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Уроки 2-3 /13.10.2020/ 2Б1, ОРБК 

ТЕМА :  НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ. 

                 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ. 

 

Проєктування на всіх стадіях ведуть відповідно до затверджених і діючих 

на даний період будівельних норм і правил (СНиП), міждержавних стандартів 

(ГОСТ) (вводяться державні стандарти України (ДСТУ) і державні будівельні 

норми (ДБН)), технічних умов (ТУ), каталогів. Ці документи складають 

технічну і юридичну основу проєктних робіт. 

Будівельні норми і правила (СНиП) складаються з п’яти основних частин: 

1. Організація, управління, економіка. 

2. Норми проєктування. 

3. Організація, виробництво і приймання робіт. 

4. Кошторисні норми. 

5. Норми затрат матеріальних і трудових ресурсів. 

Ці частини, в свою чергу, діляться на групи. Наприклад, частина 2 — 

норми проєктування, ділиться на групи: 01 — загальні норми проєктування; 02 

— основи і фундаменти; 03 — будівельні конструкції і т. д. У межах кожної 

групи вводиться ряд нормативних документів, які Мають свій номер. Шифр 

складається з семи цифр. Перша цифра — номер частини, наступні дві цифри 

визначають номер групи, останні дві — номер документа, дві цифри, вказані 

після дефісу, визначають рік затвердження. 

Наприклад, СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» 

розшифровується так: частина 2, група 03, номер (підгрупа) 01, рік 

затвердження 1984. 

Основним нормативним документом для проєктування будівельних 

конструкцій є друга частина СНиП — норми проєктування, в якій за групою 03 

передбачені підгрупи для конструкцій з різних матеріалів. Наприклад, СНиП 

2.03.03-85 «Армоцементные конструкции». 

В доповнення до окремих груп і номерів СНиП випускають посібники, 

інструкції, в яких більш детально розглядають особливості проєктування 
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конструкцій якогось окремого виду. 

Міждержавні стандарти встановлюють комплекс вимог до технічної 

документації (креслень, норм, розрахунків), будівельних матеріалів (цегли, 

бетону), конструкцій і виробів (балок, колон, віконних блоків, дверей і т. ін.). 

Крім того, в стандартах наведені норми випробування і контролю якості 

матеріалів і конструкцій. 

 

Значні обсяги капітального будівництва обумовлюють необхідність 

спорудження будівель і споруд за типовими проектами багаторазового 

використання. В типових проектах передбачено застосування уніфікованих 

конструкцій і виробів заводського виготовлення. На типові конструкції з 

високими техніко-економічними показниками розробляють державні стандарти 

для масового застосування. Таким чином, стандартизація як вищий ступінь 

типізації встановлює єдині вимоги щодо якості і застосування конструкцій і 

виробів певного виду. 

Уніфікацію на відміну від типізації і стандартизації проводять тільки на 

стадії проектування. Уніфікацію геометричних параметрів будівель і діючих 

навантажень виконують з метою взаємозамінності будівельних конструкцій і 

елементів, що дає змогу створювати типові стандартні конструкції і вироби для 

застосування в будівлях і спорудах різного призначення. 

Для координації розмірів об’ємно - планувального і конструктивного 

вирішення будівель впроваджена Єдина модульна система (ЄМС), застосування 

якої є обов’язковим при проектуванні і будівництві. Застосування ЄМС 

зменшує кількість типорозмірів у проектуванні і виробництві конструкцій і 

виробів. Основний модуль у ЄМС — 100 мм. Розміри будівель, взаємне 

розміщення їхніх конструктивних елементів, а також розміри конструкцій 

вибирають відповідно до значень основного і похідних модулів. Похідні модулі 

(укрупнені або дробові) дістають множенням основного модуля на цілі або 

дробові коефіцієнти. 
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Контрольні запитання і завдання для самостійної роботи 

1. Які основні показники повинні вказуватись у завданні на 

проектування? 

2. В чому полягають істотні відмінності між одно- і двостадійним 

проектуванням? 

3. Основні частини будівельних норм і правил. 

4. Пояснити шифр будівельних норм і правил. 

5. Що таке типові проекти і їхня роль у проектуванні? 

6. Яка роль уніфікації в проектуванні? 

7. Єдина модульна система і її роль у проектуванні. 

8. Суть і значення експлуатаційних і технічних вимог до будівельних 

конструкцій. 

9. Від яких факторів залежить економічність будівельних 

конструкцій? 

10. Виробничі і естетичні вимоги до будівельних конструкцій. 

 

 

Законспектувати матеріал. Надати відповіді на пошту 

ashmarina@ukr.net  
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