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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). 
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Вибрати і завантажити такий додаток-далекомір можна (у більшості 

випадків безкоштовно) через Інтернет-магазин Google Play Store [3]. 

Платні версії мають більш розширений функціонал, наприклад, для 

самостійного калібрування додатка користувачем, якщо вимірювання 

неточне. 

На плани поверхів відповідно до ДСТУ Б А.2.4-7:2009 наносять [41]: 

а) координаційні осі будинку; 

б) розміри, що визначають відстань між координаційними осями і 

прорізами, товщину стін і перегородок, інші необхідні розміри на 

розсуд автора проекту; 

в) лінії розрізів проводять, як правило, з таким розрахунком, щоб у 

розріз попадали прорізи вікон, зовнішніх воріт і дверей (рис. 1.3); 

г) позиції (марки) елементів будинків (споруд), заповнення 

прорізів воріт і дверей (крім тих, що входять до складу щитових 

перегородок), сходів тощо. 

Допускається позиційне позначення прорізів воріт і дверей 

вказувати в кружках діаметром 5 мм; 

д) позначення вузлів і фрагментів планів; 

е) назва приміщень (технологічних ділянок), їхні площі, категорії за 

вибухопожежною і пожежною небезпекою (крім житлових будинків). 
 

 
 

Рисунок 1.3 – Позиційне позначення прорізів на плані будівлі за 

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 
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Площі проставляють у нижньому правому куті приміщення 

(технологічної ділянки) і підкреслюють.  

Допускається найменування приміщень (технологічних ділянок), 

їхні площі і категорії наводити в експлікації згідно з формою ДСТУ 

Б А.2.4-7:2009 (рис. 1.4). 
 

 
Примітка: *Категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки 

 

Рисунок 1.4 – Форма експлікації приміщень за ДСТУ Б А.2.4-7:2009 

 

У цьому випадку на планах замість найменування приміщень 

(технологічних ділянок) проставляють їхні номери. 

На плані також треба вказати висоту приміщень, міжповерхові 

шахти (стояки) – силові і слабкострумові. 

 

 

1.4.1 Нанесення розмірів на креслення 
 

Нанесення розмірів на будівельних кресленнях виконується за 

ДСТУ ГОСТ 2.307-2013 ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних 

відхилів [44]. 

Креслення починають із креслення плану будівлі в масштабі 1:100 

(рис. 1.5) або 1:200, фрагменти планів розміщення окремих служб – у 

масштабі 1:50 або 1:20. 

На будівельних кресленнях замість стрілок зазвичай застосовують 

засічки на перетині розмірних і виносних ліній, при цьому розмірні 

лінії повинні виступати за крайні виносні лінії від 1 до 3 мм. Засічки у 

вигляді товстих основних ліній довжиною 2 – 4 мм проводять під 

кутом 45° до розмірної лінії.  

На вільному місці, бажано ближче до правого нижнього кута плану 

кожного приміщення, проставляється його площа, вирахувана з 

точністю до 0,01 кв. м. Цифра, що визначає площу приміщення, 

підкреслюється товстою лінією (цифра пишеться шрифтом № 3, 5). 
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Рисунок 1.5 – Правила нанесення лінійних розмірів 

та площ на кресленнях 

 

При нестачі місця для засічок їх можна замінювати чітко 

нанесеними точками. 

Розміри, як і на машинобудівних кресленнях, зазначаються в 

міліметрах (без позначення одиниці вимірювання), але наносяться у 

вигляді ланцюжка. 

 

 

1.4.2 Графічні позначення на кресленнях матеріалів 
будівлі 

 

У перерізах на кресленнях будівлі, де прокладається ЛОМ, 

використовуються графічні позначення матеріалів, наведені в табл. 1.3 

[26].  
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Таблиця 1.3 – Графічні позначення матеріалів на кресленнях 

приміщень 
 

Матеріал Позначення 

1. Метали та тверді сплави 

 

2. Неметалеві матеріали, у тому числі 

волокнисті монолітні і плиткові (пресовані), 

за винятком зазначених нижче 
 

3. Деревина 

 

4. Камінь природний 

 

5. Кераміка і силікатні матеріали для кладки 

 

6. Бетон 

 

7. Скло та інші світлопрозорі матеріали 

 

 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Що таке технології «останнього дюйму»? 

2. Які етапи життєвого циклу СКС? 

3. Чи є інсталяція СКС ліцензійним видом діяльності? 

4. Які роботи належать до монтажу інженерних мереж? 

5. Які міжнародні та міждержавні організації займаються 

стандартизацією СКС? 

6. Яке програмне забезпечення використовується для креслення ЛОМ? 

7. За якими ціновими статусами випускається ПЗ? 

8. Які дані треба зазначити на плані будівлі для розгортання ЛОМ? 

9. Що обов’язково зазначається в експлікації приміщень для 

розрахунку кількості встановлених об’єктів ЛОМ? 

10. В якому масштабі виконується креслення будівлі для розгортання 

ЛОМ? 

11. Навіщо на кресленнях будівлі зазначається матеріал стін? 
  


