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2.1.9 Джерела розробки 
 
Технічне завдання розробляється на основі договору між Замовником 

та Виконавцем (інсталятором ЛОМ), а також з урахуванням вимог 
стандартів і нормативних документів, що використовують у СКС 
(див. табл. 1.1). 

 
 

2.2 Вимоги до проекту 
 
Проект (П) є першою стадією проектування. Проект розробляється 

для визначення технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта, 
кошторисної вартості тощо. До нього входить: 

а) пояснювальна записка з принциповими рішеннями щодо теле-
комунікаційного обладнання, обладнання кондиціонування повітря, 
електрообладнання, інженерні рішення щодо протипожежних заходів 
пояснювальна записка повинна бути викладена якомога стисло; 

б) структурна схема ЛОМ; 
в) план розташування основного комп’ютерного, телекомунікацій-

ного та іншого обладнання у приміщеннях (до робочих креслень 
додаються використані умовні графічні позначення); 

г) інженерні рішення щодо протипожежних заходів; 
д) схема улаштування електрообладнання; 
е) специфікація на обладнання; 
ж) кошторисна вартість побудування сегмента ЛОМ. 

 
 

2.2.1 Розробка плану розміщення обладнання. Умовні 
графічні позначення об’єктів ЛОМ 

 
Згідно з вимогами ДСТУ Б А.2.4-42:2009 «Телекомунікації, 

проводові засоби зв’язку. Робочі креслення» [43] плани розміщення 
обладнання виконують, як правило, на поверхових планах будівель у 
масштабі 1:100 або 1:200, фрагменти планів розміщення окремих 
служб – у масштабі 1:50 або 1:20. Ескізи таких планів проектанту 
ЛОМ (студенту) видають разом із технічним завданням (із завданням 
на курсову роботу). 

Обладнання на планах розміщення наносять у вигляді спрощеного 
контурного зображення у масштабі креслення. Позначення обладнання 
вказують усередині контуру або на лінії виносу. Допускається 
надавати обладнанню цифрове позначення з розшифруванням його 
назви на цьому ж кресленні.  



І. М. Журавська 

 

48 

На планах указують координаційні осі будівлі, відстані між ними, 

суміжні приміщення, відстані між рядами обладнання, відстані від 

обладнання до будівельних конструкцій, проектоване та існуюче 

обладнання, вводи лінійних, станційних кабелів та кабелів живлення, 

отвори, підлогові канали, металоконструкції для прокладки кабелів, 

відмітки чистої підлоги для нових приміщень, а для існуючих 

приміщень – номер поверху та висоту приміщень [34].  

План розміщення обладнання виконується на основі накресленого 

згідно з ДСТУ Б А.2.4-7:2009 плану приміщення (див. рис. 2.3). 

З плану приміщення вилучаються внутрішні розміри (залишають 

лише габаритні зовнішні розміри приміщення) та площі приміщень. У 

кожному приміщенні на плані в кружках діаметром 5 мм залишають 

номери приміщень. 

Для позначення активного мережевого обладнання на плані 

розміщення обладнання використовуються умовні графічні позначення 

(піктограми, «іконки») або за ДСТУ Б А.2.4-40:2009, або згідно з 

нотацією компанії Cisco, або з шаблонів MS Visio. Основні з них 

наведено в табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Умовні графічні позначення, що використовуються для 

позначення мережевих пристроїв 
 

Найменування 

Зображення (піктограми, icons) 

за ДСТУ 

Б А.2.4-40:2009 

за нотацією 

Cisco 
у MS Visio 

Концентратор Hub 

(small groop) 

   

Комутатор Ethernet 

(Switch for small groop) 

(L2) 

 
 

 

 
Комутатор 

із розширеною 

функціональністю 

(any transport L2 

over L3, tonel Ethernet 
over ATM/IP)   

 

Маршрутизатор IP 

(Router) L3-L4 
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Найменування 

Зображення (піктограми, icons) 

за ДСТУ 

Б А.2.4-40:2009 

за нотацією 

Cisco 
у MS Visio 

Шлюз (Gateway) 

   
Голосовий шлюз 

 

  

База даних 

 
  

Персональний 

комп’ютер (ПК/PC) 

   

Клієнтський термінал 

   

Модем кабельний 

 
 

 

 
Модем xDSL 

 
Радіотермінал (РТ) 

 
 

 

Телефонний апарат 

аналоговий. Загальне 
зображення 
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Найменування 

Зображення (піктограми, icons) 

за ДСТУ 

Б А.2.4-40:2009 

за нотацією 

Cisco 
у MS Visio 

Клієнтський 

ІР-телефон 

 
 

 

Точка доступу 
(одно- та 

дводіапазонна) 
 

 

  
Ноутбук 

 

  
Антена  

 

  
Міст 

 

 

 

 
Шафа 

телекомунікаційна 

 

 

 

Провайдер (ISP) 

 

  

 

Кожна піктограма повинна мати власне літерно-цифрове позначення, 

унікальне у межах приміщення або у межах будівлі. Правила  

складання позначень наведено в розділі 7. Фрагмент плану розміщення 

обладнання наведено на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 – План розміщення обладнання (фрагмент) 

 

Якщо в національних та фірмових стандартах не наведено  

специфічних зображень, то для станцій, периферійних та комутаційних 

пристроїв використовують зображення у вигляді прямокутників із 

відповідними написами [42]. 

При розміщенні робочих місць та додаткового обладнання повинні 

бути витримані норми охорони праці під час експлуатації ЕОМ, 

розглянуті в розділі 11. 

 

 

2.2.2 Розробка функційної та структурної схем ЛОМ. 
Умовні графічні позначення ліній зв’язку 

 

У складі основного комплекту робочих креслень проекту СКС 

згідно з ДСТУ Б А.2.4-42:2009 повинні бути наведені структурні 

(функційні) схеми.  

Наприклад, на функційних схемах організації зв’язку вузлів Інтернет-

доступу (рис. 2.4) вказують напрямки взаємодії з іншими постачаль-

никами (провайдерами) Інтернет-послуг та абонентами мережі для 

організації доступу абонентів до глобальної мережі Інтернет.  
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Також на схемі вказують комутаційне обладнання і обладнання 

маршрутизації та функційні з’єднання між обладнанням із зазначенням 

стандартів передачі даних.  

Структурна схема СКС в графічному вигляді відображає  

приміщення і розміщення пристроїв, що складають мережу. Правильно 

складена структурна схема СКС містить інформацію про розташування 

окремих одиниць комп’ютерного та комутаційного обладнання, розташу-

вання комутаційних та монтажних шаф, окремих підмереж і т. п. 

На відміну від функційної схеми, що відображає логічну структуру 

СКС, з урахуванням особливостей складових елементів та їхніх  

параметрів, структурна схема СКС орієнтована насамперед на  

проведення будівельно-монтажних робіт з прокладання мережі. 

У тих випадках, коли планується локальна мережа в невеликій 

організації, структурна схема мережі СКС може бути поєднана з  

функційною. У разі великих мереж таке поєднання неприпустимо, 

оскільки логічна структура, що зазначається на функційній схемі 

(див. рис. 2.4), може бути більш простою, ніж фізична структура 

мережі і навпаки.  

Відповідно до вимог п. 9.1 ДСТУ Б А.2.4-42:2009 на структурній 

схемі СКС вказують тип і категорію підсистем проектованої СКС, 

структуру та загальну конфігурацію СКС, адреси будинків, номери чи 

найменування приміщень, де розташовуються комутаційні пристрої.  

До структурної схеми СКС додають за необхідності окрему схему 

підключення елементів магістральних підсистем  – існуючих та 

проектованих. 

На структурній схемі ЛОМ показують усе обладнання, наведене  

на плані розміщення обладнання, та позначаються лінії зв’язку, які 

з’єднують зазначене обладнання в єдину мережу.  

Для каналів зв’язку використовують лінії з позначеннями  

(табл. 2.6), які не повторюють позначення стандартів. 
 

Таблиця 2.6 – Умовні графічні позначення каналів зв’язку та елементів 

побудови СКС 
 

Найменування 
Позначення 

за ДСТУ Б А.2.4-40:2009 в MS Visio 

Інтерфейси технології Ethernet: 
а) Ethernet 10 Мбіт/с вита пара 

(10Base-T) 

б) Fast Ethernet 100 Мбіт/с вита 
пара (100Base- ТХ) 

в) Fast Ethernet 100 Мбіт/с оптичне 

волокно (100Base-FX) 

 
Е 

 

FEt 
 

FEf 
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Найменування 
Позначення 

за ДСТУ Б А.2.4-40:2009 в MS Visio 

г) Gigabit Ethernet 1000 Мбіт/с 
оптичне волокно багатомодове, 

850 нм (1000Base-SX) 

д) Gigabit Ethernet 1000 Мбіт/с 
оптичне волокно одномодове, 

1310 нм, L = 5 км (1000Base-LX) 

е) Gigabit Ethernet 1000 Мбіт/с, 
оптичне волокно одномодове, 

1310 нм, L = 80 км (1000Base-ZX) 

є) Gigabit Ethernet 1000 Мбіт/с, 
вита пара (1000Base-T) 

 
GbEs 

 

 
GbEl 

 

 
GbEz 

 

 
GbEt 

 

Аналогова фізична двопроводова 

лінія зв’язку 
 

за створеним  

власним шаблоном 

Аналогова фізична трипроводова 

лінія зв’язку 
 

за створеним  

власним шаблоном 

Оптоволоконна лінія (наводять 
швидкість передачі STM-N 

або довжину хвилі N)  
  

Лінія передавання по 

коаксіальному кабелю 

 

за створеним  

власним шаблоном 

Абонентський радіодоступ 

 
 

Цифрова абонентська лінія, 
симетрична («вита» пара) 

 

за створеним 

власним шаблоном 

 

Але достатньо складно при розробці структурних схем «вручну» 

користуватись умовними графічними позначеннями ліній зв’язку,  

наведеними в табл. 2.6. Крім того, такі позначення (крім бездротового 

зв’язку) відсутні в MS Visio, Autodesk AutoCAD, Dia та ін. Зважаючи 

на це, зазвичай для кабельних ліній зв’язку використовують основну 

лінію із зазначенням на ній технології передачі даних (див. табл. 2.6).  

З урахуванням вищенаведеного структурна схема ЛОМ набуває 

вигляду: 

а) створена в MS Visio версій з XP по 2010 (рис. 2.5, a); 

б) створена в MS Visio версій з 2013 (рис. 2.5, б); 

в) створена у кросплатформеному редакторі діаграм Dia (рис. 2.5, в). 
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а) 

Рисунок 2.5 – Структурна схема ЛОМ: а – виконана в MS Visio  

версій з XP по 2010; б – виконана в MS Visio версій з 2013; 

в – виконана в редакторі Dia 

 

 
б) 

Рисунок 2.5, аркуш 2 
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в) 

Рисунок 2.5, аркуш 3 

 

 

 

2.2.3 Інженерні рішення щодо протипожежних заходів 
 

Виникнення пожеж може вивести з ладу на тривалий час будь-яку 

установу чи її обладнання, що може призвести до значних економічних 

збитків. 

Тому державними нормативами передбачено, що у всіх приміщеннях 

з серверами та робочими місцями, обладнаними ЕОМ, повинні бути 

встановлені переносні вуглекислотні вогнегасники [36]. Норми належності 

вогнегасників розглянуто в розділі 11. 

Приміщення, в яких розміщуються робочі місця операторів 

сервера загального призначення, обладнуються системою автоматичної 

пожежної сигналізації та засобами пожежогасіння відповідно до вимог 

НАПБ Б.06.004-2005, ДБН В.2.5-13-98 [36]. 

Проходи до засобів пожежогасіння мають бути вільними.  

Розміщення вогнегасників наноситься на план приміщення окремо 

від комп’ютерного та мережевого обладнання. Позначення вогнегасників 

різних моделей повинно бути внесене до переліку умовних графічних 

позначень проекту ЛОМ. Приклад розміщення вогнегасників наведено 

на рис. 2.6. 
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Рисунок 2.6 – План розміщення вогнегасників 

 

 

2.2.4 Схема улаштування електрообладнання 
 

Система електроживлення ЛОМ складається з нижчезазначених 

підсистем: 

 кабельна система виділеного електроживлення (КСВЕ); 

 кабельна система загального електроживлення (КСЗЕ). 

КСВЕ (яка використовується для електроживлення системних блоків, 

моніторів, комунікаційного обладнання тощо) на рівні групової мережі 

відокремлена від КСЗЕ (використовується для електроживлення 

принтерів, ксероксів, сканерів тощо). 

КСВЕ є системою, захищеною стабілізатором напруги та джерелом 

безперебійного живлення (ДБЖ, англ. Uninterruptible Power Supplies – 

UPS).  

Вбачається, що на одну групу автоматичних вимикачів (АВ, ВА) 

у розподільчому щиті (РЩ) встановлюється комплект розеток, який 

складається з: 

 двох інформаційних розеток СКС з двома роз’ємами RJ-45 

на кожній (знизу); 

 трьох силових розеток КСВЕ червоного кольору з механічним 

блокуванням (ліворуч); 
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 двох силових розеток КСЗЕ білого кольору з механічним 

блокуванням (праворуч). 

Комплект розеток СКС, КСВЕ і КСЗЕ доцільно встановлювати 

безпосередньо в короб. 

Кабелі від електричних розеток проведені в накладний електричний 

щит і підключені на автомати. Для захисту від перевантажень 

або короткого замикання диференційний вимикач (ВД) послідовно 

підключається до запобіжника або автоматичного вимикача ВА 

верхнього рівня (рис. 2.7). 

Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв 

ЕОМ та обладнання для обслуговування, ремонту та налагодження 

ЕОМ виконується як окрема групова трипроводова мережа, шляхом 

прокладання фазового (буква L), нульового робочого (буква N) та 

нульового захисного провідників (букви  РЕ). Нульовий захисний 

провідник використовується для заземлення (занулення) електро-

приймачів [37]. 

Стандарти на маркування кольору ізоляції провідника: 

а) жовто-зелений (у вигляді поздовжніх або поперечних смуг 

однакової ширини, які чергуються) – завжди заземлення; 

б) блакитний (синій) – завжди нуль; 

в) інші кольори (білий, чорний, коричневий та ін.) – фази. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Підключення обладнання ЛОМ до однофазної 

електромережі через АВ та стабілізатор: 
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1  – корпус щита розподільчого; 

2  – з’єднувальні елементи нульових робочих провідників (N  – 

«нейтраль»); 

3  – з’єднувальний елемент затискачів нульових робочих провідників, а 

також провідника урівнення потенціалів (PE – «шина заземлення»); 

4  – з’єднувальний елемент вхідних виводів захисних апаратів групо-

вих кіл (L – «фаза»); 

5  – стабілізатор напруги; 

6  – автоматичний вимикач загального призначення; 

7  – диференційний автоматичний вимикач (типу А); 

8  – корпус щита розподільчого. 
 

Структуру трифазного електропостачання в ЛОМ наведено на 

рис. 2.8. 
 

 
Рисунок 2.8 – Структура трифазного електропостачання в ЛОМ 

 

Розрахунок системи електроживлення та вибір її компонентів  

наведено в розділі 12. 

 

 

2.2.5 Розробка специфікації на обладнання 
 

До специфікації включається все мережеве обладнання, комплектуючі, 

інструменти для монтажу зазначеного обладнання, додаткове обладнання 

для забезпечення стабільної роботи ЛОМ – зліва направо згідно 

з виконаними кресленнями ЛОМ. 
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Крім назви, в специфікації вказується одиниця виміру вказаного 

елемента та необхідна кількість зазначених у специфікації елементів. 

У другій графі специфікації наводиться «перев’язка» зі структурною 

схемою ЛОМ, розробленою у ЛР3. Тобто в окремій графі специфікації 

наводять літерні позначення активного обладнання, наведеного на  

структурній схемі рис. 3.1. 

Складання специфікації рекомендується виконувати за формою, 

наведеною у табл. 2.7. 
 

Таблиця 2.7 – Специфікація на ЛОМ 
 

№ 

з/п 
Позн. Найменування 

Од. 

вим. 
К-сть Прим. 

1  C1 IP Камера D-Link DCS-2132L шт. 14  

2  C3 IP Камера D-Link DCS-2310L шт. 5  

3  C2 IP-камера D-Link DCS-7010L шт. 2  

4   Блок вентиляторний Asus 4 fun 19", 1U шт. 5  

5   Блок освітлення RAX-LU 19", 1U шт. 1  

6   
Блок силових розеток ТЕКО-БР19-

5.0.0.1 19", 1U 
шт. 2  

7   Викрутка хрестова Modeco 2х100 мм шт. 5  

8   
Вогнегасник вуглекислотний, ВВК 

ОУ-7, 7 кг 
шт. 8  

9   
Дальномір лазерний з кутоміром Bosch 

GLM 250 VF Professional 
шт. 1  

10   
Джерело безперебійного живлення Aros 

Sentinel XR 8000 RackMount 19", 2U, 8 кВт 
шт. 1  

11   Драбина Krause Corda 3x6 м шт. 1  

12   
Дриль електричний двошвидкісний 
реверс Skil 6545 MA 

шт. 2  

13   Дюбель-цвяхи 6х60, 200 шт. уп. 3  

14   Автомат електричний SH201-B5, 5А шт. 14  

15   Автомат електричний SH201-B25, 25А шт. 21  

16   Заглушка торцева Т-ПЛАСТ 20х20 мм шт. 50  

17   З’єднувач Т-ПЛАСТ 20х20 мм шт. 50  

18   

Інструмент ударний для термінування 

кабелю «вита пара» в розетки RJ45 PT01 

Tons (Maxxtro) 

шт. 2  

19   Кабель F/UTP CAT 6, 500 м уп. 1  

20   
Кабель силовий 3х-проводовий ВВГ 

1kV 3x1,5 
м 150 освітлення 

21  S 

Сервер SERVER Intel 2*XEON 7330 
2.4GНz, 16Gb Ram FB DIMM/2 

HotSwapx73Gb HDD-15K/SAS 

RAID/DVD-RW/2x19", 2U 

шт. 2  

22   
Стабілізатор напруги Lider PS 10000W-50, 
10 кВт, 6U 

шт. 1  

23   
Стабілізатор напруги Volter СНПТО 22 ПТ, 

22 кВт, 9U 
шт. 1  
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№ 

з/п 
Позн. Найменування 

Од. 

вим. 
К-сть Прим. 

24  TC 
Стійка телекомунікаційна 

Євроформат Alfacube 19", 42U 
шт. 1  

25  TR 
Стійка телекомунікаційна, 

навісна 19", 4U, 550 мм 
шт 6  

26   Стяжка кабельна 3х100, 100 шт. уп. 3  

27  TV 
Телевізор Samsung UE-50F6650, 50", 

Ethernet 10/100, IEEE 802.11n 
шт. 2  

28  PR 
Термопринтер Godex EZ-DT2 plus, 
USB2.0, RS232 

шт 1  

29   
Тестер кабельний UTP RJ-45 

HANLONG KDCTB6005 
шт. 1  

30  AP 
Точка доступу Wi-Fi N Netgear 
R6300-100PES  

шт. 4  

31   Труба гофрована d40 мм м 5  

32   Шурупи KOELNER 6х60, 1000 шт. шт. 2  

33  R 
Роутер Asus RT-AC56U, IEEE 
802.11 a/b/g/n/ac 

шт. 1  

34  MC Медіаконвертор 10GbE XFP/XFP, RS-232 шт. 1  

… … … … … … 

 

Графа «Позначення» табл. 2.7 заповнюється тільки для активного 

обладнання ЛОМ, наведеного на структурній схемі ЛОМ.  

Досить ефективним можна назвати досвід створення специфікації 

на обладнання та роботи з монтажу ЛОМ у програмі «1С:Предприятие» 

або в іншому ПЗ, у середовищі якого ведеться база активного і 

пасивного обладнання, мережевих аксесуарів та інших складових СКС.  

Послідовність дій зі створення специфікації та кошторису на 

обладнання і роботи з монтажу ЛOM у програмі «1С:Предприятие» 

може виглядати таким чином: 

а) створюється власна база даних обладнання та послуг (тобто, 

монтажних робіт) в окремих підрозділах розділу «Обладнання» 

(рис. 2.9, а); 

б) створюються облікові картки на кожну одиницю обладнання 

(рис. 2.9, б). 

 
а) 
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б) 

Рисунок 2.9 – Створення специфікації ЛОМ в середовищі 

«1С:Предприятие»: а – перелік видів обладнання; 

б – облікова карта на активне обладнання 

 

У кожному розділі власної бази даних програми «1С:Предприятие» 

для кожної одиниці обладнання, комплектуючих, видаткових матеріалів 

та інструментарію для побудування ЛОМ заповнюють окремі дані 

(назва, валюта, ставка ПДВ і т. п.). Наприклад, у підрозділі «Активне 

обладнання» створюють облікові картки на кожну модель комутаційного 

обладнання (див. рис. 2.9, б). 

Підрозділ «Пасивне обладнання» може виглядати таким чином 

(рис. 2.10):  
 

 
 

Рисунок 2.10 – Заповнення розділу «Пасивне обладнання ЛОМ» 

у програмі «1С:Предприятие» 
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2.2.6 Розробка кошторису на проектування та монтаж 
ЛОМ 

 
Кошторис складається на основі специфікації із зазначенням цін 

на кожну позицію, та, на відміну від специфікації, у кошторисі перелік 
обладнання доцільно згрупувати за такими розділами: 

 активне обладнання. Під цією назвою мається на увазі обладнання, 
яке має деякі інтелектуальні функції, тобто маршрутизатор, комутатор 
(«світч») і так далі, є активним мережевим обладнанням. До активного 
обладнання також належить усе інше комутаційне обладнання, що 
потребує окремого електроживлення (концентратори, точки доступу, 
телекомунікаційні шафи тощо), навіть якщо воно не  наділене 
інтелектуальними властивостями; 

 пасивне обладнання. До пасивного мережевого обладнання належить 
обладнання, що не наділене інтелектуальними особливостями та не 
потребує окремого електроживлення, наприклад, кабельна система, 
абонентські розетки та відповідні конектори до них (RJ-45, RJ-11 
тощо), патч-панель і т. п. Також до пасивного обладнання можна 
зарахувати стійки; 

 мережеві аксесуари (короба та лотки для укладки кабелю, 
різноманітні кути для з’єднання коробів – пласкі, з’єднувальні, торцеві 
заглушки тощо); 

 інструменти для монтажу ЛОМ (кліщі обтискові, польовий 
тестер – кабельний аналізатор, ватерпас або рівень лазерний, рулетка, 
дриль, викрутка, ящик для інструментів тощо); 

 видаткові матеріали (шурупи, дюбеля, стяжки нейлонові 
для кабелю, засоби маркування кабелів та обладнання і т. п.) 

 додаткове обладнання (вогнегасник, кронштейн для вогнегасника, 
кондиціонер, стабілізатор, джерело безперебійного живлення, мережевий 
фільтр, комплектуючі для системи електропостачання: розетки силові, 
автоматичні вимикачі, розподільчі шафи тощо). 

Назви елементів ЛОМ наводяться у першій графі таблиці з  
вирівнюванням наліво та починаються з іменника (українською мовою) в 
однині. Після назви в цій же графі вказуються основні технічні 
характеристики елемента ЛОМ (інтерфейси, стандарти передачі даних, 
розміри, кількість дрібних елементів або довжини кабелю в упаковці 
тощо). Якщо розміри елементів наведено в міліметрах, то скорочення 
«мм» можна опускати. 

Одиниці виміру та кількість розташовуються посередині графи, а 
ціни та вартість – з вирівнюванням по правому краю (для швидкого 
зорового розподілу великих та малих сум) з двома знаками після коми. 
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Рекомендується вказувати виробника обладнання та парт-номери 
обладнання за каталогом виробника або продавця, а також наводити 
поряд зовнішній вигляд обладнання. Наявність зовнішнього вигляду та 
парт-номера в подальшому полегшить пошук детальних характеристик 
та опису обладнання. 

Приклади часткових кошторисів наведено в табл. 2.8-2.13. 
Наприкінці підраховується повна сума вартості елементів ЛОМ, 

інструментів та додаткового обладнання для інсталяції ЛОМ з усіх 
таблиць. 
 

Таблиця 2.8 – Активне обладнання 
 

№ з/п, назва 
Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 
К-сть 

Вартість, 

грн 

Комутатор D-Link DES-1005P, 5х10/100  шт. 281,00 1 281,00 

Mаршрутизатор D-Link DIR-615/A 
1x10/100 Мбіт/с WAN, 4xRJ-45 
10/100BASE-TX LAN  

шт. 165,00 1 165,00 

РАЗОМ: 2 446,00 
 

Таблиця 2.9 – Пасивне обладнання 
 

№ з/п, назва 
Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 
К-сть 

Вартість, 

грн 

Кабель «вита пара», F/UTP, cat.5e 305 м уп. 1543,00 1 1543,00 

Конектор RJ-45 UTP (100 шт.)  уп. 58,00 1 58,00 

Розетка телекомунікаційна 
2-портова RJ-45, UTP, cat. 5e 

шт. 24,21 2 48,42 

Патч-панель 19" 16-портова, UTP cat. 5e 1U шт. 132,00 1 132,00 

РАЗОМ: 5 1781,42 

 
Таблиця 2.10 – Мережеві аксесуари 
 

№ з/п, назва 
Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 
К-сть 

Вартість, 

грн 

Короб кабельний 22x10 ДКС TCM, 
довжина однієї штуки коробу 2 м 

шт. 2,30 4 9,20 

Заглушка торцева 22x10, ДКС LM  шт. 2,27 4 9,08 

Кут плаский 90o 22x10, ДКС  шт. 2,60 4 10,40 

Кут зовнішній 90o 22x10, ДКС  шт. 2,52 4 10,08 

Кут внутрішній 90o 22x10, ДКС  шт. 3,28 4 13,12 

Трійник плаский 22x10x10, ДКС IM  шт. 2,94 1 2,94 

РАЗОМ: 21 54,82 

 

Таблиця 2.11 – Додаткове обладнання 
 

№ з/п, назва 
Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 
К-сть 

Вартість, 

грн 

Вогнегасник вуглекислотний ОУ-5 
(ВВК-3,5) 

шт. 256,08 2 512,16 
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№ з/п, назва 
Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 
К-сть 

Вартість, 

грн 

Кондиціонер AUX ASW-H12A4/EABR. 
Розмір приміщення 55 м2 

шт. 3685,20 1 3685,20 

Підставка під вогнегасник 
вуглекислотний ОУ-5 (ВВК-3,5) 

шт. 84,00 2 168,00 

Фільтр-подовжувач мережевий 

SVEN Classic 5-5M 5 м. 7 розеток із 
заземленням (5xCEE 7/4, 1xCEE 7/16, 

1xCEE 7/17), макс. навантаження 10 А 

шт. 68,00 1 68,00 

РАЗОМ: 7 4433,36 

 

Таблиця 2.12 – Видаткові матеріали 
 

№ з/п, назва 
Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 
К-сть 

Вартість, 

грн 

Леза змінні для ножа канцелярського 

з сегментованим лезом 18 мм Axent 
6702 (10 шт.) 

уп. 5,35 1 5,35 

Батарейки пальчикові Sony Plus AA 

1.5 В LR6 (2 шт.) 
уп.  11,30 1 11,30 

Бур SDS-PLUS Kress Набір бурів 
turbo bk5 (5 штук, розміром 

5,6,8,10,12 X 100/160) 

уп. 169,00 1 169,00 

Набір свердел по бетону Makita D-

05175 (5 штук, діаметр 4,5,6,8,10) 
уп. 45,00 1 45,00 

Набір насадок біт BOSCH EXTRA 

HART 16 шт. 
уп. 253,00 1 253,00 

Ножі-ставки змінні HT-44KR для HL-SW2 шт. 44,00 1 44,00 

Дюбель з шурупом 6х60 (100 шт.) уп. 14,00 1 14,00 

Дюбель з шурупом 8х80 (100 шт.) уп. 34,78 1 34,78 

РАЗОМ: 8 576,43 
 

Таблиця 2.13 – Інструменти 
 

 

№ з/п, назва 
Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 
К-сть 

Вартість, 

грн 

Кримпер модульний Pro’sKit CP-373, 

4P/6P/8P 
шт. 122,00 1 122,00 

Інструмент для розшивки кабелю в 
патч-панель (або розетку) ударний 

HL-SW2 

шт. 63,75 1 63,75 

Викрутка хрестова D03P180 
Jonnesway, PH#1х80, 160 

шт. 21,48 1 21,48 

Рулетка S&R 5 м шт. 56,00 1 56,00 

Дальномір лазерний з кутоміром 

Bosch GLM80 Professional 80 м 
шт. 2318,00 1 2318,00 

Рівень Kapro Spirit 779 (779-40-400) 
400 мм 

шт. 76,00 1 76,00 

Ніж канцелярський з сегментованим 

лезом 18 мм Axent 6702 
шт. 13,95 1 13,95 

http://price.ua/fidurl.php?fid=1572&cid=4077&prid=21989613&url=http%3A%2F%2Fe-altsest.com%2Fru%2Fcatalogue%2F9580%2F7171%2F7176%3Futm_source%3Dprice.ua%26utm_medium%3Dprice%26utm_term%3D11376
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ВСЬОГО: 14169,21 грн 

 

Іноді для повнішого інформування Замовника проекту ЛОМ щодо 

статей витрат доцільно включати в таблиці кошторису зовнішній 

вигляд обладнання та комплектуючих (табл. 2.14). Якщо одиниця 

виміру метричних характеристик міліметри, зазвичай позначення «мм» 

випускають. 

 

Таблиця 2.14 – Мережеві аксесуари (із зовнішнім виглядом) 
 

№ з/п, 

назва 

Зовнішній 

вигляд 

Од. 

вим. 

Ціна, 

грн 
Кількість 

Сума, 

грн 

1. Короб ПВХ 18х13 

MKE Aks білий 

 

м 5,52 5 27,60 

2. Ковпачок на RJ-45 

 

шт. 0,65 10 6,50 

3. Кут внутрішній 
90 LV 18х13 

 

шт. 4,16 2 8,32 

4. Кут плаский 
90 LV 18х13 

 

шт. 4,93 1 4,93 

5. Заглушка торцева 

18х13  

 

шт. 7,64 2 9,28 

6. Стяжка кабельна 

2,5х100 (100 шт.) 

 

уп. 6,20 1 6,20 

№ з/п, назва 
Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 
К-сть 

Вартість, 

грн 

Перфоратор Metabo KHE 2650 шт. 1999,00 1 1999,00 

Дриль двошвидкісний з реверсом 

Rebir IE-1305A  
шт. 1043,00 1 1043,00 

Драбина алюмінієва універсальна, 

робоча висота до 3,98 м 
шт. 900,00 1 900,00 

Ящик для інструменту Stanley Auto 

Latch 635 x 292 x 316 
шт. 264,00 1 264,00 

РАЗОМ: 11 6877,18 
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№ з/п, 

назва 

Зовнішній 

вигляд 

Од. 

вим. 

Ціна, 

грн 
Кількість 

Сума, 

грн 

7. Стяжка кабельна 
2х120 (100 шт.) 

 

уп. 9,90 1 9,90 

8. Шафа настінна 19", 
6U, (365x600x650) 

мет. двері, Exalan 
 

шт. 2125,00 1 2125,00 

РАЗОМ: 23 2197,73 

 

Крім елементів, які перелічені у специфікації, до кошторису включаються 

роботи з монтажу ЛОМ, які бажано розписувати за позиціями; це 

допоможе при зміні обсягів робіт оцінити їхню реальну кінцеву 

вартість. 

Монтажні роботи можна поділити на такі етапи: 

 монтаж кабельних каналів, лючків, стійок; 

 прокладка кабелю; 

 установка інформаційних і електричних розеток; 

 організація комутаційного центру; 

 маркування елементів мережі. 

Орієнтовні ціни на монтаж СКС на сучасному ринку теле-

комунікацій України наведено в додатку В [57]. 

Під кожним розділом кошторису розраховується вартість цієї групи 

кошторису. Наприкінці кошторису зазначається загальна сума всіх 

складових елементів ЛОМ та вартість монтажно-налагоджувальних 

робіт. Валютою кошторису обов’язково повинна бути національна 

(грн). Якщо додатково використовується інша валюта (євро, долари 

США й т. ін.), доцільно у електронному файлі проекту створити 

макрос із поновленням курсу цієї валюти до гривні за НБУ (наприклад, 

з веб-сайтів bank.gov.ua, tables.finance.ua, fin.biz.ua або ін.) та 

автоматичним перерахунком відповідних сум. 

Створювати кошторис доцільно у будь-якому табличному 

процесорі
 
– як інстальованому (MS Excel, Open Office Calc, StarOffice 

Calc, Lotus 1-2-3, Corel Quattro Pro або ін.), так і в онлайновому (Google 

Spreadsheets, EditGrid, Zoho Sheet та ін.). Доречним є також 

використання програмного середовища «1С:Предприятие» й т. п. 

(«БАС-Предприятие», «Турбо Бухгалтер», «Турбо 9», «Инфо-Бухгалтер», 

«Квинт», «Парус» тощо). 
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Якщо облік компонентів ЛОМ ведеться у середовищі 

«1С:Предприятие», то кошторис може виглядати так, як наведено на 

рис. 2.11. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Кошторис на створення ЛОМ 

у середовищі «1С:Предприятие» 

 

Заповнення облікових карток на обладнання та складання кошторису 

можливо як у національній валюті (грн), так і в іншій валюті, 

наприклад, у доларах США (рис. 2.12). 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Ведення обліку складових ЛОМ 

в доларах США у програмі «1С:Предприятие» 
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2.3 Вимоги до робочої документації 
 

Робоча документація (Р) – це заключний етап проектування, що 

складається з деталізованих і доведених до робочого місця документів. 

Стадія Р розробляється для безпосереднього виконання будівельно-

монтажних робіт. 

До складу Р повинні входити: 

 робочі креслення, які розробляються згідно з вимогами нормативних 

документів (траси прокладання кабелів по кожній підсистемі СКС 

тощо); 

 позначення і правила маркування розеток, кабелів тощо; 

 ескіз монтажу кабелів у різних роз’ємах; 

 схема підключення кабельної проводки; 

 таблиця кабельних з’єднань; 

 плани розміщення обладнання в шафах або стійках; 

 програма і методика випробування СКС. 

Із прикладом робочої документації можна ознайомитись на форумі 

про СКС і АСУ [20]. 

 

 

2.3.1 Розробка траси прокладання кабелів. Умовні 
графічні позначення 

 

Згідно з ДСТУ Б А.2.4-42:2009 у складі основного комплекту 

робочих креслень СКС розробляють [43]: 

 траси прокладання кабелів по кожній підсистемі СКС;  

 кабельні журнали (журнали кабельних з’єднань). 

Траси прокладання кабелів виконують, як правило, на поверхових 

планах будівель у масштабі 1:100, 1:200. Фрагменти трас, окремих 

підсистем можуть бути виконані на планах у масштабі 1:50 – 1:500.  

На планах зазначають:  

 траси прокладання кабелів СКС по приміщеннях будівлі;  

 місця розташування комутаційного обладнання;  

 місця вводу кабелів у приміщення чи будівлю;  

 марки (типи) та ємність кабелів, що прокладаються;  

 спосіб прокладання кабелів;  

 типи конструктивних елементів.  

Кожному кабелю надається своє позначення, яке вказується в 

місцях розгалуження трас. Маркування кабелів на трасі повинно 

відповідати журналу кабельних з’єднань.  


