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Урок № 21-22 

Тема: Підготовка будівельного виробництва 
Тема уроку: Значення й основні етапи підготовки до будівництва.  

Підготовка до будівництва об’єкта 
  Підготовка будівельної організації 

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: 
Значення й основні етапи підготовки до будівництва 
Будівельне виробництво порівняно з іншими галузями промисловості має свою 

специфіку, яка визначає особливості організації будівельного процесу. Правильно 
організувати роботу на будові можна тільки за умов своєчасної і старанної 
організаційно-технічної підготовки до будівництва. Специфіка готової 
будівельної продукції, несхожість об’єктів будівництва, значна їх вартість і 
тривалість зведення, велика кількість учасників будівництва, різні умови 
діяльності будівельних організацій та умови виконання будівельних робіт 
визначають велике значення підготовки до будівництва. 

Своєчасна і ретельна підготовка будівельного виробництва дає змогу 
скоротити загальні терміни будівництва, зменшити його вартість, поліпшити 
якість будівельно-монтажних робіт. 

Будівельний досвід підтверджує, що навіть незначна економія часу і коштів під 
час підготовки будівництва призводить до значних витрат при здійсненні 
будівництва. 

Будівництво нових, розширення та реконструкція існуючих об’єктів 
дозволяється, згідно з ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", 
здійснювати тільки після ретельної організаційно-технічної підготовки. 
Виконанню робіт на об’єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт із 
підготовки будівельного виробництва, що забезпечує можливість здійснення 
будівництва відповідно до умов контрактів і взаємозв’язку діяльності всіх його 
учасників. 

У виконанні заходів і робіт з підготовки будівельного виробництва беруть 
участь замовник (інвестор), проектна організація, генпідрядник, субпідрядник, 
постачальники, обслуговуючі фірми й органи державного нагляду. 

Підготовку будівельного виробництва згідно з ДБН А.3.1-5-96 здійснюють у 
такі етапи: 

- Загальна організаційно-технічна підготовка. 
- Підготовка до будівництва об’єкта. 
- Підготовка будівельної організації. 
- Підготовка до виконання будівельно-монтажних робіт. 
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Загальна організаційно-технічна підготовка 

Загальна організаційно-технічна підготовка будівництва виконується 
замовником, генеральним та субпідрядними проектувальниками. У разі потреби 
до виконання заходів і робіт цього етапу підготовки залучається генпідрядна 
будівельна організація. На цьому етапі виконуються такі роботи: 

- забезпечення будівництва проектно-кошторисною документацією; 

- відведення в натурі майданчика для будівництва; 

- оформлення дозволів і допусків на виконання будівельно- монтажних робіт; 

- переселення осіб та організацій, розташованих у будинках, що підлягають 

знесенню; 

- забезпечення будівництва під’їзними шляхами, електро-, тепло- і 

водопостачанням (у тому числі протипожежним), системою зв’язку, засобами 

пожежогасіння, приміщеннями санітарно-побутового та іншого обслуговування 

будівельників; 

- участь у тендерних торгах за одержання замовлення на будівництво, 

укладання контракту, вибір партнерів з його виконання, укладання контрактів із 

субпідрядниками, пошук постачальників устаткування, матеріалів, конструкцій і 

виробів, укладання з ними договорів на постачання, організація поставок на 

будову. 
Проектування здійснюється на підставі завдання, затвердженого замовником, 

із додержанням чинного законодавства України та нормативних документів. 
Генеральний проектувальник несе відповідальність за якість, техніко-

економічний та екологічний рівень проекту в цілому. 
Матеріали проекту у повному обсязі передаються генеральним 

проектувальником замовнику, а той передає їх генеральному будівельнику у 
строки, визначені у контракті. 

Контракти між замовником і генпідрядником, а також між генпідрядником і 
субпідрядником, складаються згідно з такими нормативними документами: 
"Положення про підрядні контракти в будівництві України" та "Положення про 
взаємовідносини організацій - генеральних підрядників із субпідрядними 
організаціями". 

Важливе значення має організація поставок на будівництво устаткування, 
конструкцій, матеріалів та виробів. Ці питання вирішуються при складанні 
контрактів. При цьому необхідно чітко визначити, хто з учасників будівництва 
виконуватиме ті чи інші поставки. Традиційно постачання устаткування здійснює 
замовник, а постачання матеріалів, виробів і будівельних конструкцій 
забезпечують будівельні організації. У сучасних умовах можливі інші варіанти 
розподілу обов’язків між учасниками будівництва. 

До основних робіт з будівництва об’єкта або його частини дозволяється 
приступати лише після відведення в натурі майданчика для його будівництва 
відповідними органами. 

Питання фінансування будівництва вирішується замовником (інвестором). 
Умови та форми взаєморозрахунків обираються за домовленістю учасників 
будівництва та обумовлюються у відповідних контрактах. 

До початку виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті замовник 
повинен одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в органах державного 
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архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) у порядку, встановленому ДБН 
А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт". Для 
одержання дозволу наказами генпідрядної організації призначається виконавець 
робіт (виконроб), замовника - працівник технічного нагляду, проектної організації 
- представник авторського нагляду. 

Вирішення питань із переселення осіб та організацій, розташованих у будівлях, 
що підлягають знесенню, отримання дозволів від відповідних організацій на 
перенесення комунікацій із майданчика будівництва виконується замовником. 
Будівельні роботи, необхідні для вивільнення майданчика, виконуються 
підрядником. 

Забезпечення будівельників приміщеннями санітарно-побутового, 
адміністративного та іншого призначення, якщо це не передбачено у кошторисі, 
вирішується будівельною організацією самостійно. 

 

Підготовка до будівництва об’єкта 

Підготовка до будівництва кожного об’єкта здійснюється генпідрядником і 
передбачає вивчення інженерно-технічним персоналом проектно-кошторисної 
документації (у тому числі при реконструкції або технічному переозброєнні 
існуючого об’єкта - документації з технічного обстеження конструкцій) і детальне 
ознайомлення з умовами будівництва; розроблення проектів виконання робіт з 
будівництва будівель, споруд і їхніх частин, а також на позамайданчикові та 
внутрішньомайданчикові підготовчі роботи; виконання власне робіт підготовчого 
періоду (із дотриманням природно-охоронних вимог, вимог з охорони праці, 
техніки безпеки та пожежної безпеки). 

До позамайданчикових підготовчих робіт належать такі: будівництво під’їзних 
шляхів і причалів, ліній електропередач із трансформаторними підстанціями, 
мереж водопостачання з водозабірними спорудами, каналізаційних колекторів із 
очисними спорудами, житлових містечок для будівельників, об’єктів виробничої 
бази будівельних організацій, обладнання перевалочних баз, будівництво 
пожежних депо та організація пожежної охорони, а також створення і 
налагоджування автоматизованих систем планування й управління, 
обчислювальних мереж, споруд, пристроїв та ліній зв’язку. 

До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт належать такі: здавання-

прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і геодезичні 

розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і доріг, зведення будівель і 

споруд, звільнення будівельного майданчика для будівельно-монтажних робіт 

(розчищення території, знесення будівель тощо); планування території; штучне 

пониження (у необхідних випадках) рівня ґрунтових вод; перекладання існуючих 

і прокладання нових інженерних мереж, улаштування постійних і тимчасових 

доріг, огородження будівельного майданчика з організацією в необхідних 

випадках контрольно-пропускного режиму; розміщення мобільних (інвентарних) 

будинків і споруд виробничого, складського, допоміжного, санітарно-побутового 

та громадського призначення, улаштування складських майданчиків і приміщень 

для матеріалів, конструкцій і устаткування; організація функціонування 

автоматизованих систем планування і керування, обчислювальних мереж і засобів 
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зв’язку для керування виконанням робіт, у тому числі оперативно-

диспетчерського; забезпечення будівельного майданчика освітленням, 

протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та 

зв’язку. 

За згодою замовника на використання для потреб будівництва запроектованих 

постійних або існуючих будівель і споруд їх також належить збудувати або 

пристосувати у підготовчому періоді. За техніко-економічною доцільністю і 

згодою замовника для цих цілей можуть будуватись тимчасові неінвентарні 

будівлі і споруди. 

Тимчасові позамайданчикові і внутрішньомайданчикові дороги влаштовують 

за недоцільністю або неможливості використання для потреб будівництва 

постійних існуючих і запроектованих доріг. Конструкція всіх доріг, що 

використовуватимуться як тимчасові, повинна забезпечувати рух будівельної 

техніки і перевезення максимальних за масою і габаритами будівельних вантажів. 

Водою, теплом, парою, газом, стисненим повітрям і електроенергією 

будівництво слід забезпечувати, як правило, від існуючих діючих систем, мереж і 

установок із використанням запроектованих постійних мереж і споруд. 

Підготовка до будівництва складного й унікального об’єкта має включати 

роботи з організації режимних спостережень (сейсмометричних, 

гідрогеологічних, гідрологічних, геохімічних, геодезичних, маркшейдерських, 

метеорологічних, тензометричних тощо) за спеціальними програмами, а також 

створення, за необхідності, випробувальних полігонів, метрологічних пунктів і 

вимірювальних станцій. Програми дослідження робіт, випробувань конструкцій і 

елементів споруд, а також режимних спостережень, мають розробляти замовник і 

генеральна проектна орган- зація одночасно з розробленням проектів організації 

будівництва та проектів виконання робіт (якщо контрактом не передбачено інше). 
 

Підготовка будівельної організації 

При підготовці будівельної організації до будівництва об’єктів належить 
забезпечувати: постійну готовність організацій до взаємозв’язаного виконання 
всіх необхідних будівельно-монтажних робіт на всій сукупності об’єктів її 
будівельної програми; націленість цієї діяльності на виконання зобов’язань за 
підрядними контрактами, з одного боку, та на врахування виробничих 
можливостей організації і додержання її інтересів - з іншого. 

У процесі такої підготовки опрацьовується комплекс питань з організації робіт 
на всю виробничу програму будівельно-монтажної організації з узгодженням 
обсягів і термінів їх виконання на всіх об’єктах цієї програми, завантаження 
виконавців, забезпечення всіма видами ресурсів. Горизонт такого планування має 
бути в межах одного-двох років, залежно від ступеня визначеності даних про 
замовлення, виробничих, економічних та інших обставин функціонування 
організацій. Чорновий баланс виробничої програми складається у загальних 
обсягах, а уточнення її та деталізацію в часі (терміни виконання і завершення 
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робіт, передавання фронтів робіт, характер завантаження потужностей і потребу в 
ресурсах) одержують шляхом календарного планування реалізації програми. 

На базі сформованої програми і графіків робіт вирішуються завдання з 
організації діяльності всіх виконавців на всіх об’єктах, своєчасній комплектації їх 
ресурсами, розрахунку техніко-еконо- мічних результатів діяльності, розроблення 
заходів щодо розвитку (або згортання) виробничих потужностей. 

При змінах договірних умов (зміні умов укладених контрактів, укладанні 
нових або розриві старих контрактів), виникнення форс-мажорних обставин 
(обставини непереборної сили), а також через інформацію зворотного зв’язку про 
відхилення реальних параметрів виробництва від їх прогнозованих значень, 
проводять регулярне або епізодичне коригування виробничої програми. При 
цьому особливе значення має беззаперечне дотримання вже зафіксованих у 
контрактах зобов’язань. Крім того, у міру наближення термінів виконання робіт 
проводять конкретизацію і деталізацію пов’язаних із цим параметрів програми, 
плану дій окремих виконавців, показників ресурсного забезпечення тощо. 

 

 

 

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 

! Виконаний конспект та завдання надсилати на ел. пошту: maletz_natasha@ukr.net ! 

Або в телеграм 066 28 78 117 

Обов’язково вказували ПІБ учня і номер групи 
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