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3. Технічний проект (ТП); 

4. Робоча документація (РД). 

У будь-якому випадку першою стадією є ТЗ на створення 

автоматизованої системи відповідно до вимог ГОСТ 34.602-89 [28]. 

Зважаючи на навчальну, а не комерційну мету проектування, деякі 

складові зазначених стадій у роботах студентів (лабораторних, 

курсових та ін.) можуть бути надані у скороченому вигляді, суміщені в 

єдиний документ або випущені (якщо є деталізацією основних типів 

документів та не мають самостійного значення). 

 

 

2.1 Вимоги до технічного завдання 
 

У технічному завданні відповідно до вимог ГОСТ 34.602-89 [28] 

повинна бути відображена така інформація: 

 загальні відомості; 

 призначення та мета створення ЛOM; 

 характеристика об’єктів, поєднаних у ЛOM; 

 вимоги до ЛOM; 

 склад та зміст робіт зі створення ЛOM; 

 порядок контролю та прийняття ЛОМ; 

 вимоги до складу й змісту робіт з підготовки ЛОМ до вводу в дію; 

 вимоги до документування; 

 джерела розробки. 

Із прикладами розроблених та узгоджених із замовниками 

технічних завдань можна ознайомитись на сайтах інсталяторів 

України [57].  

 

 

2.1.1 Склад загальних відомостей 
 

У загальних відомостях зазначається орієнтовний замовник (галузь 

діяльності) проекту ЛОМ, основні характеристики будівлі (висота 

приміщення, матеріал та товщина стін і перегородок, конструкція стелі 

і підлоги тощо). Наприклад, «Висота приміщення 3,0 м. Товщина 

зовнішніх стін становить 390 мм, а товщина перегородок – 250 мм. 

Матеріал стін та перегородок зроблені з цегли. Висота приміщення 

становить 3500 мм. Вікна у всіх приміщеннях знаходяться на відстані 

1200 мм від підлоги».  
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Усі основні розміри та площі наносяться на план приміщення (див. 

рис. 1.3). Інформація про приміщення будівлі подається в окремій 

таблиці (експлікації). Приклад наведено в табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1 –Інформація про приміщення (експлікація) 
 

Номер 

приміщення  
Призначення приміщення Площа, кв. м 

1 Кабінет директора 13,03 

2 Кабінет секретаря 14,07 

3 Приймальне приміщення 32,32 

4 Серверна кімната 6,84 

5 Складське приміщення 27,14 

6 Коридор 31,68 

7 Крита автостоянка 148,67 

 

 

2.1.2 Призначення та мета створення ЛОМ 
 

У цьому розділі ТЗ вказується необхідність обміну даними в 

мережі передачі даних (зазначається тип інформації, що передається), 

необхідність доступу до ресурсів мережі Інтернет. 

Крім того, необхідно вказати на можливість подальшого 

нарощування мережі для створення єдиного інформаційного простору 

на території (підключення інших мереж). 

Сучасний рівень комп’ютерних мереж найчастіше передбачає 

отримання клієнтом TriplePlay-послуг (доступ до високошвидкісного 

Інтернету, до цифрового телебачення та до телефону) через єдину 

лінію зв’язку, а також забезпечення інших сервісів у мережі передачі 

даних (відеоспостереження, сигналізація тощо). Таким чином, ідеться 

про створення мультисервісної мережі, яка забезпечить не тільки 

передачу різнорідного трафіку, але й єдиний білінг усіх послуг від 

одного телекомунікаційного оператора. 

 

 

2.1.3 Характеристика об’єктів, поєднаних у ЛOM 
2.1.3.1 Розміщення та функції об’єктів 
 

У цьому розділі перелічуються види та кількість персональних 

комп’ютерів (ПК), ноутбуків, периферійних та інших пристроїв, для 

підключення яких повинні бути передбачені або кабельні порти ЛОМ, 

або належним чином розрахована пропускна спроможність бездрото-

вого обладнання. 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

37 

Також наводяться умови експлуатації об’єктів ЛОМ (площа та 

об’єм приміщення на кожний стаціонарний та нестаціонарний об’єкт 

автоматизації і характеристики навколишнього середовища, в яких 

повинні працювати зазначені об’єкти). 

Необхідно також дотримуватись відповідних відстаней між 

комп’ютерною технікою. 

Згідно з ДСанПІН 3.3.2.007-98 при розміщенні робочих столів з 

ВДТ слід дотримувати такі відстані:  

а) між бічними поверхнями ВДТ 1,2 м; 

б) відстань від тильної поверхні одного ВДТ до екрана іншого 

ВДТ – 2,5 м. 

Кількість робочих місць (портів СКС та нестаціонарних об’єктів), а 

також склад та необхідні терміни для виконання монтажних робіт 

визначаються проектантом самостійно з урахуванням вимог нормативних 

документів та специфіки призначення ЛОМ [10; 11; 20; 21].  

На сьогодні існує два основні підходи до питання розрахунку 

кількості портів. Перший із них ґрунтується на поточних витратах – 

проект розробляється з урахуванням нинішнього навантаження на 

мережу. Другий підхід передбачає розширення мережі, для цього в 

ньому закладаються декілька надлишкових портів. Такий підхід більш 

витратний, але в майбутньому він дає можливість без яких-небудь 

проблем у декілька разів збільшити навантаження на всю мережу 

навіть у разі значного розширення штату співробітників. Тому 

переважно застосовується саме другий підхід. 

Загальноофісні норми площі та об’єму на одне робоче місце з ПК (у 

т. ч. для учнів навчальних закладів) відповідно до ДСанПІН 3.3.2.007-98 

мають бути: площа – не менше 6,0 кв. м, об’єм – не менше 20,0 куб. м [38]. 

Для закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової 

діяльності дітям, площа на одне ігрове місце зменшується до 4,5 кв. м 

[86]. 

Відповідно, площа серверного приміщення (англ. Tele-communications 

Rooms –TR) також повинна бути не менше 6 кв, м для підприємств 

більшості видів діяльності [38; 72]. 

Для закладів охорони здоров’я згідно зі стандартом ANSI/TIA-1179 

«Healthcare Infrastructure Standard» [15; 77] мінімальний розмір 

телекомунікаційних приміщень складає 12 кв. м, що значно перевищує 

аналогічні вимоги в офісних будівлях інших видів діяльності. 

Із характеристик об’єктів, поєднаних у ЛОМ (робочих станцій, 

серверів, АТС й т. ін.), обов’язково вказується, яким чином вони 

розміщуються (в одній або в декількох будівлях, по скільки яких 

об’єктів на яких поверхах та в яких приміщеннях – якщо такі 
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визначені). Такі відомості можуть бути узагальнені, наприклад, в 

таблицю за зразком табл. 2.2. 
 

Таблиця 2.2 – Розташування об’єктів ЛОМ у приміщеннях 
 

Номер 

приміщення 

ІР-

камери 
ПК Принтери Комутатори 

Точки 

доступу 

ІР-

телефони 
Проектор ТШ 

1 1 2 1 1 – 2 – – 

2 1 1 1 1 – 1 – – 

3 1 2 1 1 – 2 – – 

4 1 – – 1 – 1 – – 

5 2 1 1 1 – 1 – – 

6 1 – – 1 1 1 1 – 

7 2 – – – – – – – 

8 1 – – – – – – – 

9 1 – – – – – – 1 

Сума 11 6 4 5 1 7 1 1 

Разом 36 

 

Також вказують топологію, за якою поєднані об’єкти: «зірка», 

«кільце», змішана тощо. Зазначається тип кабелю («вита пара» з 

вказанням категорії, оптоволокно й т. п.) в горизонтальній та 

магістральній («вертикальній») підсистемах. Крім того, вказують 

передбачувану технологію середовища передачі даних (Ethernet/Fast 

Ethernet/Gigabit Ethernet/10G Ethernet або ін.). 

У сучасних ЛОМ найчастіше в ролі кабелю для з’єднання обладнання 

з комутаційним обладнанням використовується незахищений кабель 

«вита пара» (UTP) кат. 5E (клас D), а для з’єднання комутаційного 

обладнання між собою та з серверами – ВОК або захищений (shielded) 

кабель «вита пара» кат. 6A (клас ЕА). Передбачувана технологія 

середовища передачі даних GbE та Wi-Fi N. 

У нових інсталяціях мереж медичних установ стандартом 

ANSI/EIA/TIA-1179 передбачено використовувати пасивні компоненти 

CAT. 6A з підтримкою швидкості 10 Гбіт/с [15]. 

 

 

2.1.3.2 Визначення ступеня захисту об’єктів (ІР-коду) 
 
Окремо повинен бути визначений ступінь захисту об’єктів, 

поєднаних у ЛОМ. Це здійснюється за допомогою ІР-коду (англ. 

IP Code). IP Code визначає систему кодифікації, що застосовується для 

позначення ступенів захисту від доступу до небезпечних частин, 

попадання зовнішніх твердих предметів, води, а також для надання 
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додаткової інформації, пов’язаної з таким захистом. Така інформація 

наведена у міжнародному стандарті EN/IEC 60529 «Ступені захисту, 

що забезпечуються оболонками» (англ. Degrees of protection provided 

by enclosures – IP Code).  

В Україні IP Code визначається за міждержавним ГОСТ 14254-96 

«Ступені захисту, забезпечувані оболонками» і дає уявлення про 

пиловологозахищеність обладнання [29]. 

До коду IP-XY, крім абревіатури IP, можуть входити чотири 

символи. Перший (X) і другий (Y) символи – це цифри, що 

характеризують можливість проникнення в обладнання зовнішніх 

твердих предметів і захист від рідини. Третій і четвертий символи – 

літери, що дають допоміжну інформацію (для спеціального устаткування): 

 третій символ (A, B, C, D) характеризує можливість проникнення 

до небезпечних частин різними предметами (відповідно тильною 

стороною руки, пальцем, інструментом, дротом); 

 четвертий символ (H, M, S, W) надає додаткову інформацію. 

Перший елемент коду (X) має сім різних значень (від 0 до 6) та 

показує, від якого за розмірами твердого тіла передбачений захист 

обладнання (табл. 2.3).  

Другий елемент коду (Y) має дев’ять різних значень (від 0 до 8)  

та вказує тип і напрям впливу рідини на обладнання, за якого 

гарантується захист (табл. 2.3). За основу характеристики захисту 

обрана вода, як рідина, що має найменшу кінетичну в’язкість і не 

руйнує корпус хімічним шляхом. 

 

Таблиця 2.3 – Класифікація ступеня захисту (IP Code) за стандартом 

EN/IEC 60529 
 

Перша 

цифра 

коду 

Захист від 

дотику 

Захист від попадання 

чужорідних тіл 

(маркування) 

Друга 

цифра 

коду 

Захист від попадання води 

(маркування) 

0 Захист відсутній – 0 
Захист 

відсутній 
– 

1 Захист від 

дотику великих 

ділянок тіла зі 

струмоведучими 
частинами 

Крупні 

чужорідні 

тіла 

діаметром 
> 50 мм 

 

1 Захист від 

крапель, що 

падають 

вертикально  

2 Захист від 

дотику пальців 
людини зі 

струмоведучими 

частинами 

Захист від 

попадання 
середніх 

чужорідних 

тіл діаметром 
> 12 мм 

 

2 Захист від 

крапель води, 
що падають під 

кутом (не 

більше 15° до 
вертикалі) 
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Перша 

цифра 

коду 

Захист від 

дотику 

Захист від попадання 

чужорідних тіл 

(маркування) 

Друга 

цифра 

коду 

Захист від попадання води 

(маркування) 

3 Захист від 

дотику зі 
струмоведучими 

частинами 

інструмента, 
дроту й т. п. 

товщиною 

> 2,5 мм 

Захист від 

попадання 
дрібних 

чужорідних 

тіл діаметром 
> 2.5 мм 

 

3 Захист від 

бризок (у будь-
якому 

напрямку, не 

більше 60° до 
вертикалі) 

 

4 Захист від 
інструментів, 

дроту й т. п. 

товщиною  
> 1 мм 

Захист від 
попадання 

чужорідних 

тіл розміром 
із зернину і 

діаметром 
> 1 мм 

 

4 Захист 
від бризок води, 

що летять у всіх 

напрямках  

5 Повний  

захист 

Захист від 

пилу; 

відкладення 
пилу 

допускаються, 

проте його 
кількість не 

повинна 

загрожувати 

функціону-

ванню 

обладнання 

 

5 Захист від 

водяних 

струменів з 
форсунки у 

будь-яких 

напрямках 

 

6 Повний  

захист 

Пилонепро-

никний 

 

6 Захист від 

водяних хвиль 
 

    7 При зануренні 
на глибину 

< 1 м 

 
    8 При тривалому 

зануренні > 1 м 

(глибина у м 

вказується 
додатково) 

 

 
Якщо об’єкти ЛОМ встановлені у технічних приміщеннях без 

ризику вертикального попадання води (ПК, комутатори, принтери 

та ін.), рекомендованим є код IP30. Для обладнання, встановленого у 

коридорах, проходах, де є ризик вертикального попадання води 

(відеокамери, точки доступу тощо), рекомендований код захисту IP31. 
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Об’єкти, що працюють у дуже складних умовах із ризиком 

розбризкування води у всіх напрямках (вбудовані банкомати, 

інфокіоски, точки доступу вуличних кафе й т. п.), повинні мати код 

IP54/55. Для ще більш складних умов добирається обладнання з кодом 

IP67/68 (вуличні відеокамери, паркомати, смартфони, промислові 

ноутбуки та комутатори тощо). 

Об’єкти ЛОМ із IP66/67/68 мають повністю герметичний корпус 

(рис. 2.1). 

 

 
а) 

 
 

б) 

 

Рисунок 2.1 – Ударостійкі й водонепроникні комутатор Korenix JetNet 

4506-M12 (а) з кодом IP68, планшет J-PAD (б) з кодом IP67 

 

Для будь-якого обладнання, яке використовується у медичних 

установах, стандартом ANSI/EIA/TIA-1179 за необхідний встановлено 

код IP67. 

 

 

2.1.4 Вимоги до ЛOM 
 

У вимогах до ЛОМ, що проектується, зазначається, за якими 

стандартами (міжнародними, європейськими, державними тощо) 

сформовані основні вимоги, які повинні бути враховані при 

проектуванні.  
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Основні вимоги, яких слід дотримуватись при проектуванні СКС, 

викладені у міжнародному стандарті ISO/IEC 11801, в європейському 

EN 50173 та в американських стандартах, зокрема ANSI/EIA/TIA 568 

«Commercial Building Telecommunications Wiring Standard» і ANSI/EIA/ 

TIA 569 «Commercial Building Standard for Tele-communications Pathwais 

and Spaces». 

Також вказується відстань, яка розділяє кабелі передачі даних та 

електроживлення (силові та слабкострумові кабелі з вказанням рівня 

напруги), та необхідна відстань від джерел високочастотних перешкод 

та флуоресцентних ламп: 

 12 см від неекранованих ліній електроживлення 2 кВА (ANSI/ 

EIA/TIA 569A), або пластикова перегородка повинна розділяти силові і 

слабкострумові кабелі при прокладанні в пластикових коробах; 

 30 см від ліній з високовольтними наведеннями і флуоресцентних 

ламп; 

 90 см від ліній живлення від 5 кВА і вище; 

 100 см від ліній живлення трансформаторів, електродвигунів. При 

цьому допускається перетин кабелів «вита пара» і електроживлення 

під прямим кутом. 

На робочому місці встановлюється телекомунікаційна розетка (ТР), 

що містить 2 порти (найчастіше роз’єми RJ-45 незалежно від 

призначення роз’єму – як для телефонного зв’язку, так і для передачі 

даних через ЛОМ). Вертикальний спуск кабелю до комунікаційної 

розетки виконується у коробі. Комунікаційні розетки на робочих 

місцях мають бути вбудовані у короб. Кожний телекомунікаційний 

роз’єм розетки має бути промаркований відповідним чином. Кожний 

роз’єм комунікаційної розетки повинен бути забезпечений патч-

кордом для підключення персонального комп’ютера, телефону або 

іншого термінального телекомунікаційного обладнання. 

Комутаційний центр складається з комунікаційних шаф висотою до 

42U (юнітів), встановлених у серверному приміщенні. Відстань між 

передніми вертикальними перфорованими стійками має складати 19" 

(дюймів). Шафа повинна мати ширину 600 мм та глибину 845 мм. 

Система безперебійного живлення повинна забезпечувати 

безперебійну роботу мережевого, телекомунікаційного та серверного 

обладнання, що розміщуються в телекомутаційній шафі, протягом 

20 хвилин при повному зникненні напруги в мережі електроживлення, 

а також при виході параметрів напруги та/або частоти в електромережі 

за допустимі межі. 
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Потужність джерела безперебійного живлення вибирається з 

розрахунку електроспоживання мережевим обладнанням, серверним 

обладнанням та запасу 20 % від розрахункової потужності встановленого 

обладнання в шафі. 

Система електроживлення автоматизованих робочих місць повинна 

являти собою розподільчу електромережу 220 В, 50 Гц, яка підключається 

до загальної системи електропостачання. 

Комп’ютерні силові розетки автоматизованих робочих місць повинні 

відрізнятися за кольором від побутових або мати відповідне маркування. 

Кожне автоматизоване робоче місце повинно мати 2 силові 

абонентські розетки із заземлювальним контактом. 

Також необхідно взяти до уваги й безпеку персоналу, тому під час 

планування ЛОМ обов’язково враховується пожежна безпека, тобто 

наявність вогнегасників. Кількість вогнегасників визначають згідно з 

п. 3.8 норм належності, затверджених МНС України, та з урахуванням 

сумарної площі цих приміщень [104]. 

У вимогах до ЛОМ також зазначається розподіл усієї системи на 

ієрархічно пов’язані підсистеми СКС, а саме: 

а) Horizontal Cabling – горизонтальна кабельна підсистема (у 

межах поверхів будівель); 

б) Backbone Cabling – магістральна («вертикальна» між поверхами 

однієї будівлі та/або підсистема між будівлями) кабельна підсистема, 

побудована найчастіше на базі ВОК; 

в) Work Area (WA) – робоче місце; 

г) Telecommunications Closet (TC) – телекомунікаційна шафа (ТШ) 

або серверне приміщення (з квітня 2008 р. у стандарті ANSI/TIA/EIA-

568-В термін «TC» змінений на термін Telecommunications Room 

(TR, укр. – телекомунікаційне приміщення); 

д) Equipment Room (ER) – апаратна (серверна) та ін. 

 

 

2.1.5 Склад та зміст робіт зі створення ЛOM 
 

Орієнтовний склад та зміст робіт зі створення ЛОМ наведено в 

табл. 2.4. 

Зазначається також, чи необхідні для обладнання, яке використо-

вується для монтажу певної ЛОМ, сертифікати відповідності УкрСЕПРО, 

ISO, TUV або ін. (нп., рис. 2.2). 
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Таблиця 2.4 – Перелік та зміст робіт зі створення ЛОМ 
 

Номери 

етапів 
Назва етапу 

Тривалість 

виконання 

етапу, дні 

Бюджет етапу, 

грн 

1. Закупівля обладнання 5 438 953,00 

2. 
Роботи з підготовки об’єкта 

до монтажних робіт 
1 2000,00 

3. Поставка обладнання 2 3000,00 

4. 
Роботи з організації каналів між 

будівлями, поверхами та кабінетами 
2 2200,00 

5. 
Роботи з організації 

кросових приміщень 
2 1000,00 

6. 

Роботи з укладки кабелів 

горизонтальної кабельної 

підсистеми 

2 1682,00 

7. 
Роботи з укладки кабелів 
магістральної кабельної підсистеми 

1 3000,00 

8. 

Монтаж підсистеми робочих місць 

(монтаж кабель-каналів у кімнатах, 
установка розеток) 

2 3000,00 

9. Продзвонювання й маркування СКС 1 1000,00 

10. 

Приймально-здавальні 

випробування (Сертифікація 
СКС на категорію) 

1 1520,00 

11. Оформлення документації 2 3000,00 

РАЗОМ 21 463055,00 
 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 2.2 – Сертифікати на продукцію фірми D-Link: 

а – УкрСЕПРО; б – ISO 9001 
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Перелік та зміст робіт може бути доповнений календарним планом 
(з орієнтовною тривалістю та/або датами виконання робіт) і 
відповідним бюджетом кожного (із зазначенням необхідного для 
монтажу обладнання). 

 
 

2.1.6 Порядок контролю та прийому ЛОМ 
 
Побудована ЛОМ піддається випробуванням таких видів: 

 попереднє випробування; 

 дослідна експлуатація; 

 приймальне випробування. 
Склад, обсяг і методи попередніх випробувань ЛОМ визначаються 

документом «Програма та методика випробувань», які розробляються 
на стадії «Робоча документація». 

Під час проведення попередніх випробувань фіксуються виявлені 
неполадки в Протоколі випробувань. Потім здійснюється усунення 
виявлених неполадок та перевірка працездатності ЛОМ після усунення 
неполадок. Після ухвалення рішення про можливість передачі ЛОМ в 
дослідну експлуатацію складається та підписується Акт приймання 
ЛОМ в дослідну експлуатацію. 

Склад, обсяг і методи дослідної експлуатації ЛОМ визначаються 
документом «Програма дослідної експлуатації» та розробляються на 
стадії «Введення в дію». Відповідно до зазначеної програми 
повторюються всі дії, що виконуються під час проведення попередніх 
випробувань, до підписання організаціями Замовника і Розробника 
Акту про завершення дослідної експлуатації ЛОМ. 

Склад, обсяг і методи приймальних випробувань ЛОМ визначаються 
документом «Програма і методика випробувань». Усі зазначені вимоги 
розробляються на стадії «Введення в дію» з урахуванням результатів 
проведення попередніх випробувань і дослідної експлуатації. 

Після закінчення приймальних випробувань оформлюється Акт 
завершення робіт. 

 
 

2.1.7 Вимоги до складу й змісту робіт з підготовки 
ЛОМ до вводу в дію 

 
У ході створення на об’єкті ЛОМ потрібно виконати роботи з 

підготовки для введення системи в дію. При підготовці до введення в 
експлуатацію ЛОМ Замовник повинен забезпечити виконання таких 
робіт: 
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 визначити підрозділ та посадових осіб, відповідальних за 

впровадження та проведення дослідної експлуатації ЛОМ; 

 забезпечити присутність майбутніх адміністраторів ЛОМ на 

заняттях, що проводяться Виконавцем (інсталятором ЛОМ); 

 забезпечити відповідність приміщень та робочих місць 

користувачів системи вимогам, викладених у технічному завданні; 

 забезпечити виконання вимог, що пред’являються до апаратних 

засобів, які будуть входити до складу ЛОМ; 

 спільно з Виконавцем (інсталятором ЛОМ) підготувати план 

розгортання системи на технічних засобах Замовника (власника ЛОМ); 

 провести дослідну експлуатацію ЛОМ. 

 

 

2.1.8 Вимоги до документування 
 

Наприкінці технічного завдання перелічується документація, 

яка оформлюється при проектуванні сегмента ЛОМ. У такому 

випадку розглядаються:  

 проект; 

 робоча документація. 

Проектна, кошторисна документація і виконавська документація 

повинна відповідати чинним стандартам щодо оформлення. Як 

альтернативний замість ДБН А.2.2-3-2012 [35] при створенні проектної 

документації на ЛОМ може бути використаний міждержавний 

ГОСТ 34.201-89 «Види, комплектність та позначення документів при 

створенні автоматизованих систем» [28], чинний в Україні. 

Документація проекту повинна включати: пояснювальну записку 

технічного проекту; відомість документів; структурну схему кабельної 

системи; функційну схему кабельної системи; специфікацію устаткування 

та матеріалів; графік виконання робіт; програму й методику іспитів. 

Експлуатаційна документація повинна включати: таблиці комутації 

серверного приміщення; схеми розміщень устаткування в комутаційних 

приміщеннях; схеми компонування комутаційного устаткування в 

шафах і стійках; схеми підключення кабелів на патч-панелях; 

інструкцію до експлуатації кабельної системи; схеми прокладки 

кабельних трас (також в електронному вигляді); таблиці магістральних 

з’єднань; таблиці кабелів; кабельні журнали та ін. 

Необхідно передбачити можливість змін до технічного завдання, 

проекту і до робочої документації (на окремих аркушах змін 

наприкінці комплекту документації). 
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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.  


