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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).  
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З вільно розповсюджуваних пакетів, найбільш близьких за 

функціональністю до векторного графічного редактора MS Visio, 

можна виділити безкоштовний кросплатформений редактор схем та 

діаграм Dia (частина GNOME Office, яка може бути встановлена 

незалежно від офісного пакету). Dia дозволяє експортувати та 

зберігати діаграми у формати SVG (Scalable Vector Graphics), PNG 

(Portable Network Graphics), JPEG (Joint Photographic Experts Group) та 

у формат VDX, сумісний із Microsoft XML for Visio Drawing. 

Необхідно зазначити, для виконання яких завдань був використаний 

кожний програмний продукт, та вказати перед назвою самого 

продукту фірму-виробника цього продукту, наприклад: Autodesk 

3DStudio Max 2009, MS Visio 2013. 
Крім того, для кожного програмного продукту обов’язково 

зазначається його ціновий статус. 

На теперішній час для ПЗ найчастіше застосовуються такі цінові 

статуси: 

а) OnlySale (необхідно вказати актуальну вартість продукту); 

б) ShareWare (необхідно вказати обмеження на використання та 

поширення продукту); 

в) GPL та FreeWare. 

Наприклад, вартість ліцензованого пакету програм MS Office 365 

Professional Plus 1400 грн, а термін використання – 1 рік з можливістю 

продовження ліцензії. 

 

 

1.4 Створення плану приміщення 
 

Для створення плану приміщення можна відсканувати звичайні 

плани евакуації або витяги з техпаспорта на будівлю. Оцифрований 

план знадобиться для виконання розрахунків, розробки проекту і 

робочої документації. 

Також план та креслення приміщень можуть бути розроблені на 

підставі безпосереднього («польового») вимірювання розмірів існуючих 

приміщень. Такі вимірювання можуть бути виконані як із застосуванням 

звичних будівельних інструментів (рулетка, рівень, лазерний далекомір та 

ін.), так і програмним шляхом. Наприклад, останнім часом з’явилась 

велика кількість програм під ОС Android, за допомогою яких можна 

визначати відстані від девайса до якого-небудь предмета, обчислювати 

висоту або площу приміщення, будівлі тощо. На сьогодні таких 

програм уже кілька десятків, інформацію про найбільш популярні з 

них наведено в додатку А (табл. A.1). 


