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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 

http://document.ua/perelik2014-nor26271.htm
http://document.ua/perelik2014-nor26271.htm
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Проектування Монтаж Експлуатація 
Пожежна безпека, 

заземлення 

будинків і споруд  робіт на 

волоконно-

оптичних лініях 
зв’язку 

та методи 

випробування  

3. ДБН А.2.2-3-2012 

Проектування. Склад, 

порядок розроблення, 
погодження та 

затвердження 

проектної 
документації для 

будівництва  

3. СНиП 3.05.06-85 

Электротехнические 

устройства  

3. КНД 45-189-

2003 Керівництво 

з експлуатації 
лінійно-кабельних 

споруд місцевих 

мереж зв’язку  

3. ГОСТ 464-79 

Заземления для 

стационарных 
установок 

проводной связи, 

радиорелейных 
станций, радио- 

трансляционных 

узлов проводного 
вещания и антенн 

систем 
коллективного 

приема 

телевидения. 
Нормы 

сопротивления  

4. ВСН 205-84 

Інструкція по 
проектуванню 

електроустановок 

систем автоматизації 

технологічних 

процесів 

4. ГОСТ 23594-79 

Монтаж 
электрический 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов. 

Маркировка  

 4. Правила 

улаштування 
електроустановок 

(ПУЕ)  

5. ДСТУ Б А.2.4-
40:2009 Система 

проектної 

документації для 
будівництва. 

Телекомунікації. 

Проводові засоби 
зв’язку. Умовні 

графічні зображення 

на схемах та планах  

5. КНД 45-141-99* 
Керівництво щодо 

будівництва 

лінійних споруд 
волоконно- 

оптичних ліній 

зв’язку  

  

6. ДСТУ Б А.2.4-
42:2009 Система 

проектної 
документації для 

будівництва. 

Телекомунікації. 
Проводові засоби 

зв’язку. Робочі 

креслення 
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Як рекомендації при проектуванні та монтажі СКС можна 
використовувати положення ГОСТ Р 53246-2008 «СКС. Проекти-
рование основных узлов системы. Общие требования» та ГОСТ 
Р 53245-2008 «СКС. Монтаж основных узлов системы. Методы 
испытаний» [30]. 

Деталізований перелік міжнародних стандартів із СКС та 
гармонізованих з ними вітчизняних НД наведено в додатку Б. 

 

 

1.3 Вибір програмного середовища при оформленні 
документації ЛОМ 

 
Нині найчастіше застосовуються програмні продукти платформи 

Microsoft: 

 для розрахунків використовуються можливості MS Excel; 

 для оформлення звіту як текстової документації та складових 
курсової роботи як проектної документації використовується MS Word; 

 для виконання графічної частини та креслень використовується 
MS Visio та MS Paint. 

У разі використання програмних продуктів цієї фірми необхідно 
зазначити використану версію MS Office та вказати її ринкову вартість 
на час виконання роботи (в національній валюті та у. о.) з посиланням 
на джерело інформації. 

Але платформа Microsoft (незважаючи на розповсюдженість 
зазначених програмних продуктів) не є єдиним можливим вибором. 

Позитивних результатів можна також досягти при використанні 
відповідних складових пакетів OpenOffice.org (вільно розповсюджуваний 
варіант Sun StarOffice), GNOME Office, Corel Designer Technical Suite 
та ін.  

Для того, щоб перевести в електронну форму креслень приміщень, 
де розгортається ЛОМ, може бути використаний Autodesk AutoCAD 
[118], Microsoft Visio, Dia або інший графічний редактор. 

На сьогодні достатньо популярною є система робочого 2D-проекту-
вання (креслення) nanoCAD (розроблена російською компанією «ЗАО 
“Нанософт”»). Існує комерційний варіант програми (нп., nanoCAD 4.0) 
та відповідний йому за функціями безкоштовний варіант (нп., 
nanoCAD free 3.7). Обидва варіанти підтримують формат DWG, який 
фактично є основним форматом CAD-систем. 

Для використаного ПЗ треба зробити висновки щодо конвертаційних 
форматів (растрових та векторних) максимально можливого розміру 
відображення створених зображень приміщень із ЛОM (у метричних 
одиницях).  


