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1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. ВИХІДНІ ДАНІ 
 

 

 

1.1 Загальні вимоги та завдання проектування ЛОМ 
 

Набуття практичних навичок проектування сегментів ЛОМ 

повинно супроводжуватись оформленням необхідної документації 

відповідно до вимог і правил, установлених Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), іншими чинними нормативно-

технічними документами [25-27; 43; 44].  

У межах навчального посібника не розглядається підключення 

ЛОМ до міської (глобальної) мережі. Таким чином, не розглядаються 

технології «останньої милі» підключення до оператора зв’язку 

(провайдера послуг Інтернет), оренда «темного» оптоволокна, 

прокладання власного кабелю або встановлення бездротових систем 

між будівлями кампусу. Предметом розгляду є сукупність основних 

технологій «останнього дюйму», які на теперішній час використо-

вуються в локальних мережах для доставки інформаційних послуг 

безпосередньо на робоче місце абонентам. 

Однак вбачається, що наданий план є частковим планом від усього 

будинку, який також може бути багатоповерховим, тобто необхідно 

передбачити засоби підключення зовнішніх каналів (точку входу 

до будівлі), місце розташування серверної кімнати (англ. Tele-

communications Closet – TC або Telecommunications Room – TR), 

магістральне підключення сегмента ЛОМ, що проектується, до 

ресурсів серверів (комунікаційного обладнання), розташованих у 

будівлі (інших будівлях кампусу), можливо, на інших поверхах. Таке 

підключення повинно бути відображено на структурній схемі, яка 

додається до проекту. Доцільно передбачити встановлення на поверсі з 

сегментом ЛОМ телекомунікаційної шафи. 

Кількість і розташування комп’ютерів та іншого обладнання, яке 

може бути підключеним до ЛОМ (мережеві принтери, побутова 

техніка з комп’ютерними портами, торгівельне обладнання, 

комунікаційне обладнання тощо), у кожному приміщенні визначається 

проектантом самостійно, зважаючи на вимоги нормативно-правових 

документів та призначення приміщень [15; 38; 86]. 

При проектуванні ЛОМ виконуються нижченаведені завдання [51]: 

а) вибір мережевої технології (або декількох технологій); 

 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

23 

б) вибір топології мережевих з’єднань; 

в) визначення переліку необхідного активного і пасивного 

мережевого обладнання і типу кабельної системи, складання 

специфікації; 

г) розробка схеми кабельної розводки та розміщення робочих 

станцій, серверів та іншого мережевого обладнання; 

д) розрахунок параметрів електроспоживання і стабілізації жив-

лячої напруги та визначення переліку необхідного обладнання; 

е) опрацювання та опис необхідних правил техніки безпеки (ПТБ) 

та протипожежної безпеки (ППБ) при експлуатації ЛОМ відповідно до 

норм чинного законодавства; 

ж) визначення переліку необхідних інструментів та видаткових 

матеріалів для монтажу ЛОМ, розрахунок їхньої вартості, складання 

специфікації та кошторису. 

За результатами виконання роботи передбачається складання 

розрахунково-пояснювальної записки, зміст та вимоги до якої наведено 

в розділах цього навчального посібника. 

До складу розрахунково-пояснювальної записки входять: 

 вступна частина (титул, завдання, анотація, зміст, перелік 

скорочень); 

 основна частина (технічне завдання, проект, робоча документація); 

 заключна частина (висновки з вказанням методів та засобів, 

використаних для виконання проектної документації; перелік посилань). 

Етапи життєвого циклу СКС: 

 надання Замовником технічних вимог або технічного завдання; 

 розробка проектної документації; 

 монтажні роботи; 

 здача робіт; 

 експлуатація; 

 модернізація. 

Фірма, яка пропонує свої послуги з проектування і монтажу СКС та 

ЛОМ, згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської 

діяльності в будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури 

та Переліком робіт провадження господарської діяльності у 

будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури [78], 

повинна мати право виконувати роботи за підрозділами розділу 5.00.00 

МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ: 

 5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електро-

освітлення; 

 5.01.09 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних. 
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Тобто при проектуванні комп’ютерної мережі інсталятор повинен 

одночасно проектувати також й електричну мережу.  

Таку ліцензію наведено на рис. 1.1. На рис. 1.1 та надалі з копій 

документів вилучені назви фірм-інсталяторів СКС, тому що такі копії 

надані з навчальною метою, а не задля реклами вказаних фірм. 

Отримання сертифіката та гарантії на СКС можливе, якщо фірма-

виконавець ЛОМ має сертифікат інсталятора (рис. 1.2) структурованих 

кабельних систем (фірми R&M, AMP Netconnect, Molex PN, Vinet, 

Panduit, Legrand або ін.) з повноваженнями здійснювати проектування, 

встановлення систем, а також надавати розширену гарантію на СКС 

на 10-25 років. 

На жаль, частка сертифікованих проектів в Україні на теперішній 

час складає менше 20 % [95]. Це можна пояснити недостатніми 

знаннями фахівців усіх етапів та складових проектів ЛОМ. Ця 

проблема потребує вирішення майбутніми спеціалістами на стадії 

навчання наскрізних задач проектування, монтажу, випробувань 

та оформлення документації з побудування ЛОМ. Також необхідно 

приділяти достатню увагу вивченню, перевірці чинності та 

застосуванню державних стандартів, інших нормативних документів 

та нормативно-правових актів у галузі комп’ютерних мереж [46; 63].  
 

 
 

Рисунок 1.1 – Зразок ліцензії 

системного інтегратора 

 
 

Рисунок 1.2 – Сертифікат 

інсталятора СКС 
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1.2 Нормативні документи для проектування ЛОМ 
 

Поки в Україні немає обов’язкових державних вимог щодо 

застосування тих чи інших стандартів для проектування ЛОМ; 

інсталятори і споживачі СКС можуть використовувати ті або інші 

документи на свій вибір і перевагу [63]. 

В основних міжнародних та європейських стандартах (табл. 1.1) 

розглядаються основні принципи побудови мереж, їхня структура і 

мінімальна конфігурація, вимоги до окремих кабельних ланцюгів, до 

введення в дію, процедура приймання та інші корисні відомості. 
 

Таблиця 1.1 – Область застосування стандартів на СКС 
 

Специфікація стандарту Міжнародні Європейські 

Конструкція ISO/IEC 11801 EN 50173 

Проектування ISO/IEC TR 14763-2 

EN 50174-1 

EN 50174-2 
PrEN 50174-3 

Інсталяція 
ISO/IEC TR 14763-2 

ISO/IEC TR 14763-3 

EN 50174-1 

EN 50174-2 
PrEN 50174-3 

Експлуатація ISO/IEC 14763-1 EN 50174-1 
 

Залежно від предметної області (галузі діяльності) підприємства, 

для якого виконується зазначений проект, в Україні повинні бути 

використані різні нормативні документи (табл. 1.2). Чинність 

нормативних документів (НД) можна перевірити у Професійній 

нормативно-правовій бібліотеці «НОРМАТИВ PRO», де розміщений 

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва 

та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2014 року 

[53], або в базі нормативних документів НД ДП «УкрНДНЦ» [21]. 
 

Таблиця 1.2 – Стандарти і нормативні документи щодо СКС, які 

використовують в Україні 
 

Проектування Монтаж Експлуатація 
Пожежна безпека, 

заземлення 

1. ВБН В.2.2-45-1-2004 

Держкомзв’язку 
України. 

Проектування 

телекомунікацій. 
Лінійно-кабельні 

споруди 

1. ВСН 600-81 

Инструкция по 
монтажу 

сооружений и 

устройств связи, 
радиовещания и 

телевидения 

1. КНД 45-093-97 

Тимчасове 
керівництво з 

експлуатації ВОЛЗ 

міських 
телефонних мереж 

1. ДБН В.1.1-7-2002 

Захист від пожежі. 
Пожежна безпека 

об’єктів 

будівництва 

2. ДБН А.2.2-4-2003 

Положення про 
авторський нагляд за 

будівництвом 

2. ДБН А.3.1-5-96 

Організація 
будівельного 

виробництва  

2. КНД 45-117-99 

Інструкція щодо 
аварійно- 

відновлювальних 

2. ДСТУ 4809:2007 

Ізольовані проводи 
та кабелі. Вимоги 

пожежної безпеки 
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