною 15м, 
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на вiдстанi не бiльше 75м один вiд одного. Тупиковi проїзди повиннi 

бути довжиною не бiльше 150м i закiнчуватися поворотними 

майданчиками якi забезпечують можливiсть розвороту смiттєвозiв 
прибиральних і пожежних машин. До житлових будинкiв що стоять 
окремо висотою не бiльше 9 поверхiв, а також до об'єктiв, якi 

вiдвiдують iнвалiди, допускається улаштування проїздiв сумiщених з 
тротуарами при їх довжинi не бiльше 150м i загальнiй ширинi не 
менше 4,2м. Тротуари велосипеднi дорiжки треба пiдносити на 15см 

над рiвнем проїздiв. Перехрещення тротуарiв i велосипедних дорiжок 

треба передбачати на одному рiвнi з улаштуванням рампи довжиною 

вiдповiдно 1,5 i 3,0м. 

7. Вiдстань мiж житловими будинками та іншими будинками треба 
приймати на основi розрахункiв інсоляції i освітленості (роздiл 10 

ДБН Б.2.2-1-01), відповідно до норм протипожежних вимог (додаток 

2.1 ДБН Б.2.2-1-01). Між довгими сторонами житлових будинків 
висотою у 2-3 поверхи треба приймати вiдстанi (побутовi розриви) не 
менше 15м, а висотою в 4 поверхи i більше – 20м; мiж довгими 

сторонами i торцями з вікнами iз житлових кiмнат цих будинкiв - не 
менше 15м. При розмiщеннi 9 – 16-поверхових житлових будинкiв 
сумiжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, вiдстань 
мiж садибним будинком i довгою стороною багатоповерхового 

будинку приймається не меншою за висоту останього. Відстань мiж 

торцями будинкiв з вiкнами з житлових кiмнат - за протипожежними 

нормами не менше 10м. Мiстобудiвнi розриви можуть бути зменшенi 

у межах 20% за умов додержання норм iнсоляцiї та освітленості, якщо 

виключається можливiсть проглядання житлових кiмнат з вiкна у 

вiкно. Примiтка: при рiзних вимогах – протипожежних, санiтарно-

гiгiєнiчних та iнших – мiнiмально допустимі вiдстані мiж будинками i 

спорудами треба приймати за найбiльшими нормативними 

величинами. 

8. Мiнiмальнi розмiри сформрваних внутрiшнiх дворикiв 
визначаються вимогами iнсоляцiї при забезпеченнi вiдстанi мiж 

вiкнами квартир, розмiщенних з протилежного боку, не менше 15м, а 
також у відповідності до протипожежних вимог (додаток 2.1 ДБН 

Б.2.2-1-01), включаючи забезпечення в'їзду пожежних машин. Проїзди 

у внутрiшнi дворики треба приймати у свiтлi шириною не менше 3,4 

м, висотою – не менше 4,25м. 
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9. Площу озелененої територiї житлового кварталу слiд приймати 

не менше 6кв.м/1люд. без урахування озеленення шкiл i дитячих 

дошкiльних установ. Ширина доріжки (смуги) руху однієї людини 

повинна бути кратною 0 75м. Відстань від будинків, споруд, а також 

об’єктів інженерного благоустрою до дерев і чагарників треба 
приймати за табл. 5.2. У нових житлових районах відстань від краю 

проїзної частини до осі стовбура дерева треба приймати не менше 4м 

при діаметрі крони не більше 5м. Для дерев з великою кроною цю 

відстань можна збільшити до розміру, при якому крони будуть 
розміщуватися не ближче 1,5м від краю проїзної частини. Висота 
чагарників при їх розміщенні від краю проїзної частини на відстані від 

1м до 5м не повинна перевищувати 50см. 

10. При проектуваннi житлової забудови треба передбачати 

розмiщення майданчиків, розмiр яких i вiдстанi вiд них до житлових i 

громадських будинків, треба приймати не меншi нiж у табл. 3.2 ДБН 

Б.2.2-1-01. Вiдстань вiд майданчиків до житлових та громадських 

будiвель слiд приймати не менше наведених у табл. 3.5 ДБН. 

Майданчики. Найменшi вiдстанi вiд майданчикiв до вiкон 

житлових i громадських будинкiв (у м): ігровi для дiтей дошкiльного й 

молодшого шкiльного вiку -12. Для вiдпочинку дорослого населення -
10. Для занять фізкультурою: 

 10 – 40. Для господарських цiлей – 20. Для вигулювання собак – 

20. Для стоянки автомашин за табл.7.5 ДБН Б.2.2-1-01. Пpимiтки: 1). 

Вiдстанi вiд майданчикiв для занять фiзкультурою установлюються 
залежно вiд їхнiх шумових характеристик; вiд майданчикiв для 
сушiння бiлизни - не нормуються; вiдстань; вiд майданчикiв для 
смiттєзбiрникiв до фiзкультурних майданчикiв, iгрових майданчикiв 
для дiтей i вiдпочинку дорослих треба приймати не менше 20м, а вiд 

майданчикiв для господарських цiлей до найбiльш вiддаленого входу 

у житловий будинок - не бiльше 100м. 2). Допускається зменшувати, 

але не бiльше нiж на 50%, питомi розмiри майданчиків в особливих 

умовах, кв.м / люд., (див. ДБН). 3). На житлових територіях слід 

використовувати максимальний коефіцієнт забудови 0.6, у зв’язку з 
необхідністю забезпечення населення необхідними майданчиками: 

для відпочинку, дитячими, фізкультурно - спортивними та іншими. 

11. Конфігурація ділянок рекомендується прямокутна із 
співвідношенням сторін 2:3, які вузькою стороною виходять на 
поперечні проїзди. 
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12. Трасування доріг та проїздів залежить від конфігурації 
майданчика (ділянки) та рельєфу. При спокійному рельєфі - 

оптимальна сітка прямокутна; при крутому-головні - дороги слід 

трасувати повздовж ухилів, якби повторюючи контури рельєфу, а 
проїзди - поперек ухилів. Якщо територія має складну конфігурацію, 

то виходячи з місцевих умов, можна пристосувати транспортні схеми: 

кільцеву, променеву або змішану. Поперечні проїзди влаштовувати не 
частіше ніж через 400м. 

Ширина другорядних - 6-8м; з одностороннім рухом - 3,5м. 

Мінімальний радіус повороту - 6,5м. На перехресті доріг, через 200м 

необхідно передбачати роз’їздні майданчики розміром 14х7(м). 

Профіль та ухили доріг повинні забезпечувати стік поверхневих вод зі 
всієї території ділянки. 

13. Господарськi і побутовi будiвлi та споруди для мешканцiв 
багатоквартиних секцiйних будинкiв слiд розмiщувати на спецiально 

видiлених дiлянках та по можливостi згрупувати. 

Розриви мiж групами господарських будiвель слiд приймати 

відповідно до протипожежних норм. Санiтарно-захиснi розриви слiд 

приймати згiдно положень ДБН 79-92*. 

14. Протипожежні розриви від житлових і громадських будинків до 

трамвайних‚ тролейбусних‚ автобусних парків‚ депо метрополітену 

приймати не менше 50м; від складів з твердими горючими 

речовинами і матеріалами‚ а також легкозаймистими і горючими 

рідинами приймати відповідно до діючих норм. 

15. При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів треба 
забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до житлових і 
громадських будинків. Відстань від краю проїзду до стін будинку... 

слід приймати 5-8м для будинків до 9 поверхів і 8-10м для будинків 9 

поверхів і вище. Ширина проїзду повинна бути не менше 3.5м. В зоні 
між будинком і проїздом, а також на відстані 1.5м від проїзду, з 
протилежного боку будинку, не допускається розміщення огорож, 

повітряних ліній електропередачі і рядової посадки дерев. Відстані від 

контактних дротів трамвайних і тролейбусних ліній треба призначати: 

до житлових і громадських будинків – не менше 5м‚ до складів 
горючих і легкозаймистих рідин: підземних – 25м‚ надземних – 50м. 

Примітка: уздовж фасадів будинків‚ які не мають входів‚ 
допускається передбачати смуги завширшки 6м з нижчим типом 

покриття‚ які придатні для проїзду пожежних машин. 
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16. Для вільного руху спец автотранспорту, автомобілів пожежної і 
швидкої допомоги, сміттєвозів до сміттєсортувальних майданчиків, 
слід передбачити під’їзди завширшки не менше 6м із забороною 

розташування на них стоянок автотранспорту. Відстань від краю 

проїзної частини вулиць до лінії забудови слід приймати не більше 

25м. 

17. В межах багатоповерхової забудови під’їзд до окремого будінку 

слід передбачати з проїзної частини шириною 4.0м і з влаштуванням у 

кінці проїзду поворотного майданчика розміром 12х12м. Під’їзд до 

двох і більше будинків повинен бути з проїзною частиною 6.0м і 
тротуаром 1.5м. Відстань від краю під’їзду до будинку, як правило, 

має бути не менше 5.0м. Для будинків 9 і більше поверхів слід 

передбачати проходження проїзду навкруги будинку з проїзною 

частиною 4.5м, для проїзду пожежної машини. 

18. Біля входу в будинок, ширина якого має становити 3.0м, слід 

розміщувати майданчик розміром 5х5м для короткочасної зупинки 

вантажного чи легкового автомобіля. На під’їздах слід передбачати 

роз’їздні майданчики шириною 6м і довжиною 15м через 75м один 

від одного. Тупикові під’їзди слід закінчувати поворотними 

майданчиками розміром 12х12м. Використання поворотних 

майданчиків для стоянок автомобілів не дозволяється. 

Радіуси повороту на проїздах в межах житлової забудови для 
пропуску легкових автомобілів повинні бути 8.0м, а для проїзду 

сміттєзбірних машин - 12.0м. 

Ширина смуги для велосипедного руху приймається 1,5м, в 
обмежених умовах - 1,0м, а велодоріжок при односторонньому русі 
2,5 – 1,75м, при двосторонньому - 3,0 – 2,5м. 

Допускається суміщення доріжок для руху інвалідних колясок з 
велосипедними та пішохідними доріжками. Ширина пішохідних 

доріжок і тротуарів, які забезпечують рух інвалідів і немічних на 
кріслах - колясках, має бути не менше 1,8м - при двосторонньому русі 
та 1,2м – при одностороньому. Уздовж пішохідних доріжок, для 
людей похилого віку та інвалідів на кріслах-колясках, людей з 
фізичними вадами слід влаштовувати майданчики для відпочинку 

через кожні 30м. Розміри майданчиків для відпочинку приймати не 
менше 150 х 180см, при повороті крісла-коляски на 90градусів; 180 х 

190см  - 180 градусів; 210 х 210см – 360 градусів. 
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19. Розмір приступців на сходах має становити на відкритих 

ділянках, щодо атмосферного впливу - 12х38см; на закритих - 

15х35см. 

20. Дальність пішохідних підходів до найближчої зупинки 

громадського пасажирського транспорту слід приймати не більше 

500м. 
21. Зберігання легкових автомобілів у населених пунктах слід 

передбачати відповідно до функціонального зонування їх території. У 

житлових районах повинно бути забезпечене постійне зберігання усіх 

автомобілів 100%, які належать жителям цих районів, а також 

тимчасове зберігання автомобілів відвідувачів. Кількість місць 
постійного зберігання легкових автомобілів у житлових районах 

визначається виходячи із кількості населення даного району на 
розрахунковий строк і розрахункового рівня автомобілізації, а 
тимчасового зберігання - виходячи з умов забезпечення цими місцями, 

як мінімум 15-20% розрахункового парку автомобілів, які належать 
мешканцям даного району. Розміри земельних ділянок для зберігання 
автомобілів на автостоянках слід визначати виходячи з норми 25м2 на 
легковий автомобіль, а в гаражах, залежно від їх поверховості, згідно 

табл. 7.6 ДБН. Гаражі та автостоянки індивідуальних автомобілів 
необхідно розміщувати, в основному, на периферії житлових районів і 
міжмагістральних територіях, або у їхніх межах на ділянках 

віддалених від місць призначених для відпочинку населення. У 

житлових районах слід передбачити гаражі висотою до 5 наземних 

поверхів використовуючи також підземний простір. Допускається 
улаштування споруд для зберігання індивідуальних автомобілів 
вбудованих у перші цокольні і підземні поверхи багатоповерхових 

житлових будинків. Примітка: 1). Під житловими будинками 

підземні гаражі допускається розміщувати тільки для легкових 

автомобілів, які належать мешканцям. 2). Зберігання автомобілів з 
газопаливною системою під житловими та громадськими будинками 

забороняється. 
Довжина пішохідного підходу до гаражів і автостоянок постійного 

зберігання легкових автомобілів від місця проживання власника не 
повинна перевищувати 800м, а в умовах реконструкції - 1500м. 

Віддалення автостоянок призначених для тимчасового зберігання, від 

входів у житлові будинки, має не перевищувати 150м. Відстань 
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автостоянок і гаражів для інвалідів від житлових будинків, не повинна 
перевищувати 50м. 

22. Найменшу відстань від в’їздів на ділянки гаражів і автостоянок 

і виїзди з них слід приймати: від перехресть магістральних вулиць 
районного значення до межі проїзної частини - 100м; від перехресть 
вулиць і проїздів місцевого значення до межі проїзної частини – 35м; 

від зупинок масового пасажирського транспорту – 30м. Примітка. 

Примикання в’їздів і виїздів до загальноміських магістралей, в умовах 

нового будівництва, допускається тільки до їхніх місцевих проїздів. 
Відстані від наземних і комбінованих наземно - підземних гаражів, 
автостоянок легкових автомобілів до житлових і громадських 

будинків, слід приймати не менше наведених у табл. 7.7 ДБН .У тому 

числі, відстань від секційних житлових будинків до відкритих 

майданчиків місткістю 101-300 машин, які розміщуються уздовж 

поздовжніх фасадів, слід приймати не менше 50м. 

Відстані від станції технічного обслуговування до житлових і 
громадських будинків слід приймати згідно табл. 7.10 ДБН. 

Розташовувати автозаправні станції на житлових та пішохідних 

вулицях і дорогах забороняється. 

23. Вимоги з інженерної підготовки і захисту території 
розробляються згідно загальниих та спеціальних заходів призначених 

на основі інженерно - будівельної оцінки території за табл.19.1. 

24. Охорона навколишнього середовища (10 розділ ДБН): 

Розміщення та орієнтація житлових будівель повинні забезпечувати 

тривалість інсоляції житлових приміщень визначених нормами на 
відповідних територіях, не менше 2.5 години за день на період з 22 

березня по 22 вересня. В умовах забудови будинками у 9 поверхів і 
більше допускається одноразова переривчастість інсоляції житлових 

приміщень, при умові збільшення сумарної тривалості інсоляції 
протягом дня на 0.5 год., відповідно до кожної зони. 

У житлових будинках меридіонального типу, де інсолюються усі 
кімнати квартири, а також при реконструкції житлової забудови або 

при розміщенні нового будівництва в особливо складних 

містобудівних умовах, історично цінного міського середовища, 
дорогої підготовки території, зони загальноміського і районного 

центру - допускається скорочення тривалості інсоляції приміщень на 

0.5год. У ІІІ-ІV кліматичних зонах потрібен захист будинків і 
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територій від перегрівання. Заходи, щодо регулювання вітрового 

режиму, повинні бути спрямовані на пом’якшення мікроклімату. 
25. Охорона історичного середовища, пам’яток історії та культури 

(розділ 11 ДБН). Знесення, переміщення, перебудова чи інші зміни стану 

пам’ятки заборонені. В зонах охорони пам’яток нове будівництво 

забороняється. В історичних поселеннях необхідно суворо 

додержуватись вимог з охорони пам’яток історії та культури. 

26. Розпланування ділянки. Фактори, які необхідно при цьому 

врахувати: створення оптимальної інсоляції; захист від холодних 

вітрів; освітленість сусідніх ділянок із забудовою; найкоротші зв’язки 

між зонами; естетичне сприйняття ділянки зі сторони та інше. 
 

4. Архітектурно – планувальні рішення забудови 
Фрагмент карти кліматичного районування території (в минулому 

СРСР) СНиП2.01.01-82 „Строительная климатология и геофізика” 

 

Територія СРСР 

поділена на 4 

кліматичних райони та 
11 підрайонів. Райони 

мають різкі кліматичні 
відмінності. Територія 
України розташована, в 
основному, в межах зон: 

11б; 111а, б.(Див. карту 

кліматичного 

районування території). 
Проектувати 

універсальне житло для 
різних кліматичних 

районів не доцільно. 

Тому всі нормативні 
положення орієнтовані 
на місцеві умови. 
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Фактори планувального рішення житлової забудови:  

а) рельєф місцевості;  
б) конфігурація ділянки і 
транспортні магістралі;  
в) напрямок і характер впливу 

вітру; г) орієнтація (широтна 
або мерідіальна);  
д) архітектурні визначні 
пам’ятки; е) характер 

оточуючого середовища; тощо 

(творчий процес, соціальні 
умови, демографічна ситуація, 
технічний прогрес, культура і 
народні традиції, природно - 

кліматичні умови і т.п.). 

Перехід від житлової секції до об’ємно - просторового рішення 
житлового будинку (комплексу) здійснюється шляхом блокування 
секцій або блок-секцій у відповідності до геометричного нарису 

(лінійного, із зсувом, у ритмі відступів, із застосуванням вставок, 

тощо). При блокуванні необхідно звертати увагу на розташування 
сходів. Вони розташовуються з одної сторони будинку, переважно з 
двору. 
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Схеми провітрювання в будинку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) кутове провітрювання в секційному 

будинку; б) скрізне провітрювання в 
секційному будинку; в) провітрювання через 
шахту; г) скрізне провітрювання в 
коридорному та галерейному будинках;  

д) провітрювання завдяки внутрішньому 

дворику. 

Для санітарно - гігієнічного комфорту квартир суттєве значення 
має провітрювання. В сучасному будівництві прийоми регулювання 
температури і вологості в приміщенні здійснюються природнім 

шляхом дякуючи різниці тиску з навітряної і підвітряної сторони 

будинку. Максимальний ефект досягається у випадку розташування 
будинку перпендикулярно напрямку вітру.Для проектування важливо 

знати „розу вітрів”, яка відображає повторюваність вітрів за всіма 
напрямками сторін світу. Багаторічні спостереження за напрямком і 
швидкістю повітряних потоків у різних місцевостях зібрані в СНиП 

2.01.01-82 „Строительная кліматологія и геофізика”. На інтенсивність 
повітряного обміну впливають: орієнтація будинку, розміри прорізів 
на поверхнях фасадів, розташування перегородок, тощо. 
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Приклади житлової забудови із врахуванням вітрового 

режиму: 

а) використання протяжних будинків для захисту території від 

вітру. Характерно для 1-го кліматичного району; 

б) вільне розташування будинків для утворення аерації території. 
Для зменшення вітрових потоків на територіях під забудову 

використовують властивість будинку в якості захисного екрану та 
зелені насадження. 

Природня освітленість приміщень залежить від рівня зовнішньої 
освітленості (яскравості небосхилу), кількості відбитого світла, 
величини світлових прорізів та глибини кімнат квартири. Для житла 
достатньо укрупнений розрахунок освітленості за допомогою 

співвідношення площі світлових прорізів до площі підлоги 

(орієнтовно 1/6). Якщо норма не досягається, то рекомендується 
оперувати величинами глибини приміщення і площ світлових прорізів 
(вікон). Рекомендовану орієнтацію житлових приміщень дивись в 
методичних вказівках МВ 03-06-37. Частина 2. Табл.3. 

Вплив рельєфу місцевості на формоутворення житлових будинкі: 
прийоми забудови, методи зведення, інсоляція, тощо. Незначний ухил 

не впливає на архітектуру будівлі і допускає любе планування. Ухил 

до10-15 градусів забов’язує трансформувати перший поверх будівлі; 
при ухилі 15-20 градусів доцільно проектувати особливі типи 

будівель, наприклад, терасні, розробляти додаткові інженерні заходи, 

тощо. 
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Схема угрупувань житлових будинків на складному рельєфі  
(за даними Д.В. Махароблишвілі) 
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Приклади блокування секцій при різній забудові території 

а) схема житлової групи з „Т”-подібною 4-охквартирною секцією з 
необмеженою орієнтацією та центральною сходовою кліткою 

а) б) 

в) 

г) 

д) е) 
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(Німеччина); б) планувальна схема з вітрозахисними будинками, де: 1 

– 4-рьохповерхові житлові будинки; 2 - 9-типоверхові); в) житловий 

комплекс для Крайньої Півночі (житлові коридорні будинки та 
заклади громадського обслуговування поєднані критими переходами в 
єдину композиційну систему); г) безперервна компактна забудова для 
північних районів; д) генплан забудови терасними коридорними 

багатоповерховими житловими будинками (Німеччина); е) рядкова 
забудова відкрита для аерації, озеленена, але не захищена від шуму. 

Територія під забудову знаходиться в тісному зв’язку з оточуючим 

природнім та антропогенним ландшафтом, тому в основу 

розпланування, в межах території під забудову, рекомендується 
закласти принцип зонуваня у відповідності до біжучих процесів 
життєдіяльності. Рекомендовано традиційне зонування: зона забудови 

будівлею; транспортна зона (підїзди, підходи, автостоянки та гаражі); 
зони для господарських робіт та відпочинку, які взаємопов’язані між 

собою проходами та заїздами, тощо. 

 

5. Елементи розпланування ділянки при забудові  

Приклад житлової забудови 

Де: 1 – житлові секційні будинки; 2 – озеленення; 3 -  майданчики 

для відпочинку при вході в будинок; 4 – дитячий майданчик; 5 – 

спортивний майданчик; 6 – майданчик для тихого відпочинку; 7 – 

комплексний майданчик для відпочинку; 8 – майданчик для сушіння 
білизни; 9 – майданчик для чистки килимів; 10 – комбінований 
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майданчик для сміттєзбірників та чистки килимів; 11 – господарський 

майданчик або двір. 

Схеми планувальної організації стоянок автомобільного транспорту: 

а)схема розташування автомобілів; 

б) приклади планувальної організації автостоянок 

Витяг з ДБН: табл. 8.7 
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Приклади господарських майданчиків 

Тип 1: 1,2 - обладнання для сушіння білизни (речей); 3-лава; 4 – 

смітник. Майданчик для сміттєзбірників: 1 – цегляна або бетонна 
стіна;3 – контейнери; 4 – декоративна огорожа; 5 – тверде замощення; 
6 – водопровідний кран; 7 – спуск у зливну каналізацію. 

Приклад комплексного майданчика для відпочинку: 

1 – майданчик для дітей 3-6 років; 11 - майданчик для дітей 7-14 років; 
111 - спортивні майданчики; 1У – майданчик для ігор на столах; У – 

алея для прогулянки; У1 – проїзд внутрішній (квартальний). 

Приклади майданчиків при вході в секційний будинок 
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6. Графічні вимоги до оформлення креслень генпланів 

Схема визначення положення плану будівлі на кресленні генплану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення креслення плану благоустрою ділянки 
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Приклади генпланів секційних житлових будинків (на реальній 

підоснові) 

ТЕП 

 до геплану з кутовим 

рішенням забудови 

 

Площа території:  
в межах землевідводу – 

3570кв.м; 

в межах використання 
земельної ділянки – 

4226кв.м.  

Площа забудови: 

1 черга - 1100кв.м;  

11 черга - 1190кв.м 
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7. Оцінка проектного рішення 

Правила визначення площ та будівельного об’єму будівлі наведені 
в методичних вказівках МВ 03-06-23 „Садовий будинок” у 

відповідному розділі. 
 

8. Методи контролю знань 
Поточний контроль передбачає: опитування студентів за 

окремими темами (дискусії); спостереження викладача за ходом 

виконання роботи; аналіз виконаного завдання і його оцінка; 
проміжний контроль стану роботи (25%. 50%, 75%), тощо. 

Підсумковий контроль відбувається шляхом отримання студентом 

заліку за результатами виконання повного об’єму, згідно завдання, 
курсового проекту, яке включає: практичні роботи , виконані під час 
аудиторних занять і самостійної роботи; за станом відвідування 
аудиторних занять; контрольному опитуванні (при потребі); за 
критеріями: якості і креативності, компонуванню креслень на 
аркушах; результатів поточного контролю виконаної роботи; 

дотримання строків виконання поставлених задач, тощо. 

Засоби діагностики якості навчання шляхом оцінювання: 

а) виконання практичних вправ, згідно поставлених задач;  

б) ескізне проектування під час самостійної роботи;  

в) проміжний контроль стану роботи з курсового проекту;  

г) проведення захисту курсового проекту (КП), тощо.  

Для діагностики знань використовується Європейська кредитно - 

трансферна система організації навчального процесу за 100 - бальною 

шкалою оцінювання, яка рекомендована робочою програмою з 
дисципліни „Архітектурне проектування”. 

 

9.Словник архітектурних термінів 
АРХІТЕКТУРА (лат.) – зодчество, мистецтво проектування і будівництва 
споруд і будівель, їх комплексів, які формують просторове середовище 
для життя та діяльності людей. Одночасно являється частиною 

матеріальної культури та мистецтва, в якій взаємо пов’язуються 
функціональні, технічні та естетичні засади (корисність, міцність, краса). 
БАЛКОН - виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, 
що служить для відпочинку влітку. 

БЕЛЬВЕДЕР (італ.) – надбудова над будівлею, кругла в плані; павільйон, 

альтанка на підвищеній місцевості. 
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ВАЛЬМОВИЙ ДАХ – дах похилий на чотири сторони з трикутними 

схилами (вальмами) від конка до карнизу з торцевих сторін. Якщо вальми 

не доходять до карнизу, то дах – напіввальмовий. 

ВЕРАНДА - засклене неопалюване приміщення, прибудоване до 

малоповерхового будинку або вбудоване у нього, яке не має обмеження 
за глибиною. 

ГОРИЩЕ - простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і 
перекриттям верхнього поверху. 

ЕРКЕР (нім.) – виступ в стіні будівлі півкруглий, трикутний або 

багатосторонній, засклений. Будується частіше всього на всю висоту 

фасаду (окрім першого поверху). Збільшує площу приміщення, покращує 
її освітленість та інсоляцію. Конструкція – на власних фундаментах або 

на консолях випущених із міжповерхового перекриття. 
ЖИТЛО I категорії (комерційне) - житло з нормованими нижніми і 
ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних 

житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту 

проживання не нижче за мінімально допустимий. 

ЖИТЛО II категорії (соціальне) - житло з нормованими нижніми і 
верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків 
відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально 

допустимий рівень комфорту проживання. 
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК СЕКЦІЙНОГО ТИПУ - будинок, що 

складається з однієї або декількох секцій. 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК КОРИДОРНОГО (ГАЛЕРЕЙНОГО ТИПУ - 

будинок, у якому квартири (або кімнати гуртожитків) мають виходи через 
загальний коридор (галерею) не менше ніж на двоє сходів. 

ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ - опалюване приміщення, розташоване у 

надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке 
відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і 
повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів 

нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та 
інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого 

випромінювання. 
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА КВАРТИРИ (житлового будинку) - сумарна площа 
житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд 

і терас, що враховуються з коефіцієнтом відповідно до додатка В ДБН. 

ІНТЕРЬЄР – внутрішній простір приміщення будівлі. 
КАРКАС – несучий остов споруди, який складається з окремих з’єднаних 

між собою опор і балок. 
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КАРНИЗ (нім.,грец.) – горизонтальний виступ на стіні, підтримує дах 

будівлі і захищає стіну від стікаючої води (з даху). Буває верхній і 
проміжний. Має і декоративне призначення. 
ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ (КОМПЛЕКС) – первісний структурний елемент 
житлового середовища обмежений магістральними або житловими 

вулицями проїздами природними та іншими межами площею: до 20га – з 
повним або неповним комплексом установ i підприємств обслуговування 
місцевого значення; 20 – 50га збільшений квартал мiкрорайон – з повним 

комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого значення 
див. розд. 6 ДБН з приміткою. 

КВАРТИРА - комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних 

для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, 

який включає (як мінімум): житлову (-ві) кімнату, кухню, ванну кімнату 

(душову), убиральню або суміщений санвузол, передпокій, комору чи 

вбудовану шафу. 

КВАРТИРА У ДВОХ РІВНЯХ - квартира, житлові та підсобні 
приміщення якої розміщені на двох суміжних поверхах і об'єднані 
внутрішньоквартирними сходами. 

КОНСОЛЬ – частина конструкції, яка одним кінцем жорстко закріплена в 
стіну або виступає за межі опори; використовується для підтримки 

виступаючих елементів будівлі (карниза, балконів, козирків та інше). 
КОНЬОК – верхнє горизонтальне ребро (гребінь) в 2-охпохилого або 4-ох 

похилого даху. 

КУХНЯ-НІША - невідокремлений перегородкою простір у структурі 
житлової кімнати чи передпокою для розміщення кухонного обладнання 
без обіднього місця; може освітлюватися природним або "другим" 

світлом через фрамугу. 

ЛІФТОВИЙ ХОЛ - приміщення перед входами до ліфта. 
ЛОДЖІЯ (італ.) – перекрите й обгороджене у плані з трьох боків 
приміщення, відкрите до зовнішнього простору або засклене, що служить 
для відпочинку влітку. Засклена лоджія не є верандою. 

МАНСАРДА (франц.) – приміщення, переважно житлове, на горищі 
будівлі, додає корисну площу і збільшує об’єм будівлі. 
НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ - приміщення в структурі житлового 

будинку, що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об'єктом 

цивільно - правових відносин. 

ПАНДУС (франц.) – прямокутна чи криволінійна в плані похила площа, 
яка служить для підйому автомашин в гараж, в окремих випадках заміняє 
сходи. 
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ПІДСОБНІ ПРИМІЩЕННЯ КВАРТИРИ - приміщення, призначені для 
гігієнічних або господарсько - побутових потреб мешканців (ванна, 
убиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також 

передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, тощо. 

ПІДСОБНІ ПРИМІЩЕННЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО 

БУДИНКУ - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації 
будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, 

вестибюлі, перехідні шлюзи (тамбури), позаквартирні коридори, 

колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо). 

ПЛОЩА КВАРТИРИ - сумарна площа житлових і підсобних приміщень 
квартири без урахування лоджій, балконів, веранд і терас. 
ПЛАН – в архітектурі – виконане в певному масштабі графічне 
зображення горизонтальної проекції будівлі, або одного з її поверхів чи 

приміщень, або комплексу будівель населеного пункту, чи окремих його 

частин. На плані показуються конструкції стін, опор і перекриття, 
розміщення обладнання і схеми технологічного процесу у виробничих 

приміщеннях, оздоблення території та інше. 
ПЛАНУВАЛЬНІ ПОЗНАЧКИ ЗЕМЛІ - рівень землі на межі вимощення. 
ПОВЕРХ МАНСАРДНИЙ (мансарда) - поверх у горищному просторі, 
фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) 

похилої чи ламаної покрівлі. 
ПОВЕРХ НАДЗЕМНИЙ - поверх з позначкою підлоги приміщень не 
нижче планувальної позначки землі. 
ПОВЕРХ ОСНОВНИЙ (типовий) - поверх (для розрахунку ліфтів), на 
який мешканці мають нормальний доступ із прибудинкової території. 
ПОВЕРХ ПЕРШИЙ - нижній надземний поверх житлового будинку. 

ПОВЕРХ ПІДВАЛЬНИЙ (перший підземний поверх) - поверх з 
позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш 

ніж на половину висоти приміщення. 
ПОВЕРХ ПІДЗЕМНИЙ - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче 
планувальної позначки землі на всю висоту приміщення. 
ПОВЕРХ ТЕХНІЧНИЙ - поверх для розміщення інженерного обладнання 
і прокладання комунікацій, може бути розташований у нижній (технічне 
підпілля), верхній (технічне горище) або в середній частині будинку. 

ПОВЕРХ ЦОКОЛЬНИЙ - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче 
планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти 

приміщень. 
ПРИКВАРТИРНА ДІЛЯНКА - земельна ділянка, що примикає до 

житлового будинку (квартири) з безпосереднім виходом до нього. 
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ПРИМІЩЕННЯ ТЕХНІЧНІ - приміщення для розміщення обладнання 
теплових вузлів, бойлерних, електрощитових, венткамер, комутаторів, 

радіовузлів, машинних відділень ліфтів, холодильних установок, тощо. 

ПРОЕКТУВАННЯ - упорядкування рішення, створення композитної 
цілісності проектної моделі, гармонізація форм і пропорцій, графічне 
виконання задуму і текстове пояснення. 
ПРОТЯЖНИЙ БУДИНОК - будинок, довжина якого у три і більше разів 
перевищує його висоту. 

РОЗРІЗ АРХІТЕКТУРНИЙ – фронтальна проекція будівлі чи 

архітектурної деталі, яка умовно розсічена площиною. Служить для 
умовного зображення на кресленні конфігурації архітектурних деталей, 

об’ємів чи внутрішнього простору. 

СВІТЛОВА КІШЕНЯ - приміщення з прямим природним освітленням, 

що примикає до коридора і служить для його освітлення. 
СВІТЛОВИЙ ЛІХТАР - засклена конструкція покриття для освітлення 
приміщень сходової клітки або внутрішнього дворика. 
СЕКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ - будинок або частина житлового 

будинку (відокремлена від інших частин глухою стіною) із квартирами 

(кімнатами гуртожитків), що мають вихід на одну сходову клітку або 

безпосередньо через коридор. Площа квартир на поверсі секції, як 

правило, не перевищує 500м2
. 

СУМІЩЕНИЙ САНВУЗОЛ - приміщення, обладнане унітазом, ванною 

(чи душовим піддоном) і умивальником. 

СХОДОВО-ЛІФТОВИЙ ВУЗОЛ - приміщення, призначене для 
розміщення вертикальних комунікацій: сходової клітки, ліфтів. 

ТАМБУР (араб.) – невелика прибудова до будівлі чи споруди перед 

зовнішніми дверима або прохідний простір між дверима, призначений 

для захисту від проникнення холодного повітря, диму і запахів при вході 
до будинку, у сходову клітку або інші приміщення. 
ТВОРЧА РОЗРОБКА - обмеження сфери пошуку і приведення до 

проблемної ситуації у проектуванні; аналіз і синтез ряду варіантів, 

узагальнення у форму е с к і з у  – проекту; суміщеня вимог і гармонії 
внутрішнього і зовнішнього середовищ. 

ТЕРАСА (лат.) – огороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді 
площадки для відпочинку, що може мати дах; розміщується на землі або 

над нижче розташованим поверхом. Або відкрита з трьох сторін літня 
неопалювальна прибудова до будівлі (з Х!Х ст. частіше, засклена), 
перекрита дахом на стовпах і з’єднується з будівлею дверима або частини 

терасових будівель, які уступами спускаються схилом. 
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ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО 

БУДИНКУ - інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для 
забезпечення санітарно - гігієнічних умов і безпечної експлуатації 
квартир (загальнобудинкові мережі: тепло-, водо-, газо-, 

електропостачання; бойлерні; обладнання пожежної безпеки; 

вентиляційні канали та канали для димовидаляння; пристрої ліфті;, 
центральних розподільних щитів; елеваторних вузлів, а також елементи 

благоустрою території, тощо). 

УМОВНА ВИСОТА будинку - за п. 2.18 ДБН В.1.1-7. 

ФАСАД (італ.) – зовнішній вигляд будівлі чи споруди, його парадний 

вид; розрізняють головний, бічний та дворовий фасади. 

ФУНДАМЕНТ (лат.) – підземна або підводна частина будинку чи 

споруди, що сприймає навантаження від будинку і передає його на 
основу. Бувають: стрічкові, стовпчасті, пальові та суцільні. 
ФУНКЦІЯ – призначення приміщень, будівель, споруд або будь-яких їх 

частин, елементів. 
ХОЛОДНА КОМОРА - приміщення, яке розташоване в неопалюваному 

об'ємі квартири (будинку). 

ЦОКОЛЬ (італ.) – нижня частина зовнішньої стіни будівлі, пам’ятника, 
споруди, колони, яка лежить на фундаменті. Може виступати або 

западати по відношенню до основної площі стіни (50мм). 

ЧЕРВОНА ЛІНІЯ в містобудуванні – це умовна межа ширини вулиці. 
ШАХТА ДЛЯ ПРОВІТРЮВАННЯ - захищений вентиляційними ґратами 

порожнистий вертикальний простір на висоту будинку з горизонтальним 

перерізом не менше 1/30 загальної площі усіх провітрюваних квартир на 
поверсі. 
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10. Капустян Е.Д. Многоэтажные жилые дома. - М.: Стройиздат, 1975. 

11. Квашин-Самарин С.И. Комбинированные системы индустриальых 

зданий. - Л.: Стройиздат, 1986. 

12. Лицкевич В.К. Жилище и климат. - М.: Стройиздат, 1984. 

13. Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф.Панченко. – 

К.: Укрархбудінформ, 2001. – 192с. 
14. Михайленко И.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та 
комп’ютерна графіка: Підручник для студ. вищих закл. освіти. / За ред. 

В.Є. Михайленко. - К.: Каравелла, 2003. - 344с. 
15. Многоэтажные дома для городской застройки повышенной плотности 

(рекомендации по проектированию). – М.: Стройиздат, 1988. 

16. Нойферт Э. Строительное проектирование: Пер. с нем. -2 изд. - М.: 

Стройиздат, 1988. 

17. Пономарев В.А. Архитектурное конструирование: Учебник для вузов. 

- М.: ”Архитектура” – С, 2008. 

18. Пронин Е.С. Теоретические основы архитектурной комбинаторики: 

Учеб. для вузов: Спец. „Арх-ра” Е.С.Пронин. - М.: ”Архитектура” – С, 

2004. - 232с. 
19. Рускевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н. Справочник по инженерно-

строительному черчению. - К.: Будівельник, 1987. 

20. Теличенко В.И., Лапидуса А.А. Технология возведения зданий и 

сооружений. - М.: Высшая школа, 2001, - 320с. 
21. Тосунова М.И., Гаврилова Н.Н., Полищук И.В. Архитектурное 
проектирование. - М.: Высшая школа, 1988. 

22. Шродер У. Вариантная планировка домов и квартир. Пер. с нем. - М.: 

Стройиздат, 1984. 

23. Естетика массового индустриального жилища. / Под ред 

Б.Р.Рубаненко. - М.: Стройиздат, 1984. 

Допоміжна 
1. Благоустройство сел. Госстрой УССР. - К.: Будівельник, 1977. - 168с. 
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2. Бархин М.Г. Методи работы зодчего: Из опыта советской архитектуры 

1917-1957гг. - М: Стройиздат, 1981. - 216с. 
3. Жилищное строительство в СССР. / Под ред Б.Р.Рубаненко. - М.: 

Стройиздат, 1976. 

4. Зингер Б.И. Раздвижные перегородки, двери и солнцезащитные 
устройства. - М.: Стройиздат, 1981. 

5. Зингер Б.И. Встроенная мебель в вашей квартире. – М: - Стройиздат, 
1990. 

6. Келер В, Луккар Г.В. Свет в архитектуре. Свет и цвет, как средства 
архитектурной выразительности. – М.: Стройиздат, 1961. – 182с. 
7. Коваленко Ю.Н., Шевченко В.П., Михайленко И.Д. Краткий 

справочник архитектора. / Под общей ред. Ю.Н. Коваленко. – К.: 

Будівельник, 1975. - 704с. 
8. Коломієць М.С. Проблеми формування сучасної архітектури 

Української РСР. - К.: Будівельник, 1973. 

9. Петришин Г.П., Обідняк М.М. Архітектурна графіка: Навчальний 

посібник (за ред. Петришин Г.П.) – Львів: Видавництво „РАСТР-7”, 2009. 

- 272с.  
10. Пособие по проектированию. / Под ред. В.В. Куцевича. - К.: 

КиевЗНИИЭП, 1999. 

11. Рекомендации по функціональному совершенствованию 

планировочной организации и оборудованию квартир. - М.: 1978. 

12. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. - М.: 

Стройиздат, 1984. 

13. Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество. - К.:. 

Будівельник, 1977. 

14. Селиванов Н.П. Энергоактивные солнечные здания. - М.: Знание. Сер. 

Строительство и архитектура, 1982, №2. 

15. Трофимов Я.Н. Объемно – блочное домостроение за рубежом – 

уровень развития, тенденции, перспективы: Обор. - М.: ЦИНИС, 1977. 

16. Штейнберг А.Я. Методы и инструменты архитектурного 

проектирования. – К.: Будівельник, 1977. – 104с. 
17. Ясиевич В.Е. Конструкция и форма в архитектуре. - К.: Будівельник, 

1971. 

Нормативно-технічна 
1.ВСН 62-91. / Госкомархитектуры. Проектирование среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 

групп населения. 
2. ДБН В.2.2.-15-2005. Житлові будинки. Основні положення. 
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3. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і 
сільських поселень. 
4. ДБН Б.2.4-1-94. Планування та забудова сільських поселень. 
5. ДСТУ ISO 4190-6-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. 

Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і 
вибір. 

6. ДСТУ Б А 2.4-2-95. Умовні графічні значення і зображення елементів 
генеральних планів та споруд транспорту. 

7. ДСТУ Б А 2.4-6-95 / ГОСТ 21.508-93. / Правила виконання робочих 

креслень генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних 

об'єктів. 

8. ДСТУ Б А 2.4-7-95 / ГОСТ 21.501-93. / СПДБ. Правила виконання 
архітектурно - будівельних робочих креслень. - К.: 

Держкоммістобудування України. 1996. 

9. ГОСТ 28984 -91. Модульная координация размеров в строительстве. 
Основные положения. 
10. ДСТУ Б А.2.4-4-95. Система проектної документації для будівництва. 
Основні вимоги до робочої документації. 
11. ДСТУ Б В.1.1-4-98. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. 
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. 

12. ДержСанПіН 173-96. Державні санітарні правила планування та 
забудови населених пунктів. 

13. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. 
14. СанПиН 2605-82. Санитарные нормы и правила обеспечения 
инсоляцией жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки. 

15. СанПиН 3077-84. Санитарные нормы допустимого шума в 
помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки. 

16. Нормали архитектурно - планировочных елементов жилых и 

общественных зданий с учетом использования их инвалидами. - М.: 

Стройиздат, 1975, 1983. 

17. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. - М.,1985. 

18. Нормали основных помещений жилых зданий. Помещения 
квартирных жилых домов. - М.: ЦНИИЭПжилища, 1963. 

 

11. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і 
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магістра напряму 1201 „Архітектура” (Київ, 2007.) 

2. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Приходька, 75. 

3. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6. 

4. http://www.meta.ua; http://www. Google. com.ua 

 

12. Додатки 
ВИТЯГ з державних будівельних норм України „Житлові 

будинки. Основні положення”. ДБН В.2.2-15-2005 
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.4. Розміщення одно- та багатоквартирних житлових будинків,... розриви 

між ними визначаються проектами забудови і виконуються згідно з вимогами 

ДБН Б 2.4-1, ДБН 360 і ДержСанПіН 173. 

1.5. У випадку розміщення в першому поверсі багатоквартирних 

житлових будинків вбудованих нежитлових приміщень масового 

відвідування (магазини, адміністративні приміщення тощо) підходи і під'їзди 

до них не повинні перешкоджати під'їзду до кожного входу житлового 

будинку пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних 

служб.  

2 АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 
2.2. В інших типах житлових будинків квартири для сімей з інвалідами 

слід розміщувати в перших поверхах ...(і керуватися ВСН 62 і ДБН 363). 

2.3. При проектуванні протяжних, окремо розташованих будинків і 
периметральної забудови кварталу повинні бути передбачені наскрізні 
проїзди для автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360. Ширина проїзду 

повинна бути не менше 3,5 м, висота - не менше 4,25 м. У цих будинках 

повинні передбачатися також наскрізні проходи на відстані не більше 100 м. 

2.5. Розміщення житлових приміщень у цокольних, підвальних і 
підземних поверхах житлових будинків не допускається. 

2.6. При розробленні конструктивного рішення житлових будинків, що 

зводяться у звичайних умовах будівництва, слід керуватися ДБН В.1.1-7, 

СНиП 2.01.01, СНиП 2.01.07, СНиП 2.02.01, СНиП 2.03.01, СНиП ІІ-22, 

СНиП ІІ-23, СНиП ІІ-25. В особливих умовах будівництва (сейсмічні райони, 

просідаючі ґрунти, підроблювані території тощо) необхідно додатково 

керуватися СНиП 2.02.03, СНиП ІІ-7, ДБН В.1.1-3, ДБН В.1.1-5. 

2.7. Огороджувальні конструкції житлових будинків слід проектувати із 
застосуванням матеріалів, що задовольняють вимоги енергозбереження (див. 
п.6.1) і пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7. 

2.8. Конструктивна система житлових будинків повинна бути 

запроектована так, щоб забезпечити її загальну стійкість при аварійних 

ненормованих локальних руйнівних навантаженнях на окремі несучі 
конструкції, як мінімум на час, необхідний для евакуації людей (вибухи 
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різного типу, пожежі, падіння важких предметів, наїзди важкого транспорту 

тощо). 

2.9. Висота житлових поверхів від підлоги до підлоги у житлових 

будинках повинна бути не менше 2,8 м. Висота житлових приміщень від 

підлоги до стелі - не менше 2,5 м. У районах із середньомісячною 

температурою липня 21° C і більше, висоту житлових поверхів необхідно 

приймати не менше 3,0 м, а висоту житлових приміщень - не менше 2,7 м. 

Висоту внутрішньоквартирних коридорів, санвузлів та інших підсобних 

приміщень допускається знижувати до 2,1 м. 

2.10. Ширина коридору в житлових будинках між сходами чи торцем 

коридору і сходами повинна бути не менше: при довжині коридору до 40 м - 

1,6 м, понад 40 м - 1,8 м. Ширина галереї повинна бути не меншою 1,6 м. 

При цьому вимоги п. 5.28 ДБН В.1.1-7 на житлові будинки не поширюються. 
2.11. Сходові клітки багатоквартирних житлових будинків, за винятком 

сходових кліток типів СК2 і Н4, повинні розташовуватися всередині будинку 

біля зовнішніх стін. 

Вибір типу позаквартирних евакуаційних сходових кліток провадиться 
згідно з вимогами розділу 4 цих Норм з урахуванням ДБН В.1.1-7. 

2.12. Кількість підйомів в одному сходовому марші або на перепаді рівнів, 
повинна бути не менше трьох і не більше 18. Найменша ширина маршу в 

секційних, коридорних і галерейних будинках 1,05..-.1,2 м; найбільший 

уклон маршів у секційних двоповерхових житлових будинках - 1:1,5; 

триповерхових і більше, а також коридорних і галерейних житлових 

будинках - 1:1,75. Марші сходів, що ведуть у підвальні та цокольні поверхи, 

використовувані з технічною метою, допускаються шириною 0,9 м, а їх ухил 

- не більше 1:1,25. Примітка 1. Ширина сходового маршу визначається як 

відстань між стіною і його огорожею або між його огорожами. Така ширина 
не повинна перевищувати довжину проступів. Примітка 2. Ширина сходової 
площадки повинна бути не меншою від ширини маршу. 

2.13. При усіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати 

тамбури глибиною не менше 1,4 м. При входах до багатоквартирних 

будинків допускається передбачати приміщення із санвузлом для чергового 

персоналу (консьєржа/консьєржки), комору для зберігання прибирального 

інвентарю. Зазначені вище приміщення (крім тамбурів) повинні 
розташовуватися поза сходовими клітками. Розміщення спальних місць у 

приміщенні чергового персоналу (консьєржа/консьєржки) не допускається. 

Вхідні двері до будинків повинні обладнуватися кодовими замками, якщо 

згідно з п. 5.46 не передбачено обладнання їх замково-переговорними 

пристроями з дистанційним керуванням. 

2.15. Приміщення електрощитової влаштовується згідно з вимогами ПУЕ 

та ДНАОП 0.00-1.32. У багатоповерхових житлових будинках електрощитові 
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розміщують, як правило, на першому поверсі з виходом із неї безпосередньо 

назовні або у поповерховий позаквартирний коридор (хол). 

Не допускається розміщення електрощитової суміжно з житловими 

приміщеннями, під і над ними. Допускається передбачати електрощитову в 
підземному поверсі поблизу входу за умови унеможливлення її затоплення та 
з влаштуванням шумоізоляції огороджувальних конструкцій. 

2.16. Позначка підлоги приміщень при вході до будинку повинна бути 

вище позначки тротуару перед входом не менше ніж на 0,15 м. Позначку 

низу віконних прорізів приміщень квартир перших поверхів (за винятком 

квартир з виходом на приквартирну ділянку), як правило, приймають не 

нижче за 1,8 м від планувальної позначки землі. Вхідні сходи мають 
дублюватися пандусами для пересування дитячих та інвалідних колясок. 

2.17. Дахи слід проектувати з організованим водостоком згідно з ДБН В 

2.6-14. Допускається передбачати неорганізований водостік з дахів одно-, 

двоповерхових будинків за умови влаштування козирків над входами. В разі 
організації зовнішнього водостоку повинні бути передбачені заходи, які 
виключають утворення і падіння полою. 

2.18. На дахах житлових будинків слід передбачати огорожу згідно з п. 

6.13 ДБН В.1.1-7 і ГОСТ 25772. Застосування безгорищних дахів (суміщених 

покриттів) допускається у покриттях мансард, терас у житлових будинках 

терасного типу та квартирних будинків з квартирами у двох рівнях на верхніх 

поверхах. Технічні рішення суміщених покриттів слід передбачати згідно з 
ДБН В.2.6-14. 

Квартири. Рівень їх комфорту і параметри 

2.21. Одноквартирний (односімейний) житловий будинок і квартиру у 

багатоквартирному житловому будинку слід проектувати, виходячи з умови 

їх заселення однією сім'єю. 

2.22. У квартирах повинні бути передбачені такі приміщення: житлові 
кімнати і підсобні приміщення - кухня, передпокій, санвузли, 

внутрішньоквартирні коридори, вбудовані комори, антресолі, літні 
приміщення тощо. 

Типи квартир за кількістю житлових кімнат і їх площі у житлових 

будинках II категорії слід приймати за таблицею 1... (Див. МВ03-06-37. Ч.2.) 

2.23. Рівень комфорту і склад приміщень квартир і одноквартирних 

будинків у будівлях житла І категорії визначається завданням на 
проектування, при цьому нижня межа площі квартир повинна бути не нижче 
від відповідних показників квартир, наведених у таблиці 1. 

2.24. Площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не 

меншою 15 м
2
, в інших квартирах - не менше 17 м

2
. Мінімальна площа 

спальні на одну особу - 10 м
2
, на дві - 14 м

2
. Мінімальна площа кухні в 
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однокімнатній квартирі - 7 м
2
, у дво- та більше кімнатних - 8 м

2
. Мінімальна 

площа робочої кімнати або кабінету - 10 м
2
. 

2.25. Житлові кімнати в квартирах II категорії не можуть бути 

прохідними, за винятком чотирьох-, п'ятикімнатних, у яких через загальну 

кімнату може передбачатись вхід до однієї зі спалень або робочої кімнати 

(кабінету). 

2.26. В однокімнатних квартирах замість кухонь допускається 
передбачати кухні-ніші за умови їх обладнання електроплитами та 
влаштування в них примусової вентиляції. 

2.27. В однокімнатних квартирах допускається суміщений санвузол 

(ванна, умивальник, унітаз). У дво-, трикімнатних квартирах обох категорій 

слід передбачати роздільні санвузли (ванна з умивальником і вбиральня з 
унітазом та умивальником). У квартирах, де чотири і більше кімнат, повинно 

бути не менше двох суміщених санвузлів, кожен з яких має бути обладнаний 

унітазом (убиральня з умивальником та унітазом і ванна кімната з ванною, 

умивальником та унітазом). Мінімальні розміри площі санвузлів: суміщений 

санвузол (обладнаний ванною, умивальником, унітазом, місцем для пральної 
машини) - 3,8 м;  ванна кімната (обладнана ванною, умивальником, місцем 

для пральної машини) - 3,3 м
2
; туалет (убиральня, обладнана унітазом і 

умивальником) - 1,5 м
2
; туалет (убиральня, обладнана унітазом без 

умивальника) - 1,2 м
2
. 

2.28. Не допускається розміщення убиральні та ванної (або душової) над 

житловими кімнатами і кухнями. Ці приміщення допускається розміщувати 

над кухнею квартир, розташованих у двох рівнях. Не допускається 

кріплення приладів і трубопроводів безпосередньо до міжквартирних стін і 
перегородок, які огороджують житлові кімнати. 

2.30. Ширина підсобних приміщень квартир повинна бути не менше: 
кухні - 1,8 м; передпокою - 1,5 м; коридорів, що ведуть до житлових кімнат, - 
1,1 м. 

2.31. Кухні, обладнані газовими водонагрівачами, повинні бути 

забезпечені припливом повітря через кватирки або заґратовані отвори 

площею не менше 0,02 м
2
, які розташовують у нижній частині дверей, біля 

підлоги. 

2.34. Двері квартир у відчиненому положенні не повинні зменшувати 

розрахункову ширину сходових площадок і маршів. 
2.35. З кожної квартири одно-, двоповерхових окремо розташованих і 

зблокованих житлових будинків рекомендується, а з квартир першого 

поверху багатоповерхових житлових будинків допускається передбачати 

додатковий вихід на приквартирну ділянку. 
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2.37. Одно-, двокімнатні квартири для осіб похилого віку повинні мати 

загальну площу, не меншу зазначеної в таблиці 1, з можливим збільшенням 

на 5 %. 

Площа квартир для сімей з інвалідами повинна бути збільшена на 10.-.12 

м2
 проти показників, зазначених у таблиці 1. 

2.38. У будинках із квартирами для осіб похилого віку та інвалідів у 

коридорах, при вході до будинку, підході до ліфта та сміттєпроводу не 
повинно бути сходинок і порогів. У цих випадках слід передбачати пандуси 

шириною не менше 1,2м з уклоном не більше 1:20 або підйомники. 

Ширина позаквартирних коридорів має бути не менше 1,8м, дверей - не 

менше 0,9м. При входах до будинку слід передбачати тамбури глибиною не 

менше 1,5м. 
2.39. У квартирах для осіб похилого віку та інвалідів влаштування лоджій 

або балконів обов'язкове. Їх ширина для інвалідів повинна бути не меншою 

1,5м. 

У квартирах для сімей з інвалідами-колясочниками ширина підсобних 

приміщень повинна бути не менше: кухні - 2,3м при однобічному і 2,9м при 

двобічному або кутовому розміщенні обладнання; передпокою - 1,6м (з 
можливістю зберігання крісла-коляски); внутрішньоквартирних коридорів - 

1,15м; розміри у плані ванної кімнати або суміщеного санвузла - 2,3м х 2,3м, 

убиральні з умивальником - 1,6м х 2,2м; вбиральні без умивальника - 1,2м х 

1,6м. 

2.49. Висоту приміщень громадського призначення, що розташовуються у 

житлових будинках, допускається приймати такою, що дорівнює висоті 
житлових приміщень, крім приміщень, у яких за умовами розміщення 
обладнання повинна бути висота не менше 3м від підлоги до стелі. 

2.50. У першому, другому і цокольному поверхах житлових будинків 

допускається розміщувати приміщення: адміністративні, магазинів 

роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, 
відділень зв'язку загальною площею не більше 700 м2

, банків, магазинів і 
кіосків з продажу преси, поліклінік, жіночих консультацій, рентгено-

стоматологічних кабінетів (в разі забезпечення вимог НРБУ); роздавальних 

пунктів молочних кухонь, юридичних консультацій і нотаріальних контор, 

загсів, філій бібліотек, виставкових залів, контор житлово-експлуатаційних 

організацій, фізкультурно-оздоровчих занять загальною площею до 150 м2
, 

культурно-масової роботи з населенням (для проведення лекцій, зборів, 
бібліотек-читалень, кімнат для індивідуальних занять, роботи гуртків, 
прийому громадян депутатами тощо), дитячих художніх шкіл, центрів 

соціального захисту населення, центрів зайнятості населення базового рівня 
до 50 відвідувачів і до 15 співробітників центрів, а також груп 
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короткотривалого перебування дітей дошкільного віку (крім цокольного 

поверху). 

Не допускається розміщення у житлових будинках: 

а) підприємств громадського харчування за кількістю місць більше 50 

(крім гуртожитку) і домових кухонь продуктивністю більше 500 обідів на 
день; б) пунктів приймання склотари, а також магазинів сумарною 

торговельною площею більше 1000м2
; в) спеціалізованих закладів і 

підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та 
повітря житлової забудови і квартир з підвищенням понад допустимі рівні 
шуму, вібрації, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, в тому числі 
казино та залів ігрових автоматів; (підпункт "в" пункту 2.50 із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку 

та будівництва України від 08.05.2009 р. N 179); г) спеціалізованих магазинів 
будівельних, мастильних та інших товарів, експлуатація яких може призвести 

до забруднення території і повітря житлової забудови, магазинів з продажу 

вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів, спеціалізованих рибних та 
овочевих магазинів; д) підприємств побутового обслуговування, у яких 

застосовуються легкозаймисті речовини (за винятком перукарень, майстерень 
з ремонту годинників розрахунковою площею до 300 м2

); е) майстерень 
ремонту побутових машин і приладів, ремонту взуття розрахунковою 

площею понад 100м; ж) лазень і саун (лазень сухого жару), пралень і 
хімчисток (крім приймальних пунктів і пралень самообслуговування 
продуктивністю до 75 кг білизни у зміну); з) автоматичних телефонних 

станцій, призначених для телефонізації житлових будинків загальною 

площею більше 100 м2
; й) громадських убиралень; к) похоронних бюро. 

У житлових будинках допускається розміщення на верхньому житловому 

поверсі (у тому числі мансардному) творчих майстерень художників та 
архітекторів, при цьому вихід у сходову клітку житлової частини будинку 

слід передбачати через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу. 

Сполучення ліфтових шахт із таким поверхом допускається передбачати 

через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу. 

2.51. У підвальних, цокольних і на першому поверхах житлових будинків 

допускається улаштування вбудованих і вбудовано-прибудованих гаражів 

для одноквартирних житлових будинків та стоянок для машин і мотоциклів, 
що належать мешканцям багатоквартирних житлових будинків, згідно з 
вимогами ДБН 360, ДБН В.2.2-9 та інших відповідних нормативних 

документів. 
2.52. Вбудовані приміщення для розташування в них підприємств і 

закладів громадського призначення повинні проектуватися згідно з чинними 

будівельними нормами на ці заклади (ДБН В.2.2-3. ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-9, 
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ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-11, ДБН В.2.2-13, СНиП 2.09.04, ВСН 45, ВСН 54, 

ВСН 62, ВБН В.2.2-ЦЗН, СН 512). 

Завантаження приміщень громадського призначення, вбудованих у 

житлові будинки, слід виконувати: з торців житлових будинків, що не 
мають вікон; з підземних тунелів; з боку магістралей за наявності 
спеціальних завантажувальних приміщень. Допускається не передбачати 

зазначені завантажувальні приміщення при площі вбудованих громадських 

приміщень до 150 м
2
. 

2.53. Приміщення громадського призначення, повинні мати входи та 
евакуаційні виходи, ізольовані від житлової частини будинку. 

2.54. Рівень покрівлі вбудовано-прибудованої частини будинку не 
повинен перевищувати позначку підлоги вище розташованих житлових 

приміщень основної частини будинку. Покриття повинне мати захисний шар, 

що запобігає сонячному перегріву. 

2.56. Висота приміщень, розташованих у підземних, підвальних і 
цокольних поверхах, не призначених для розміщення в них приміщень за п. 

2.50, а також технічного підпілля від рівня підлоги до низу плити перекриття 
повинна бути не менше 1,9 м; у разі розміщення в них індивідуальних 

теплових пунктів - не менше 2,2 м, у разі розміщення гаражів та стоянок для 
автомашин і мотоциклів, що належать мешканцям, - відповідно до ВСН 01. 

2.57. Висота технічних поверхів визначається в кожному окремому 

випадку залежно від виду обладнання і комунікацій, розташовуваних в об'ємі 
технічного поверху, з урахуванням умов їх експлуатації. 

2.5. В разі розташування нежитлових приміщень у житлових будинках, 

коли такі приміщення займають увесь поверх або декілька нижніх поверхів, 
останні рекомендується відокремлювати від житлових технічними 

поверхами. 

2.61. На експлуатованих покрівлях житлових будинків, покрівлях 

вбудовано-прибудованих і прибудованих підприємств громадського 

призначення, а також при вхідній зоні, у літніх позаквартирних приміщеннях, 

у сполучних елементах між житловими будинками (у тому числі відкритих 

переходах) і відкритих нежитлових поверхах (першому і проміжних) 

житлових будинків допускається передбачати для жителів будинку 

майданчики: спортивні, для відпочинку дорослих (озеленені), солярії, 
сушіння білизни, чищення речей, меблів і одягу. При цьому слід 

забезпечувати необхідні технологічні, санітарно-гігієнічні вимоги, заходи 

безпеки (влаштування огорожі та застосування заходів щодо захисту 

вентиляційних випусків, у тому числі протидимних установок), а в частині 
протипожежних вимог - без влаштування додаткового покриття над 

експлуатованими покрівлями. 
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2.62. Допускається влаштування одного евакуаційного виходу з 
приміщень закладів громадського призначення з першого, другого і 
цокольного, підвального і підземного поверхів при дотриманні вимог п. 5.13 

ДБН В.1.1-7 та п.п. 4.15, 4.16 ДБН В.2.2-9. 

2.63. Для вентиляції холодного горища слід передбачати у зовнішніх 

стінах з кожної боку будинку отвори сумарною площею не менше 1/500, а в 
IIIБ, IIIВ і IVВ кліматичних зонах - не менше 1/50 площі горищного 

перекриття. 
3 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ 

3.1. Виконання санітарно-гігієнічних вимог при проектуванні житла 
здійснюється відповідно до умов фізико - географічного районування 
території України і включає у себе вимоги до інсоляції, природного 

освітлення, провітрювання, іонізації та мікроклімату приміщень житлових 

будинків, захисту їх від шуму, вібрації, електромагнітного і радіоактивного 

випромінювання згідно з СанПиН 2605, ДСП 201, ДСН 3.3.6.042, СанПиН 

3077, ДСН 3.3.6.037, СН 4948, СанПиН 1304, СанПиН 2152, ДержСанПіН 

3.3.2-007, ДержСанПіН 239, СанПиН 42-121-4719, СанПиН 42-123-5777, 

СанПиН 5781. 

3.2. Тривалість інсоляції, що відповідає ДБН 360, повинна бути 

забезпечена: в одно-, дво- і трикімнатних квартирах - не менше ніж в одній 

кімнаті; у чотири- і п'ятикімнатних - не менше ніж у двох кімнатах; у шести- і 
більше кімнатних - не менше ніж у трьох кімнатах; в одно-, двокімнатних 

квартирах для осіб похилого віку - не менше ніж в одній з житлових кімнат. 
У гуртожитках повинні інсолюватися не менше 60 % житлових кімнат. 

3.3. Літні приміщення житлових будинків не повинні погіршувати 

інсоляцію квартир. У зв'язку з цим не допускається проектувати лоджії 
перед кімнатами, що є розрахунковими за умовами забезпечення внормованої 
інсоляції квартири. У випадках проектування балконів перед такими 

кімнатами їх слід розташовувати зміщеними відносно вікон: у кімнатах 

східної і західної орієнтації - у північному напрямку, у кімнатах південної 
орієнтації - у будь-якому напрямку. 

3.4. Природне освітлення повинні мати житлові кімнати, кухні, 
неканалізовані вбиральні, вхідні тамбури до будинків, сходові клітки і 
загальні коридори у житлових будинках коридорного типу, а також 

приміщення громадського призначення в гуртожитках і житлових будинках 

для осіб похилого віку і сімей з інвалідами. Відношення площі світлових 

прорізів житлових кімнат і кухонь до площі підлоги цих приміщень повинно 

бути в межах від 1:5,5 до 1:8. Для мансардних поверхів зі світловими 

прорізами в площині похилих огороджувальних конструкцій - не менше 1:10. 

Уточнення геометричних параметрів світлових прорізів слід провадити на 
підставі розрахунку коефіцієнта природної освітленості згідно зі СНиП ІІ-4. 
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Примітка 1. Допускається проектувати без природного освітлення: а) кухні-
ніші за умови їх обладнання електроплитами і влаштування примусової 
витяжної вентиляції; б) позаквартирні поверхові коридори в будинках 

секційного типу з центрально розташованим сходово-ліфтовим вузлом; в) 
тамбури в одноквартирних і зблокованих житлових будинках, а також такі, 
що ведуть безпосередньо до квартири; г) внутрішньоквартирні сходи і 
сходові клітки одноквартирних і зблокованих будинків. Примітка 2. 

Природне освітлення робочих приміщень для інвалідів, які слабо бачать, та 
працюють удома, проектують за спеціальним завданням. 

3.5. У житлових будинках коридорного типу довжина загальних 

коридорів не повинна перевищувати в разі освітлення через світлові прорізи 

в зовнішніх стінах з одного торця - 24 м, з двох торців - 48 м. За більшої 
довжини коридорів необхідно передбачати додатково природне освітлення 
через світлові кармани. Відстань між двома світловими карманами повинна 
бути не більше 24 м, а між світловим карманом і світловим прорізом у кінці 
коридору - не більше 30 м. Ширина світлового кармана повинна бути не 
менше половини його глибини (без урахування ширини прилеглого 

коридору). Допускається освітлювати коридори довжиною до 12 м, 

розташовані по обох боках сходової клітки, другим світлом через двері, що 

ведуть до цієї сходової клітки, засклені армованим склом. 

3.6. Приміщення, що мають природне освітлення, повинні бути 

забезпечені провітрюванням через стулки вікон, кватирки або інші пристрої 
відповідно до п. 5.23. 

3.7. Допускається засклення літніх приміщень при кухнях і житлових 

кімнатах за умови забезпечення в них нормованого коефіцієнта природного 

освітлення та повітрообміну квартир. 

3.8. У будинках, що проектуються для IIIБ, IIIВ і IVВ кліматичних зон, 

квартири повинні бути забезпечені наскрізним або кутовим провітрюванням, 

допускається також вертикальне (через шахти) провітрювання. У секційних 

будинках, що проектуються для IIIБ і IIIВ кліматичних зон, допускається 

провітрювання однобічно розташованих одно- і двокімнатних квартир через 
бічні прорізи еркерів, ризалітів або інші позаквартирні провітрювані 
приміщення. У будинках коридорного типу допускається провітрювання 
одно- і двокімнатних квартир через загальні коридори довжиною не більше 

24м, які мають пряме природне освітлення і наскрізне або кутове 
провітрювання. 

3.9. При проектуванні житлових будинків передбачають заходи щодо 

шумовібропоглинання, які повинні задовольняти вимоги СНиП ІІ-12 щодо 

житлових приміщень. У випадку розміщення житлових будинків на міських 

магістральних вулицях вони повинні передбачатися шумозахисними, з 
розташуванням квартир або спальних кімнат у бік, протилежний до 
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магістралі. У таких будинках допускається орієнтація на сторону шуму 

однієї загальної кімнати в квартирах з кількістю житлових кімнат три і 
більше. У зазначених кімнатах слід передбачати конструктивно-технічні 
засоби шумозахисту, які знижують у режимі провітрювання рівень 
проникаючого шуму до нормативних значень. 

4 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 
4.1 При проектуванні житлових будинків слід виконувати вимоги, 

викладені в ДБН В.1.1-7, а також вимоги даного розділу. 

4.2 Площа поверху (в межах протипожежного відсіку) залежно від 

ступеня вогнестійкості та поверховості будинків повинна бути не більшою за 
вказану в таблиці 2. 

4.3. Міжкімнатні (шафові, збірно-розбірні, із дверними прорізами і 
розсувні) перегородки в будинках усіх ступенів вогнестійкості допускається 

проектувати з горючих матеріалів. 
4.7. У житлових будинках коридорного типу і гуртожитках коридори слід 

розділяти протипожежними перегородками на ділянки, довжина яких 

встановлюється СНиП 2.04.05, але не більше 30 м одна від одної та від торців 

коридорів. Типи протипожежних перегородок визначаються згідно з п. 5.26 

ДБН В.1.1-7. 

4.8. У житлових будинках секційного типу I і II ступенів вогнестійкості 
умовною висотою до 9м включно допускається влаштовувати сходові клітки 

типу СК2, що проектуються згідно з п. 5.47 ДБН В.1.1-7. При цьому, 

починаючи з другого поверху і вище, слід передбачати в кожній квартирі 
другий евакуаційний вихід згідно з п. 4.10 та п. 4.10, цих Норм, а також 

просвіт між маршами не менше 0,7 м або світлову шахту на всю висоту 

сходової клітки площею горизонтального перерізу не менше 2 м
2
. 

4.10. У житлових будинках секційного типу з умовною висотою не більше 
ніж 26,5 м включно квартири можуть мати вихід в одну сходову клітку типу 

СК1. З третього поверху і вище таких будинків слід проектувати другий 

евакуаційний вихід, за який може бути прийнятий: а) вихід з балконів 

(лоджій) квартир або безпосередньо з квартир через двері на зовнішні 
металеві маршові сходи, які ведуть до позначки підлоги третього поверху і 
мають ухил не більший 80°, ширину маршів і площадок не менше 0,6м, 

висоту огорожі не менше 1,2м. ...б) вихід з кожної квартири на площадку, що 

влаштовується уздовж зовнішньої стіни будинку з глухим простінком 

шириною не менше 1,2 м, між торцем площадки та прорізом, який виходить 
на площадку, або не менше 1,6 м між прорізами. Вихід із квартири або 

засклених балконів (лоджій) на таку площадку слід передбачати через двері. 
Площадка повинна бути шириною не менше 1,2 м, мати огорожу висотою не 
менше 1,2 м. На таких площадках допускається встановлювати зовнішні 
блоки кондиціонерів квартир; в) вихід на сходи типу С3, що влаштовуються 
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в торці коридору або в будь-якій його частині і веде до позначки підлоги 

другого поверху, минаючи сходово-ліфтовий вузол; при цьому в секціях з 
кількістю квартир на поверсі більше чотирьох необхідно влаштовувати у 

квартирах на три кімнати і більше вихід згідно з п. 4.10 б). Примітка 1. 

Зазначені у п. 4.10, а) сходи і у п. 4.10, б) площадки не враховуються при 

визначенні загальної площі квартир згідно з додатком В цих Норм. Примітка 

2. Зазначеними у п. 4.10, б) площадками можуть слугувати частини балконів, 
лоджій, терас без засклення. 

4.11. У житлових будинках допускається влаштування квартир у двох і 
більше рівнях (поверхах). Для таких квартир допускається влаштування 
виходу в сходові клітки будинку через один поверх, який може бути 

організований на першому (нижньому) або на другому рівні (поверсі) 
квартири. При цьому поверх, що немає безпосереднього виходу в сходову 

клітку будинку, повинен бути забезпечений евакуаційним виходом згідно з п. 

4.10 цих Норм. 

Допускається влаштування внутрішньоквартирних сходів із гвинтовими 

або забіжними сходинками, при цьому ширина проступу в середині сходинки 

повинна бути не менше 18 см. Допускається передбачати 

внутрішньоквартирні сходи дерев'яними. 

4.12. У житлових будинках коридорного і галерейного типу з умовною 

висотою до 26,5 м включно при загальній площі квартир на поверсі 500 м
2
 і 

більше загальні коридори (галереї) повинні мати виходи не менше ніж на дві 
звичайні сходові клітки типу СК1. 

При загальній площі квартир на поверсі менше 500 м допускається вихід 

на одну звичайну сходову клітку типу СК1. При цьому в торцях коридору 

(галереї) слід передбачати виходи на зовнішні сходи типу С3. При 

розміщенні сходової клітки типу СК1 у торці будинку допускається, при 

дотриманні вимог п. 4.6 цих Норм, улаштування одних сходів типу С3 у 

протилежному торці коридору (галереї). 
Примітка. Загальна площа квартир на поверсі, що вказана у цьому пункті 

та пунктах 4.13, 4.14, може бути збільшена до 600 м за умов кількості 
квартир на поверсі не більше чотирьох. 

4.13. У житлових будинках з умовною висотою більше 26,5 м при 

загальній площі квартир на поверсі менше 500 м
2
 квартири можуть мати 

вихід в одну незадимлювану сходову клітку типу Н1. При цьому в будинках 

секційного типу для усіх квартир і приміщень загального користування 
гуртожитків, розташованих на третьому поверсі і вище, слід передбачати 

другий евакуаційний вихід згідно з п. 4.10, а у будинках коридорного типу - 

додаткові виходи в торцях коридору на зовнішні сходи типу С3, що ведуть до 

позначки підлоги другого поверху. 
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При розміщенні незадимлюваної сходової клітки типу Н1 у торці 
коридору будинку допускається влаштування одних сходів типу С3 у 

протилежному торці коридору при дотриманні вимог п. 4.6 цих Норм. 

4.14. У житлових будинках з умовною висотою більше 26,5 м при 

загальній площі квартир на поверсі 500 м
2
 і більше слід передбачати не 

менше двох незадимлюваних сходових кліток; не менше 50 % з них повинні 
бути типу Н1, решту сходових кліток допускається проектувати типів Н2 або 

Н4. Незадимлювані сходові клітки в межах першого поверху повинні мати 

виходи безпосередньо назовні. 
Допускається влаштовувати вихід назовні з незадимлюваної сходової 

клітки типу Н1 через вестибюль, відокремлений від коридорів, що 

примикають до них, згідно з вимогами п.п. 5.32 і 5.44 ДБН В.1.1-7. При 

цьому сполучення сходової клітки з вестибюлем повинно влаштовуватися 
аналогічно до інших поверхів через повітряну зону. Допускається 

заповнення прорізу повітряної зони на першому поверсі металевими ґратами. 

Сполучення незадимлюваних сходових кліток типів Н2, Н4 з вестибюлем 

улаштовується згідно з вимогами п. 5.44 ДБН В.1.1-7. 

На шляхах евакуації від дверей квартири до сходової клітки типу Н2 слід 

передбачати не менше двох (не рахуючи дверей із квартири) послідовно 

розташованих дверей. При цьому, при сходовій клітці Н2 слід передбачати 

тамбур. Двері тамбура виконуються згідно з п. 4.9 цих Норм. 

4.15. Огорожі балконів і лоджій у будинках заввишки три поверхи і 
більше повинні виконуватися з негорючих матеріалів. 

Не допускається влаштування ґрат і засклення балконів, лоджій і 
галерей, які використовуються як зовнішні повітряні зони при 

незадимлюваних сходових клітках типу Н1, і зовнішніх площадок, що 

влаштовуються згідно з п. 4.10, на вищезазначених балконах, лоджіях, 

галереях. 

4.16 Видаляння диму з поповерхових коридорів у будинках з 
незадимлюваними сходовими клітками слід передбачати через спеціальні 
шахти з примусовою витяжкою і клапанами, що улаштовуються на кожному 

поверсі, із розрахунку одна шахта на 30 м довжини коридору. 

Шахти димовидаляння повинні бути з негорючих матеріалів. Примітка. 

У будинках секційного типу з умовною висотою до 26,5 м з коридорів 
завдовжки понад 12 м, не забезпечених природним освітленням за п. 3.5, слід 

передбачати видалення диму згідно п.п. 4.16, 4.18. 

4.19. Вентиляційні установки підпору повітря і димовидаляння повинні 
бути розташовані в окремих приміщеннях вентиляційних камер, 

відгороджених протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 

3-го типу. 
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4.20. У будинках заввишки три поверхи і більше виходи назовні з 
підвальних, цокольних поверхів і технічного підпілля не повинні сполучатися 
зі сходовими клітками житлової частини будинку, а мають улаштовуватися 
безпосередньо назовні. Виходи назовні з таких поверхів і технічного підпілля 
слід улаштовувати згідно з ДБН В.1.1-7. У будинках до п'яти поверхів 

включно ці виходи допускається влаштовувати через загальні сходові клітки 

житлової частини будинку з окремим виходом назовні, який відокремлюється 
від житлової частини сходової клітки суцільною протипожежною 

перегородкою 1-го типу на висоту одного поверху. Технічні, підвальні і 
цокольні поверхи слід поділяти протипожежними перегородками 1-го типу 

на відсіки площею не більше 500 м
2
 у несекційних житлових будинках, а у 

секційних - по секціях. У кожному відсіку або секції підвальних і цокольних 

поверхів повинно бути не менше двох вікон (люків) розміром 0,9 х 1,2 м. 

З технічних поверхів, розташованих у середній частині будинку, і 
технічних горищ слід передбачати виходи через загальні сходові клітки. 

Сполучення таких поверхів з незадимлюваними сходовими клітками типу Н1 

слід влаштовувати через повітряну зону, типу Н2 - через протипожежні двері 
2-го типу, типу Н4 - через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу. 

4.21 У будинках I - II ступенів вогнестійкості (заввишки до п'яти поверхів 

включно), а також в будинках III і IV ступенів вогнестійкості у підвальних та 
цокольних поверхах допускається розміщувати господарські (позаквартирні) 
комори. 

При цьому вищезазначені поверхи повинні бути відокремлені від 

житлових поверхів протипожежними перекриттями 2-го типу (в будинках I і 
II ступенів вогнестійкості), перекриттями 3-го типу (в будинках III і IV 

ступенів вогнестійкості), мати евакуаційні виходи та вікна згідно з ДБН В. 

1.1-7, обладнані самостійним димовидалянням, пожежною сигналізацією з 
виведенням сигналу про її спрацювання на об'єднаний диспетчерський пульт. 
Перегородки між господарськими коморами в межах протипожежних відсіків 
допускається проектувати з ненормованою межею вогнестійкості та групи за 
межею поширення вогню МО. 

4.22. Приміщення громадського призначення, розташовані в житлових 

будинках (згідно з 2.50 цих Норм), крім одноквартирних і зблокованих 

будинків, слід відокремлювати від приміщень житлової частини 

протипожежними перегородками 1-го типу і перекриттями 3-го типу без 
прорізів. 

4.30. Камін на твердому паливі допускається проектувати: у квартирі на 
останньому поверсі житлового будинку; на будь-якому рівні багаторівневої 
квартири, розміщеної останньою по висоті у будинку; на будь-якому рівні 
одноквартирного або зблокованого житлового будинку. При цьому димохід 
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каміна повинен виконуватися автономним і проходити через приміщення цієї 
квартири. 

Димохідні канали слід проектувати згідно з вимогами Ж.7 ДБН В.2.5-20 

та СНиП 2.04.05, ДБН В.2.5-20 і забезпечувати доступність для очищення та 
ремонту. 

5 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ 

Ліфти 

5.1. У житлових будинках заввишки три поверхи і більше (або з висотою 

між основним і верхнім житловим поверхами більше 8 м рекомендується 
встановлювати пасажирські ліфти, а у будинках заввишки п'ять і більше 
поверхів їх встановлюють обов'язково. Ліфти, їх обладнання, розміщення 
машинного та блочного приміщень та сходів між цими приміщеннями слід 

влаштовувати згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.02-99 та ГОСТ 23120-78. 

5.2. Кількість ліфтів та їх характеристики (вантажопідйомність і 
швидкість) залежно від поверховості будинку і кількості мешканців у ньому 

слід приймати згідно з діаграмами, наведеними в додатках A - F ДСТУ ISO 

4190-6. 

При встановленні декількох ліфтів в одному під'їзді ліфти 

вантажопідйомністю 1000 кг або один із групи ліфтів вантажопідйомністю 

1000 кг повинні (повинен) мати габаритні розміри кабіни (ширина х глибину) 

2100 мм х 1100 мм або 1100 мм х 2100 мм. 

5.4. При розміщенні в підвальному та/або цокольному поверхах 

вбудованих стоянок для автотранспорту (див.п. 2.51), що належить 
мешканцям будинків, допускається установлення в них ліфтів до першого 

поверху. При цьому двері шахти ліфтів у підвальному і цокольному поверхах 

повинні виходити в протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу згідно з п. 4.34 

ДБН В.1.1-7. 

5.5. Мінімальна ширина ліфтового холу при однорядному розташуванні 
ліфтів повинна бути не менше: 1,2 м - при їх вантажопідйомності 400 кг; для 
решти ліфтів - 1,6 м. При дворядному розташуванні ліфтів ширина ліфтового 

холу повинна бути не менше:  
а) 1,8 м - при встановленні ліфтів з глибиною кабіни менше 2100 мм;  

б) 2,5 м - при встановленні ліфтів з глибиною кабіни 2100 мм і більше. 
5.6. Шахти і машинне приміщення ліфтів не повинні бути розташовані 

безпосередньо над житловими кімнатами, під ними, а також суміжно з ними. 

При проектуванні багаторівневих квартир, а також однорівневих, які 
розташовані у мансардному поверсі, допускається розміщення машинного 

приміщення ліфтів на поверсі квартири за умови виконання заходів, 
підтверджених відповідними розрахунками. 

5.7. У житлових будинках з багаторівневими квартирами на верхніх 

поверхах зупинку пасажирських ліфтів допускається передбачати на одному 
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з поверхів квартир. У цьому випадку кількість поверхів будинку для вибору 

ліфтів визначається за поверхом верхньої зупинки. 

У проектованому житловому мансардному поверсі однорівневих квартир 

допускається не передбачати зупинки ліфтів, якщо висота від останньої 
зупинки ліфтів до входу до квартири не перевищує 3,0 м. 

Сміттєвидаляння 
5.10 Сміттєпроводи слід передбачати: а) у житлових будинках і 

гуртожитках з позначкою підлоги верхнього поверху 11,2 м (п'ять поверхів) і 
більше; б) у житлових будинках для осіб похилого віку та сімей з інвалідами 

відповідно 8 м (чотири поверхи) і більше та 3 м (два поверхи) і більше. 
Сміттєпроводом можуть бути обладнані будинки меншої поверховості та 
висоти, які будуються за рахунок коштів індивідуальних замовників. 

Відстань від дверей квартири або кімнати гуртожитку до найближчого 

завантажувального клапана сміттєпроводу не повинна перевищувати 25 м. 

5.11. Стовбур сміттєпроводу не повинен примикати до житлових 

приміщень. Сміттєпровід повинен бути обладнаний пристроями, які 
забезпечують можливість його очищення, дезінфекції і дезінсекції та 
допускають використання засобів малої механізації. 

5.12. Сміттєзбірну камеру слід розміщувати безпосередньо під стовбуром 

сміттєпроводу з підведенням до неї гарячої і холодної води та водовідводів 

(улаштування трапів у підлозі). Сміттєзбірну камеру не допускається 

розташовувати суміжно і під житловими кімнатами. Висота камери у просвіті 
повинна бути не менше 1,95 м. 

Сміттєзбірна камера повинна мати самостійний вхід із дверима, які 
відчиняються назовні, ізольованими від входу до будинку і вікон, літніх 

приміщень сусідніх квартир глухою стінкою (екраном), і відокремлюватися 
протипожежними перегородками і перекриттями. 

Водопостачання і каналізація 

5.13 Житлові будинки повинні обладнуватися господарсько-питним 

водопроводом холодної і гарячої води, побутовою каналізацією, 

зливостоками та внутрішнім протипожежним водопроводом, що 

проектуються згідно з вимогами СНиП 2.04.01. 

Протипожежні вимоги до системи водопостачання і каналізації житлових 

будинків викладені у розділі 4 цих Норм. 

Вбудовані у житлові будинки приміщення громадського призначення 
повинні обладнуватися системами водопостачання і каналізації згідно з 
нормами проектування цих приміщень. 

Опалення, вентиляція і кондиціонування 

5.23. Житлові будинки повинні обладнуватися опаленням і вентиляцією, 

що проектуються згідно зі СНиП 2.04.05. 
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Протипожежні вимоги до систем опалення і вентиляції житлових 

будинків викладені у розділі 4 цих Норм. Розрахункові температури повітря і 
вимоги до повітрообміну в приміщеннях слід приймати згідно табл. 4 Норм. 

5.30. Витяжна вентиляція повинна проектуватися з природним 

спонуканням. Відповідно до завдання на проектування допускається 

проектувати системи витяжної вентиляції з механічним спонуканням. 

Використання витяжних вентиляційних каналів як газоходів 

теплогенераторів не допускається. 

5.31. Витяжні канали повинні розміщуватися у внутрішніх стінах 

будинків або примикати до них. Ділянки витяжних каналів, що 

прокладаються над покрівлею, на горищі, а також поблизу охолоджуваної 
поверхні зовнішніх стін, повинні проектуватися з тепловою ізоляцією, що 

виключає випадання конденсату при відносній вологості витяжного повітря 
до 70 %. 

З кожної кухні, санітарного вузла має проектуватися індивідуальний 

вертикальний витяжний канал з випуском повітря в атмосферу або в збірну 

вентиляційну шахту. Вентиляційні канали однієї квартири допускається 

приєднувати до збірної вентиляційної шахти вище витяжних ґрат не менше 
ніж на 2 м. 

Індивідуальні витяжні канали і збірні вентиляційні шахти мають 
виконуватися у будівельних конструкціях. 

5.32. Витяжні вентиляційні системи з природним спонуканням повинні 
проектуватися з викидом повітря над покрівлею у місцях, де виключається 
виникнення зон вітрового підпору. 

5.33. Вентиляція вбудованих нежитлових приміщень повинна бути 

автономною. Витяжну вентиляцію приміщень, що розташовуються у 

габаритах однієї квартири, в яких відсутні пожежонебезпечні речовини і 
токсичні виділення, допускається приєднувати до загальної витяжної 
системи житлового будинку. 

Не допускається розташовувати витяжні шахти для викиду повітря із 
вбудованих приміщень перед вікнами квартир, а також прокладати 

повітроводи витяжної вентиляції вбудованих приміщень по фасадах 

житлового будинку. 

5.34. Місцеві витяжні вентилятори у системах з природним спонуканням 

допускається встановлювати у кухнях і санвузлах при викиді повітря з 
індивідуальних витяжних каналів цих приміщень безпосередньо в атмосферу, 

а також у випадку їх приєднання до збірної шахти через канал-супутник за 
умови, що питомий опір тертю при русі повітря у збірній шахті під час 
роботи усіх приєднаних до неї місцевих вентиляторів не перевищуватиме 
0,65 Па/м. 
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Газопостачання 

5.37 Розроблення проектів внутрішнього газопостачання житлових 

будинків виконують відповідно до ДБН В.2.5-20. 

Електротехнічні пристрої. Автоматика 

5.38 Електропостачання, електрообладнання, електроосвітлення житлових 

будинків слід проектувати згідно з ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32, ДБН В.2.5-23, 

ДБН В.2.5-24, а також іншими чинними нормативними документами. 

5.39 У кухнях житлових будинків заввишки 11 поверхів і більше, у 

гуртожитках, будинках для осіб похилого віку та сімей з інвалідами 

(незалежно від поверховості) необхідно передбачати встановлення 
електроплит. У житлових будинках змінної поверховості з висотою однієї із 
частин 11 поверхів і більше електроплити слід використовувати в усіх 

частинах будинку. 

Допускається установлення електроплит у будинках будь-якої 
поверховості, обладнаних центральним опаленням і централізованим гарячим 

водопостачанням згідно із завданням на проектування. 
5.42 Блискавкозахист житлових будинків повинен бути виконаний з 

урахуванням наявності телевізійних антен і трубостояків мережі проводового 

мовлення згідно з РД 34.21.122. 

5.43 Проекти автоматики і диспетчеризації житлових будинків 

виконуються згідно з чинними нормативними документами. 

5.44 Щит керування протидимного захисту слід розміщувати в 

електрощитовому приміщенні будинку або у приміщенні пожежного поста. 
Системи зв'язку та сигналізації 

5.45 Житлові будинки обладнують мережами і пристроями 

телекомунікацій загального користування (зв'язку, телебачення, проводового 

мовлення), а за необхідності влаштовують окремі приміщення для їх 

організації. 
5.54 Антенні пристрої систем ефірного телебачення, супутникового 

зв'язку і телебачення повинні розташовуватися в тих місцях, де вони не 
погіршують архітектурного вигляду будинків. Як правило, розміщувати їх 

необхідно на даху будинків, з урахуванням додаткових механічних 

навантажень. Розміщення антенних пристроїв на фасадних стінах, балконах 

не допускається. 

6 ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
6.1 Огороджувальні конструкції будинку слід проектувати так, щоб 

розрахункові значення величин опору теплопередачі, визначені з 
урахуванням теплопровідних включень, були не менше нормативних 

значень, встановлених СНиП ІІ-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


