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Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Управління проєктами 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 15-16 

Тема: Організація проектування і вишукувань у будівництві 

Тема уроку: Завдання на проектування 

  Стадії проектування та склад проектної документації 

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями 

будівельної діяльності, основи проектної справи, етапи та стадіями проектування, 

організацією будівельного підприємства. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 
1. Завдання на проектування 

Проектування об’єктів здійснюється на підставі завдання, затвердженого 

замовником. 

Завдання на проектування складається замовником за участю генерального 

проектувальника. До складу завдання входить: 

- назва та місцезнаходження об’єкта: 

- підстава для проектування: 

- вид будівництва: 

- дані про замовника: 

- дані про проектувальника (генерального проектувальника): 

- дані про підрядника (генерального підрядника - за наявності такого): 

- стадійність проектування: 

- інженерні вишукування (за 'їхньої наявності): 

- вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність. група осідання 

грунтів. підроблюванні і підтоплювані території тощо): 

- основні архітектурно-планувальні. містобудівні вимоги і характеристики 

проектованого об’єкта: 

- черговість проектування та будівництва: 

- вказівки про необхідність: 

- розроблення окремих проектних рішень у кількох варіантах і на конкурсних 

засадах: 

- попередніх погоджень із зацікавленими відомствами: 

- виконання демонстраційних матеріалів. макетів і креслень інтер’єрів. їхні 

склад та форма: 

- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у 

процесі проектування і будівництва: 

- технічного захисту інформації: 

- дані про вид палива та попередні погодження щодо його використання. якщо 

передбачається власне теплопостачання: 
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- потужність або характеристика об’єкта. виробнича програма: 

- вимоги до благоустрою майданчика: 

- вимоги до інженерного захисту територій і споруд: 

- основні вимоги щодо інвестиційних намірів: 
- вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє 

середовище"; 
- вимоги до режиму безпеки та охорони праці; 
- вимоги до розроблення спеціальних заходів. 
Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до 

особливостей проектованих об’єктів і умов будівництва. 
Разом із затвердженим завданням на проектування, актом про вибір 

майданчика для будівництва та архітектурно-планувальним завданням замовник 
передає генеральному проектувальнику такі вихідні дані: 

• технічні умови на приєднання проектованого об’єкта до інженерних 
мереж і комунікацій із термінами їх дії не менше за нормативну 
тривалість проектування та будівництва, а також технічні умови на 
період будівництва; 

• особливі умови зацікавлених організацій; 
• дані про види будівельних конструкцій, виробів, імпортного обладнання, 

що застосовується; 
• наявні топографічні плани; 
• наявні висновки щодо інженерно-геологічних, гідрологічних та 

екологічних умов (особливостей) території; 
• наявні матеріали щодо існуючої забудови (обмірювальні креслення, 

технічні дані) та зелених насаджень; 
• матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого 

самоврядування про знесення будинків та споруда, які підлягають 
такому і характер компенсації за це; 

• дані для розроблення рішень з організації будівництва (за необхідності) і 
складання кошторисної документації; 

• дані про види палива, яке застосовується, та дозвіл на його 
використання. 

• Для об’єктів промислового призначення додатково подаються такі 
матеріали: 

• дані технічних проектів на машини та обладнання з тривалим циклом 
розроблення, конструювання і виготовлення щодо родовищ сировини і 
напівзаводського її випробування; 

• номенклатура продукції, виробнича та розрахункова програми; 

• креслення і технічні характеристики продукції підприємства; 
• відомості про імпортне обладнання; 
• необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт, які пов’язані із 

утворенням нових технологічних процесів і обладнання; 
• дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будинках. спорудах) 

джерелах забруднення атмосфери з їхніми характеристиками; 
• матеріали. одержані від організацій державного нагляду про стан 

водойм. атмосферного повітря. ґрунту. геологічних умов. флори. фауни.  
При забудові площ залягання корисних копалин вимагається дозвіл на 
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забудову. виданий органами місцевого самоврядування. згідно з чинним 
Положенням. 

При проектуванні розширення і реконструкції діючих об’єктів подають: 

1. висновки та матеріали. виконані за результатами обстеження діючих 

виробництв. конструкцій будинків та споруд; 

2. технологічні планування діючих виробництв (цехів). ділянок зі 

специфікацією обладнання і відомостями про його стан; 
3. умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд. підйомно-

транспортних машин та механізмів. місць складування будівельних матеріалів та 
ін. 

4. переліки існуючих будинків (приміщень) і споруд. підйомно- транспортних 
засобів підприємства (будинку. споруди). які можуть бути використані в процесі 
виконання будівельно-монтажних робіт; 

5. інші необхідні дані. 
 

2. Стадії проектування та склад проектної документації 

Стадійність проектування згідно з ДБН А.2.2-3-2004 залежить від складності 
об’єкта. який проектується. 

Визначення складності об’єкта належить до компетенції інвестора (замовника) 
та проектувальника. 

Стадії проектування встановлює інвестор (замовник) спільно з 
проектувальником залежно від архітектурної. технічної й екологічної складності 
об’єкта. вимог місцевих органів містобудування та архітектури. вартості 
будівництва об’єкта. При цьому затвердженню підлягає тільки одна стадія. 

Проектування в одну стадію виконується для об’єктів, будівництво яких 
здійснюється переважно із використанням проектів масового чи повторного 
застосування, де всі містобудівні обґрунтування попередньо погоджені. У цьому 
разі розробляють робочий проект (РП). 

Робочий проект є суміщеною стадією проектування, призначений для 
погодження, затвердження проектної документації, а також для будівництва 
об’єкта. 

Робочий проект складається з пояснювальної записки з техніко- економічними 
показниками і робочих креслень, кошторисної документації та розділу організації 
будівництва. Пояснювальна записка може викладатися на аркушах загальних 
даних відповідних розділів робочого проекту. 

Усі матеріали робочого проекту видаються замовнику в чотирьох примірниках. 
При проектуванні у дві стадії технічно складних об’єктів відносно 

містобудівних, архітектурних, художніх та екологічних вимог, технології, 
інженерного забезпечення, впровадження нових будівельних конструкцій для 
експериментального будівництва, а також обґрунтування інвестицій 
розробляються, як правило, для об’єктів цивільного призначення - ескізний 
проект, для об’єктів промислового призначення, транспортного, енергетичного, 
гідротехнічного, меліоративного та інших спеціальних видів будівництва - 
техніко-економічне обґрунтування інвестицій, проект і робоча документація. 

Ескізний проект (ЕП) містить принципові рішення містобудівних, 
архітектурних, художніх, функціональних, екологічних вимог, підтверджує 
принципову можливість створення об’єкта, визначає його вартість. 
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У складі графічної частини та пояснювальної записки ескізного проекту для 
обґрунтування прийняття архітектурних рішень за завданням на проектування 
можуть додатково виконуватися інженерно-технічні та конструктивні розробки, 
схеми інженерного за безпечення об’єкта й обґрунтування ефективності 
інвестицій. 

Ескізний проект після схвалення органами містобудування та архітектури або 
затвердження є основою для подальшого розроблення проектної документації. 
Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) інвестицій обґрунтовує необхідність і 
доцільність будівництва і реконструкції промислових об’єктів. їх технічну 
здійсненність та ефективність інвестицій. 

У ТЕО інвестицій мають розглядатися рішення щодо розміщення. потужності 
об’єкта. оцінки впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище 
(ОВНС). відповідність архітектурним вимогам тощо згідно із завданням на 
проектування. 

ТЕО інвестицій після його схвалення або затвердження є підставою для 
подальшого розроблення проектної документації. 

Проект (П) на будівництво об’єкта цивільного призначення розробляється на 
підставі вихідних даних та завдання на проектування. погодженого ескізного 
проекту (за його наявності). 

Проект на будівництво. розширення та реконструкцію об’єкта промислового 
призначення розробляється на підставі вихідних даних та завдання на 
проектування. погодженого ТЕО інвестицій (за його наявності). 

Проект на будівництво об’єктів цивільного призначення. як правило. 
складається з таких розділів: 

- пояснювальна записка з вихідними даними; 
- архітектурно-будівельне рішення. генеральний план. благоустрій території. 

схема транспорту (за необхідності); 
- технологічна частина (за необхідності); 
- рішення з інженерного обладнання та зовнішніх інженерних мереж;  

- ОВНС (за необхідності. яка визначається за участю державних органів 
охорони навколишнього природного середовища); 

- організація будівництва; 
- кошторисна документація; 
- відомості обсягів робіт; 
- демонстраційні матеріали. макети (відповідно до завдання на проектування). 
Проект на будівництво об’єктів промислового призначення. як правило. 

складається з таких розділів: 
• пояснювальна записка з вихідними даними; 
• генеральний план та транспорт; 

• технологічна частина; 

• рішення з інженерного обладнання та зовнішніх інженерних мереж;  

• архітектурно-будівельні рішення; 

• організація будівництва; 

• ОВНС відповідно до вимог 1.7 ДБН А 2.2-1-95; 

• кошторисна документація; 

• демонстраційні матеріали (відповідно до завдання на проектування); 

• збірники специфікацій на устаткування, матеріали, конструкції та вироби; 

• відомості обсягів робіт; 
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• техніко-економічна частина, економічні показники. 
До складу робочої документації для будівництва мають входити: 
6. робочі креслення, які розробляються згідно з вимогами державних 

стандартів; 
7. паспорт оздоблювальних робіт; 
8. кошторисна документація; 
9. відомість обсягів будівельних та монтажних робіт; 
10. збірники специфікацій обладнання, виробів і матеріалів; 
11. опитувальні листи та габаритні креслення на відповідні види 

обладнання та виробів; 
12. вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на 

обладнання індивідуального виготовлення (включаючи нетипове і 
нестандартизоване обладнання, за яким вихідні вимоги в проекті не 
розроблялися). 

 
 
 
 

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення «проект» та визначте за якими ознаками проект відрізняють 

від інших видів діяльності. 

2. Наведіть класифікацію проектів. 

3. Назвіть види діяльності у сучасному бізнесі, які можна віднести до проектно-

орієнтованих. 

4. Назвіть проекти, які Ви найчастіше здійснюєте у своєму житті чи професійній 

діяльності. 

5. Перелічіь міжнародні асоціації та організації, що займаються стандартизацією 

проектної діяльності 

6. Розкрийте зміст управління проектами. 

7. Назвіть основні причини, що обумовили виокремлення проектного 

менеджменту у спеціальну сферу діяльності 

8. Опишіть функції проектного менеджменту. 

9. Назвіть основні цілі управління проектами. 

10. Перелічіть та коротко охарактеризуйте процеси в управлінні проектами. 

11. Розкрийте структуру Формуляру проекту. 

12. Назвіть основних учасників проекту. 

13. Дайте визначення життєвому циклу проекту, назвіть основні його фази, стадії.  

14. Охарактеризуйте системну модель управління проектами. 

15. Поясніть різницю між життєвим циклом проекту та життєвим циклом 

продукту 
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