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Тема 1. БУДІВНИЦТВО У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

1.1. Основні поняття про будівництво 

Будівництво - одна з найважливіших галузей матеріального 

виробництва та національної економіки в цілому. 

Діяльність будівельної галузі спрямована на створення нових і 

модернізацію наявних фондів виробничого і невиробничого призначення 

- готових до експлуатації будівель, будівельних конструкцій, споруд, їх 

комплексів, а також на вдосконалення галузевої структури, розміщення 

та створення нових підприємств, комплексний розвиток економіки не 

лише окремих регіонів, але і країни в цілому, реалізацію довгострокових 

програм містобудування тощо. 

У будівельному комплексі України здійснюється процес 

реформування відповідно до вимог розвитку ринкової економіки. У 

сучасних умовах особливого значення набуває підвищення ефективності 

створеного виробничого потенціалу, мобілізація всіх можливостей, 

спрямованих на зростання продуктивності праці, удосконалення 

структури виробництва, формування цілісної галузевої системи 

управління, орієнтованої на подолання спаду будівельного виробництва і 

задоволення соціальних потреб населення у кінцевій продукції і послугах 

галузі. Основною стратегічною метою державної політики управління 

будівельним комплексом є формування соціально орієнтованого 

інвестиційно-будівельного ринку, що забезпечує 

конкурентоспроможність будівельної продукції, перетворення у 

технологічній структурі виробництва, гнучке пристосування виробництва 

до попиту, високий рівень сприйняття суб'єктами інвестиційно-



 

будівельної діяльності технологічних, конструкційних, організаційно-

управлінських, інформаційних та інших інновацій. 

Нині в індустріалізації сфери будівництва широко використовують 

типові, тобто найбільш сучасні, зручні в експлуатації та вигідні у 

будівництві проекти та будівельні конструкції для забезпечення 

населення житлом, культурно-дозвіллєвими об'єктами, спорудами 

комунального і спортивного призначення та ін. 

Розвивається контейнерна поставка будівельних матеріалів 

повної заводської готовності. Широко застосовується монтаж збірних 

конструкцій, агрегатна технологія залізобетону тощо. 

Будівництво надає можливість створення потужної бази для 

вирішення численних завдань щодо подальшого підвищення 

добробуту населення. 

Ринкові відносини висувають особливі вимоги до якості 

продукції як одного з головних чинників, що впливають на 

економічність і рентабельність закінченого будівельного об'єкта і 

забезпечують його надійність і довговічність. 

Якість зведених будівель і споруд визначається якістю розробки 

проектно-кошторисної документації, матеріалів і виробів, виконання 

будівельно-монтажних робіт (БМР). Посилюється контроль за впливом 

будівельного виробництва на навколишнє середовище (викиди газу і 

пилеподібних речовин в атмосферу; злив у ґрунт кислот, 

нафтопродуктів, відходів виробництва - розчинів, фарбників, 

розчинників тощо; розробка великих земельних площ, що спричиняє 

ерозію ґрунтів, та ін.). 

Тому сучасні умови проектування об'єктів будівництва, 

організація і технологія проведення будівельних робіт вимагають 



 

наявності у проектувальників та безпосередніх виконавців знання 

будівельних технологій, нормативно-довідкової інформації (НДІ), 

державних будівельних норм України (ДБН) і нормативно- правових 

актів у сфері будівництва.  

Будівництво як галузь матеріального виробництва включає 

проектно-вишукувальні, науково-дослідні, будівельні та монтажні 

організації, підприємства будівельної індустрії, з виробництва 

будівельних матеріалів і транспорт. 

У цій сфері задіяні різні галузі національної економіки, які 

забезпечують будівництво металом та металоконструкціями, 

цементом, лісоматеріалами, будівельними машинами, засобами 

транспорту, паливом, енергетичними ресурсами. 

У процесі створення основних фондів, що являють собою 

будівельну продукцію будівельних організацій, беруть участь трудові 

ресурси (робітники та працівники будівельних організацій), засоби 

праці (знаряддя праці) та предмети праці (матеріали). 

Взаємодіючи між собою, основні елементи будівельного процесу 

створюють кінцеву будівельну продукцію у натуральному (будівлі, 

споруди, об'єкти) та грошовому виразі. 

У будівельному процесі можна виділити три етапи: 

1. Підготовка будівництва. 

2. Безпосередньо будівництво (зведення будівель та споруд). 

3. Реалізація будівельної продукції (здача об'єктів будівництва в 

експлуатацію). 

На першому етапі виконуються техніко-економічні дослідження 

(обґрунтування) доцільності будівництва об'єкта; здійснюється 

проектування будівлі та інженерно-технічна підготовка до будівництва. 



 

У процесі техніко-економічних досліджень вирішується питання 

характеру майбутньої продукції, її техніко-економічні показники 

(собівартість, матеріалоємність, попит на неї тощо), технологія 

виробництва, конкурентоспроможність. На стадії проектування 

розробляються архітектурно-планувальні та конструктивні рішення 

об'єкта, методи організації його зведення та технологія виконання робіт, 

визначається кошторисна вартість будівництва та загальний обсяг 

капітальних вкладень. 

Після цього здійснюється інженерно-технічна підготовка до 

будівництва - виноситься опорна геодезична сітка, проводяться роботи з 

підготовки будівельного майданчика, тимчасових будівель і споруд, 

транспортних комунікацій. 

На другому етапі на будівельному майданчику поєднуються всі 

технологічні елементи будівельного процесу, у результаті 

функціонування яких створюється будівельна продукція. На цьому етапі 

формуються сукупні фактичні витрати (собівартість) будівельного 

виробництва, матеріально-майнові елементи будівель та споруд, їх 

архітектурно-будівельна виразність та якість. 

На третьому етапі здійснюється введення побутових об'єктів в 

експлуатацію (пробний пуск, наладка обладнання, підписання 

відповідних актів і сертифіката відповідності та передання їх як основних 

фондів замовнику). 

У системі будівництва учасниками інвестиційного процесу є 

організації (юридичні особи), які відповідно до правового статусу 

суб'єктів права на забудову іменуються: інвестор, замовник, забудовник, 

підрядник (субпідрядник) та проектувальник. 



 

Інвестор - суб'єкт інвестиційної діяльності, який здійснює із 

власних або позичених коштів фінансування будівництва об'єкта. 

Інвестор має юридичне право на абсолютне розпорядження результатами 

інвестицій: визначає сферу капітальних вкладень (інвестицій); розробляє 

умови контрактів на будівництво об'єктів; приймає рішення стосовно 

організаційних форм будівництва з метою визначення проектувальника, 

підрядників, постачальників через оголошення про проведення торгів або 

особисті пропозиції; здійснює фінансово-кредитні відносини з усіма 

учасниками інвестиційного процесу. Інвестор може бути замовником, 

кредитором, покупцем будівельної продукції (об'єкта будівництва), а 

також виконувати функції забудовника. 

Для інвестування інвестор може використовувати грошові кошти, 

банківські депозитні вклади, акції, облігації, векселі та інші цінні папери, 

які мають офіційний статус на фондовому ринку; рухоме та нерухоме 

майно (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності); 

інтелектуальні цінності, закріплені авторськими правами на 

винахідництво та раціоналізацію, ноу- хау; земельні ділянки та інші 

природні ресурси, що належать інвестору та мають певну цінність. 

Замовник - юридична або фізична особа, яка взяла на себе функції 

організатора та керівника будівництва об'єкта, починаючи від розробки 

техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і закінчуючи введенням 

об'єкта в дію або виведенням його на проектну потужність. Використовує 

земельну ділянку під забудову на умовах оренди. 

Забудовник - фізична або юридична особа, яка має у власності чи у 

користуванні земельну ділянку для забудови та отримала в 

установленому законодавством України порядку необхідну дозвільну 



 

документацію на будівництво, реконструкцію чи знесення об'єкта 

містобудування. 

Підрядник (генеральний підрядник, субпідрядник) - будівельна 

фірма (організація), яка здійснює за договором підряду або контрактом 

будівництво об'єкта. Генеральний підрядник несе відповідальність перед 

замовником за будівництво об'єкта відповідно до умов договору, проекту, 

вимог будівельних норм та правил, обговореної вартості, належної якості 

та визначеної тривалості будівництва. Генеральний підрядник за 

узгодженням із замовником може залучати на умовах субпідряду до 

виконання спеціалізованих та складних робіт субпідрядні будівельні 

організації (фірми). 

Проектувальник (генеральний проектувальник) - проектна або 

проектно-вишукувальна та науково-дослідна фірма, яка здійснює за 

договором або контрактом із замовником розробку проектно-

кошторисної документації об'єкта будівництва. 

Генеральний проектувальник для розробки спеціальних розділів 

проекту або проведення наукових пошуків може залучати спеціальні 

проектні або науково-дослідні організації. Генеральний проектувальник 

несе відповідальність за якість проекту, техніко- економічні показники 

об'єкта будівництва, правильність виконання підрядником проектних 

рішень. Для контролю за додержанням проектних рішень генеральна 

проектна організація здійснює авторський нагляд у процесі будівництва. 

Таким чином, в інвестиційному процесі створення об'єкта 

будівництва беруть участь декілька незалежних організацій, які мають 

різні цільові завдання при досягненні економічного ефекту (отриманні 

прибутку). 



 

Основною метою інвестора та замовника є спорудження об'єкта та 

введення його в експлуатацію за умови мінімізації капітальних вкладень 

у найкоротші строки, щоб якнайдешевше отримати продукцію 

майбутнього підприємства та скоротити термін його окупності. 

Головним завданням підрядника є максимум рентабельності 

будівельно-монтажних робіт. Цієї мети можна досягти двома способами: 

шляхом підвищення розцінок на будівельно-монтажні роботи, тобто 

збільшення вартості об'єкта, або через упровадження новітніх технологій. 

Перший спосіб більш легкий, але він суперечить головному завданню 

інвестора та замовника - введенню споруджуваного об'єкта в 

експлуатацію з мінімальними капітальними вкладеннями. Для подолання 

цих суперечностей необхідні певні стимулюючі заходи, які б об'єднали 

інтереси всіх учасників будівництва у досягненні основної мети. 

1.2. Організаційні форми будівництва 

У будівництві розповсюджені такі організаційні форми: 

а) господарський спосіб; 

б) підрядний спосіб; 

в) будівництво об'єктів «під ключ». 

При господарському способі будівництво об'єктів виконується 

власними силами замовника або інвестора. Для цього в організаційній 

структурі замовника створюється будівельно-монтажний підрозділ 

(дільниця), який і здійснює комплексне будівництво об'єкта. Цей спосіб 

використовують при реконструкції, технічному переозброєнні вже 

діючих підприємств, будівництві невеликих об'єктів, у сільському 

будівництві, тобто в таких умовах, коли неможливо організувати 

рівномірне завантаження будівельних потужностей, а час виконання 



 

будівельно- монтажних робіт необхідно погоджувати з основним 

технологічним процесом діючого виробництва. За таких умов доводиться 

виконувати невеликі обсяги різноманітних робіт з неритмічним 

завантаженням робітників. При цьому способі будівельні підрозділи, як 

правило, характеризуються невеликою потужністю, слабкою 

оснащеністю високопродуктивною спеціалізованою технікою, невисоким 

рівнем кваліфікації робітників, неритмічністю будівельних процесів, 

плинністю будівельних кадрів, низьким рівнем продуктивності праці. Все 

це не сприяє індустріалізації виробництва, створенню 

висококваліфікованих будівельних колективів. Проте скорочується час на 

різноманітні узгодження, пов'язані із залученням підрядних організацій, 

посилюється зацікавленість колективу діючого підприємства та 

будівельного підрозділу у швидкому та якісному здійсненні робіт з 

реконструкції, переозброєння або розширення підприємства при єдності 

керівництва з експлуатації та будівництва об'єкта. 

При підрядному способі будівництво об'єкта здійснюється 

постійними будівельно-монтажними організаціями за договором 

(контрактом) із замовником, які мають власну високорозвинену 

індустріальну базу та висококваліфіковані кадри. 

Підрядний спосіб передбачає укладання між замовником та 

підрядником договорів на весь період будівництва. У договорах 

фіксуються взаємні обов'язки сторін та відповідальність за їх виконання. 

Замовник передає підряднику затверджену проектно- кошторисну 

документацію об'єкта, майданчик забудови, забезпечує фінансування і 

виконує згідно з графіками поставку обладнання та устаткування, 

здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно- монтажних робіт і 

контроль за фактичними їх обсягами та якістю. Замовник також 



 

проводить комплексну апробацію встановленого обладнання й 

устаткування із залученням відповідних контролюючих органів та 

пусконалагоджувальні роботи з метою бездоганного функціонування 

всього технологічного процесу майбутнього виробництва. Після 

закінчення будівництва замовник разом із підрядником забезпечують 

введення об'єкта в експлуатацію. 

При формі будівництва об'єкта «під ключ» генеральний 

підрядник бере на себе функції замовника, взаємодіючи безпосередньо із 

забудовником та інвестором. Підрядник несе повну відповідальність за 

будівництво об'єкта відповідно до затвердженого проекту, в установлені 

строки та в межах затвердженої кошторисної вартості. Це підвищує 

зацікавленість генпідрядника у більш економічному розрахунку 

кошторисного ліміту, оскільки отримана економія поступає в його 

розпорядження, спрощується система зв'язків через усунення зайвих 

посередників, що у свою чергу підвищує оперативність прийняття та 

реалізації рішень, здешевлює та прискорює будівництво. 

У міжнародній практиці будівництва вибір проектувальників, 

постачальників технологічного обладнання здійснюється на конкурсній 

основі шляхом проведення торгів (тендерів). Тендер на будівництво, як і 

інші тендери, являє собою процес проведення торгів і укладання 

договору на підряд з метою виконання певного переліку робіт, 

наприклад, постачання цегли, закладка фундаменту. Торги порівняно з 

двосторонніми прямими договорами створюють умови конкуренції між 

будівельниками, проектними фірмами та постачальниками і дозволяють 

замовнику вибрати найвигідніші пропозиції з точки зору ціни та інших 

комерційних і технічних умов. 



 

Існує дві форми проведення торгів: відкриті, коли всі 

заінтересовані підрядники мають право подавати тендерні пропозиції, та 

закриті, коли тендерні пропозиції мають право подавати тільки ті 

підрядники, які одержали від замовника запрошення до торгів. 

Організація проведення торгів зазвичай має таку послідовність: 

1. Замовник у закритій або відкритій формі повідомляє претендентів про 

намір щодо оголошення торгів. 

2. У призначений день та час здійснюється процедура розкриття 

конвертів у порядку, передбаченому інструкцією для претендентів. Під 

час розкриття конвертів перевіряється наявність усіх необхідних 

документів, правильність їх оформлення та оголошується 

найменування претендентів, ціна тендерної продукції, ціна 

альтернативної пропозиції (якщо її було передбачено) та інші 

відомості. 

3. Здійснюється детальне вивчення тендерних пропозицій (оферт), їх 

оцінка та зіставлення. Критерії оцінки визначаються в інструкції для 

претендентів. Переможцем конкурсу є претендент, який за оцінкою та 

зіставленням оферт зайняв у списку перше місце. 

4. Здійснюється укладання контракту між замовником та підрядником 

(переможцем у торгах). 

Рішення про проведення торгів (тендерів) приймає замовник за 

наявності достатніх інвестицій для здійснення будівництва або 

документально підтверджених фінансових гарантій щодо своєчасного 

одержання необхідних для виконання замовлення коштів. 

До початку оголошення торгів замовник розроблює тендерну 

документацію, у якій роз'яснюються основні ідеї предмета торгів та 

характер комерційних умов: детальний опис умов або технології випуску 



 

майбутньої продукції; приблизна бажана її собівартість; опис об'єкта 

будівництва та його потужність, технічні умови, необхідний обсяг 

графічних матеріалів, комерційні умови, проект контракту або питомі 

капітальні вкладення, що дозволить претенденту правильно оцінити 

вартість будівництва. Оголошуючи торги, замовник призначає точну дату 

розгляду тендерних пропозицій (оферт), які мають відповідати вимогам, 

визначеним у тендерній документації. Для розгляду оферт створюють 

тендерний комітет, склад якого затверджує замовник. На тендерний 

комітет покладається: приймання, реєстрація та зберігання тендерних 

пропозицій претендентів; розкриття тендерних пропозицій та їх 

оголошення; уточнення з претендентами, у разі потреби, окремих питань 

щодо тендерних пропозицій і прийняття рішення за результатами оцінки; 

визначення переможця торгів, документальне оформлення інформації 

щодо процедури і результатів проведення тендерів, підготовка звіту про 

проведення тендерів. 

Передача тендерної документації здійснюється за відповідну плату, 

яка передбачає відшкодування витрат на її друк та відправку 

претендентам. 

При поданні оферти до тендерного комітету для підтвердження 

своїх намірів кожний претендент вносить заставу (у середньому два 

відсотки від суми пропозицій). Якщо пропозиція відхиляється, застава 

претенденту повертається. Заявлена претендентом низька ціна оферти не є 

гарантією того, що він стане переможцем. Розглядається та враховується, 

як правило, багато комерційних, фінансових, технічних питань, стан фірми 

претендента на ринку тощо. 

Фірма, яка отримала перемогу в торгах і замовлення підряду, 

укладає із замовником контракт, у якому обумовлюється вартість 



 

замовлення, вид валюти, умови розрахунків, строки виконання робіт та 

поставок обладнання, форми врегулювання спорів, законодавчі 

положення, різноманітні санкції, вид страхування, особливі умови. Існує 

велика кількість форм контрактів, але головна відмінність між ними 

полягає в умовах розрахунків, мірі відповідальності учасників під час 

виконання своїх зобов'язань, відповідності місцевим вимогам. Контракт 

повинен бути юридично оформленим. Надалі виконання контрактних 

зобов'язань повинна контролювати юридична особа.  

1.3. Техніко-економічні особливості будівництва 

У техніко-економічному відношенні будівництво як галузь 

матеріального виробництва суттєво відрізняється від інших галузей 

національної економіки. Це пояснюється особливим характером продукції 

будівництва, умовами вкладання грошових коштів, їх освоєння та 

повернення, методами організації та управління будівельним процесом, 

особливостями технології будівельного виробництва. 

Будівельна продукція (будівлі, споруди) створюється на 

визначеній земельній ділянці та протягом усього періоду виробництва (а 

надалі й експлуатації) залишається нерухомою. У період будівництва 

знаряддя праці та робітники безперервно пересуваються по фронту робіт. 

Будівництво будь-якого об'єкта починається зі створення у районі 

будівельного майданчика виробничої бази, яка за своїми вартісними 

показниками (залежно від масштабу спорудженого об'єкта) може бути 

досить вагомою складовою вартості будови. Іноді вартість будівельного 

господарства становить четверту частину від вартості самого об'єкта. 

Відповідно, щоб розпочати будівництво основних споруд об'єкта, 

необхідно створити на будівельному майданчику виробниче 



 

підприємство, продукцією якого буде споруджуваний об'єкт. На відміну 

від промислового виробництва, де спочатку створюються будівлі та 

споруди, встановлюється технологічне обладнання і устаткування, 

відпрацьовується технологічний процес і тільки після цього починається 

випуск продукції, у будівництві всі ці аспекти створюються у процесі 

виробництва. Це потребує своєрідних форм організації і управління 

(більш творчих та ініціативних) будівельним процесом, розробки 

спеціальних методів виконання робіт. 

Будівництво будь-якого об'єкта здійснюється на визначеній і 

закріпленій земельній ділянці, тобто у конкретному природному 

середовищі, яке характеризується своїми топографічними, інженерно- 

геологічними та кліматичними умовами. У зв'язку з цим для кожного 

конкретного випадку розробляються свої конструктивно- планувальні 

рішення, які враховують рельєф місцевості, сейсмічну активність, 

температурний режим. Товщина стін, покрить, параметри несучих 

конструкцій будівель та споруд, розміри фундаментів знаходяться у 

прямій залежності від природних умов району будівництва. Крім цього, 

оплата праці будівельників, які виконують роботи на відкритому повітрі 

(особливо взимку), також залежить від погодних умов. Тому будівництво 

однакових за типом і призначенням будівель у різних місцевостях (навіть 

на інших будівельних майданчиках) потребує різних затрат матеріально- 

технічних, трудових та фінансових ресурсів. 

Розташування будівельної продукції на визначеній земельній 

ділянці робить її залежною від вартості цієї ділянки, кон'юнктури цін на 

ринку землі. 

Великий вплив на техніко-економічні показники будівельної 

продукції має фактор часу. Будівництво об'єкта триває не тільки 



 

місяцями, але й (будівництво великих об'єктів) роками. Це спричиняє 

вилучення капіталу з обороту на тривалий час і призводить до його 

«омертвіння». Беручи до уваги велику капіталомісткість об'єктів 

будівництва, вилучення капіталу з його обороту на тривалий час і 

вкладення його в будівництво є рішенням дуже відповідальним та 

ризикованим. При цьому варто враховувати, що тривалість циклу 

обороту капіталу в будівництві у декілька разів більша, ніж у 

промисловості та в десятки разів більша, ніж у торгівлі, тому таке 

рішення супроводжується дуже ретельними техніко-економічними 

розрахунками. 

Довготривалість технологічного циклу в будівництві обумовила 

особливу форму розрахунків за будівельну продукцію. Розрахунки 

ведуться за умовно готову продукцію - за етапи робіт, виконання 

окремих конструктивних елементів будівель або видів робіт. Це 

зумовлює необхідність встановлювати ціни не тільки в цілому за об'єкт, 

але й за окремі види робіт, етапи та черги будівництва. 

Інноваційні процеси у будівництві 

Інноваційний процес - це сукупність науково-технічних, 

технологічних і організаційних змін, що відбуваються у процесі 

реалізації інновацій; процес послідовного перетворення ідеї на товар, що 

проходить етапи фундаментальних, прикладних досліджень, 

конструкторських розробок, маркетингу, виробництва і збуту, - процес 

комерціалізації технологій. Він забезпечує постійне зростання 

виробничих потужностей на рівні найсучасніших наукових досягнень. На 

основі нових розробок здійснюється систематичне оновлення техніки, 

поліпшення умов і охорони праці. 



 

Основні напрями інноваційного процесу в будівництві: 

> підвищення рівня комплексної механізації та автоматизації 

будівельного виробництва; 

> створення та масове впровадження нових, прогресивних матеріалів, 

легких індустріальних конструкцій; 

> створення на базі нових матеріалів і конструкцій нових технологій 

виконання робіт; 

> вдосконалення проектної справи, що забезпечить підвищення 

експлуатаційних якостей будівель і споруд та зниження питомих 

капітальних вкладень; 

> вдосконалення організаційних форм управління виробництвом і 

матеріально-технічного забезпечення шляхом глибокої спеціалізації і 

кооперації та покращання маркетингової діяльності. 

будівництва має свої особисті завдання. У зв'язку з цим виникає 

необхідність таких економічних умов, які б об'єднали учасників 

інвестиційного процесу для досягнення єдиної мети - завершення 

будівництва у визначені строки з мінімальними затратами. 

Кооперація зв'язків у процесі будівництва здійснюється як у сфері 

поставок та послуг (передбачає обов'язкові поставки певної кількості, 

комплектності у визначені строки), так і у сфері виробництва, тобто 

безпосередньо на об'єкті будівництва, шляхом розподілу єдиного 

технологічного процесу на складові взаємопов'язані елементи, виконання 

яких здійснюється різними виконавцями. Це вимагає погодження дій між 

ними у часі, просторі, за видами робіт та їх механізації, ступенем 

готовності окремих елементів будівель для продовження робіт іншими 

виконавцями. Велика кількість організацій, складність зв'язків між ними 



 

вимагають чіткої організації та координації дій всіх учасників 

будівельного процесу. 

Злагоджена і цілеспрямована робота багатьох організацій 

забезпечується: 

> керівною роллю генерального підрядника; 

> єдністю планів замовника, генерального підрядника і 

субпідрядників з уведенням у дію виробничих потужностей і 

об'єктів будівництва; 

> наявністю проектів організації будівництва (ПОБ) та проектів 

виконання робіт (ПВР) - документів, у яких визначено порядок, 

ресурси, методи виконання робіт, виконавці та постачальники; 

> сумісною участю замовника, генпроектувальника, генпідрядника 

та субпідрядників у здачі закінченого будівництва державній 

приймальній комісії. 

 

1.4. Науково-технічний супровід будівництва. 

Основи стандартизації 

Стандартизація - система єдиних загальноприйнятих нормативів 

за типами, параметрами, розмірами та якістю (експлуатаційними 

характеристиками) виробів, величинами вимірів показників, методами 

випробування, контролю, правилами пакування, маркування і зберігання 

продукції, розробки будь-яких видів і форм документації, систем 

технології виробництва і виконання різних видів робіт. 

Стандартизація сприяє встановленню певного граничного рівня 

якості готової продукції, підвищенню рівня уніфікації, взаємозамінності 



 

деталей і вузлів, автоматизації і механізації виробничих процесів, 

зростанню ефективності будівельного виробництва. 

Стандарт - затверджений компетентним органом нормативно-

технічний документ, що встановлює певний комплекс норм, правил і 

вимог до об'єкта стандартизації. 

Стандарт може бути розроблений як на матеріальні предмети 

(продукцію різних виробництв), так і на методи випробувань, правила 

приймання, технічні вимоги. В Україні діє державна система 

стандартизації, яка визначає: 

> цілі та завдання, організацію і проведення робіт зі стандартизації; 

> порядок планування, розробки і впровадження стандартів та іншої 

нормативно-технічної документації (НТД) і внесення до них змін; 

> державний нагляд і відомчий контроль за впровадженням і 

дотриманням НТД; 

> об'єкти стандартизації; 

> єдині правила створення, викладення і оформлення стандартів та іншої 

НТД. 

Залежно від сфери дії та умов затвердження стандарти 

підрозділяють на категорії: державні - Державний стандарт України 

(ДСТУ), галузеві - галузевий стандарт (ГСТ) і стандарти підприємств 

(СТП), що діють на окремому підприємстві або об'єднанні; документи, 

що регламентують функціонування будь-якої із систем підвищення 

ефективності виробництва, наприклад, найжорсткіші вимоги до якості 

містять міжнародні стандарти, розроблені Міжнародною організацією зі 

стандартизації (ISO). Існує спеціальна система стандартів на норми і 

правила проектування - єдина система конструкторської документації 

(ЄСКД); система стандартів у галузі управління і організації виробництва 



 

- єдина система технологічної документації (ЄСТД); система стандартів 

із забезпечення безпеки праці - система стандартів безпеки праці (ССБП). 

Поряд зі стандартами в Україні діє інший тип нормативно- 

технічного документа - технічні умови (ТУ). Технічні умови 

встановлюють комплекс вимог до конкретних типів, марок, 

Досвід вітчизняного та закордонного будівництва свідчить, що 

організаційні форми виробництва суттєво впливають на ефективність 

будівництва в цілому. При цьому до найбільш значних напрямів 

належить спеціалізація будівництва.  

Спеціалізація - це організаційна форма суспільного розподілу 

праці. У будівництві спеціалізація виявляється у створенні будівельних і 

монтажних організацій, які виконують однорідні роботи (землерийно- 

транспортні, буро-підривні, сантехнічні тощо) або будують об'єкти 

однакового призначення (намивні греблі, житлові будинки, об'єкти 

комунального, рекреаційного, історико-культурного призначення тощо). 

Економічне завдання спеціалізації полягає у тому, що вона сприяє 

зростанню продуктивності праці, підвищенню якості робіт, скороченню 

тривалості будівництва. Чим вищий ступінь розподілу праці, тим меншу 

кількість однорідних операцій і робіт виконує один і той самий робітник, 

одна й та ж організація, тим кращих навичок і більшого досвіду 

набувають робітники. Спеціалізація дозволяє створювати та 

впроваджувати у виробництво високопродуктивні машини для 

комплексної механізації робіт, забезпечувати постійне та ритмічне 

завантаження спеціальної будівельної техніки, вдосконалювати 

технологію будівельного виробництва, систематично підвищувати 

кваліфікацію кадрів, покращувати якість робіт. У спеціалізованих 

організаціях продуктивність праці на 12- 15% вища, а собівартість робіт 



 

на 8-10% нижча, ніж у загально- будівельних організаціях, що виконують 

аналогічні роботи. Спеціалізація будівництва обов'язково 

супроводжується кооперацією.  

Кооперація у будівництві - це об'єднання господарсько 

самостійних будівельно-монтажних організацій, підприємств будівельної 

індустрії для сукупної участі у будівництві. Зв'язки кооперування у 

будівництві засновуються не на принципах підпорядкування, а на 

договірних засадах, що базуються на економічних зв'язках. У будівництві 

об'єкта задіяні десятки, а іноді й сотні проектно-вишукувальних, науково-

дослідних, будівельних і монтажних організацій, заводи, які 

виготовляють основне технологічне обладнання, постачальники 

будівельно-монтажного обладнання та будівельних матеріалів, банки та 

інші суб'єкти економіки, чий капітал бере участь у будівництві. 

Незважаючи на те, що кінцева мета всіх учасників інвестиційного 

процесу одна - одержати максимально можливий прибуток, кожен з них у 

процесі артикулів продукції. ДСТУ і ТУ - документи, які встановлюють 

на державному рівні, що даний матеріал або виріб затверджені для 

виробництва і застосування при певній його якості. 

Основні положення будівельного проектування, виконання 

будівельних робіт і вимоги до будівельних матеріалів і виробів 

регламентуються Державними будівельними нормами України (ДБН), 

будівельними нормами і правилами (СНиП). Ця документація розроблена 

з урахуванням розвитку будівельної індустрії, впровадження досягнень 

науки і техніки у виробництво, досвіду провідних закордонних і 

вітчизняних будівельних організацій. 



 

Науково-технічний супровід (НТС) 

З метою вирішення проблем, які не обумовлені нормативними 

документами та можуть виникнути на різних етапах життєвого циклу 

будівельного об'єкта, здійснюється науково-технічний супровід. 

Головним завданням супроводу є забезпечення вирішення 

містобудівних, архітектурних, конструктивно-технічних та будівельно- 

технологічних проблем з мінімальним ризиком помилок в умовах, що не 

регламентовані чинними нормами і стандартами, та за відсутності 

достатнього досвіду або прямих аналогів у вітчизняній та світовій 

практиці. 

Основними видами робіт із супроводу є обстеження, науково- 

дослідні роботи, спостереження за технічним станом об'єкта, прогноз, 

пошукові, проектні розробки технічних і будівельно- технологічних 

рішень, визначення характеристик будівельних матеріалів, перевірка 

відповідності вимогам будівельних норм та технічної документації 

окремих конструкцій і прийнятих конструктивних рішень, інженерні 

вишукування, аналіз технічних рішень щодо відповідності встановленим 

вимогам тощо. 

Виконувати супровід можуть безпосередньо проектувальники 

об'єкта або базові організації з науково-технічної діяльності центрального 

органу виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості 

будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, які мають ліцензію 

на виконання певного виду робіт відповідно дозавдань супроводу. 

Відповідальність виконавців і замовників супроводу визначається 

чинним законодавством України. 

Перелік будівель та споруд, що підлягають обов'язковому супроводу, 

наведено у ДБН В. 1.2-5:2007 (дод. В). 



 

Необхідність проведення супроводу на етапі будівництва 

підтверджують у проекті на відповідну будівлю або споруду. 

Науково-технічний супровід об'єктів, що не підлягають обов'яз-

ковому супроводу, може здійснюватись за ініціативою відповідного 

органу державного нагляду, на замовлення власника будівлі чи споруди, 

страхової компанії у разі страхування майна, генерального 

проектувальника та будівельної організації. 

Зміст робіт науково-технічного супроводу на етапах життєвого циклу 

об'єкта 

1. Науково-технічний супровід на етапі проектування об'єкта. 

> аналіз світового досвіду проектування подібних об'єктів та вибір 

конструктивних і технологічних рішень; 

> оптимізація конструктивних схем об'єкта або його елементів 

(геометрія, конструктивні рішення, матеріали, що застосовуються, 

тощо); 

> варіантне пророблення об'єкта та порівняльний аналіз розроблених 

варіантів; 

> уточнення властивостей ґрунтової основи об'єкта та кліматичних 

умов на території забудови; 

> проведення дублюючих розрахунків основ, фундаментів, 

конструкцій, інженерного устаткування; 

> апробація прийнятих конструктивних і технологічних рішень, у тому 

числі технологій моніторингу; 

> розроблення експлуатаційної документації об'єкта; 

> оцінка впливу нового будівництва на оточуючі будівлі та споруди і 

населення, яке проживає у межах території забудови; 



 

> розроблення проектів експлуатації та технологій моніторингу, що 

застосовуються на етапах експлуатації та зняття об'єкта з 

експлуатації; 

> розроблення проектів інтегрованих автоматизованих систем 

моніторингу та управління об'єкта (АСМУ); 

> розроблення проектів ліквідації об'єкта тощо. 

Для уточнення характеристик ґрунтів та гідрогеологічних умов 

застосовують додаткове буріння геотехнічних свердловин, статичне або 

динамічне зондування, випробування ґрунтів еталонною або інвентарною 

палею, геофізичні методи, лабораторні дослідження ґрунтів, розрахунки 

тощо. 

Проведення дублюючих розрахунків основ, фундаментів, 

конструкцій, інженерного устаткування здійснюється спеціалізованими 

організаціями з метою отримання достовірних даних щодо реального 

стану об'єктів, їх складових частин і навколишнього природного 

середовища. 

2. Науково-технічний супровід на етапі будівництва об'єкта. 

> надання інформаційної допомоги при вирішенні завдань будівельного 

виробництва щодо його підготовки, розроблення проектно-

технологічної документації, планування та управління, забезпечення 

всіма видами ресурсів, обліку тощо; 

> моніторинг стану конструкцій та інженерного обладнання; 

> відпрацювання, за необхідності, конструктивних рішень окремих 

вузлів з урахуванням конкретних умов виконання робіт; 

> відпрацювання окремих технологічних рішень, пов'язаних з 

реальними умовами виконання робіт; 

> контроль за якістю матеріалів, виробів та конструкцій; 



 

> нагляд за станом існуючої забудови та умовами проживання людей; 

> коригування (уточнення) проектів експлуатації та технологій 

моніторингу, що застосовуються на етапах експлуатації та зняття 

об'єкта з експлуатації, тощо. 

Використання результатів науково-технічного супроводу 

Під час виконання проектування об'єкта результати робіт із 

супроводу використовують для прийняття проектних та конструктивних 

рішень із застосуванням сучасних матеріалів та орієнтацією на передові 

технології виконання будівельно- монтажних робіт. 

Під час будівництва об'єкта результати робіт із супроводу 

використовують для відпрацювання конструктивних рішень окремих 

вузлів та елементів і оперативного вирішення питань з організації 

виробничих процесів з урахуванням реальних умов виконання робіт. 

На стадії експлуатації результати робіт із супроводу викорис-

товують для підтримання у робочому стані об'єкта, окремих його 

елементів або конструкцій, а також для розроблення конструктивних і 

технологічних рішень щодо його ремонту або реконструкції. 

На стадії зняття об'єкта з експлуатації та його ліквідації 

результати робіт із супроводу використовують для застосування 

ефективних та безпечних технологій для його ліквідації, розроблення 

заходів щодо підтримання у робочому стані окремих його елементів, що є 

необхідними на час ліквідації об'єкта, тощо. 

Базові організації з науково-технічної діяльності центрального 

органу виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості 

будівельних матеріалів, архітектури і містобудування використовують 

результати науково-технічного супроводу для узагальнення досвіду та 



 

розробки пропозицій щодо доцільності, умов та порядку їх застосування 

в Україні. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте значення термінів: «будівництво», «нове будівництво», 

«реконструкція». 

2. Назвіть основні напрями, за якими може здійснюватися реконструкція 

закладів ресторанного господарства (ЗРГ). Поясніть, які роботи 

відбуваються на кожному з етапів будівельного процесу. 

3. Хто є учасниками інвестиційного процесу в будівництві? Розкрийте 

значення терміна «інвестиційна діяльність». Хто може бути інвестором, 

замовником? Хто має право вести будівельні, проектні роботи? Які 

організаційні форми будівництва ви знаєте? Чим господарський спосіб 

ведення будівництва відрізняється від підрядного? Назвіть форми торгів. 

У чому їх відмінність? 

4. Назвіть основні техніко-економічні відмінності будівництва. 

5. Що визначає державна система стандартизації? 

6. Категорії стандартів та їх призначення. 

7. Поясніть абревіатури: ЕСКД, ЕСТД, ССБП, ДСТУ, ДБН, СНиП, ТУ. 

15.3 якою метою виконується науково-технічний супровід будівництва? 

8. НТС на етапі проектування об'єкта. 

9. НТС на етапі будівництва об'єкта. 

10.Яким чином використовуються результати НТС? 

 



 

 

Тема 2. ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

 

1. Види будівельних матеріалів та їх класифікація 

2. Керамічні матеріали та вироби 

3. Деревина та вироби з неї 

4. Метали та вироби з них 

5. Покрівельні та гідроізоляційні матеріали 

 

У будівництві використовується широкий спектр матеріалів - 

цемент, гіпс, гіпсокартонні плити, азбоцементні листи, віконне скло, 

нерудні матеріали, легкі заповнювачі, цегла, залізобетон, сухі суміші та 

ін. Основні групи будівельних матеріалів мають певні властивості (рис. 

2.1). 

Будівельні матеріали можна класифікувати за ступенем переробки 

первинної сировини при створенні продукції, яка використовується для 

будівництва будівель та споруд: 

> будівельні матеріали та вироби, які є вихідними для виготовлення 

багатьох конструктивних елементів або при різних видах будівельних 

робіт; 

> будівельні конструкції, які утворюють несучі основи будівель, що 

огороджують їх від зовнішнього середовища, а також призначені для 

розподілу та зв'язку приміщень тощо. 

За призначенням матеріали поділяють на групи: 

> конструктивні - призначені для сприйняття та передавання 

навантаження. Як стінові матеріали та конструкції широко 

використовують цеглу, панелі, блоки, об'ємні елементи. Велико-

панельні конструкції виготовляють на основі легких та ніздрюватих 

бетонів, у тому числі на штучних і природних пористих заповнювачах, 

а також на основі ніздрювато- бетонних конструкцій з використанням 



 

зол, вапняку, шлаків. Стінові матеріали дрібних розмірів представлені 

керамічною та силікатною цеглою та виробами з природного каменю. 

Широко використовується пустотіла кераміка. При зведенні зовнішніх 

стін ефективні віброкерамічні панелі, а при внутрішньому 

облаштуванні - гіпсобетонні панелі, плити та сучасні гіпсокартонні 

плити; 

> теплоізоляційні, основне призначення яких - зведення до необхідного 

рівня втрат тепла крізь будівельні конструкції із забезпеченням 

потрібного теплового режиму приміщення згідно з розрахованими для 

даних кліматичних умов тепловтратами. Найбільш масовим видом 

теплоізоляційних матеріалів є мінераловатні вироби на синтетичній 

зв'язці. Мала теплопровідність, тобто висока теплозахисна властивість, 

притаманна скловолокну, а також теплоізоляційним пластмасам. 

Для високотемпературної теплової ізоляції перспективні 

мулітокремнеземисті та перлітокерамічні матеріали. 

> акустичні - звукопоглинаючі та звукоізоляційні, призначені для 

зниження рівня шумового забруднення приміщення до 

регламентованих меж; 

> гідроізоляційні та покрівельні - для створення водонепроникних 

прошарків у будинках та спорудах, які піддаються впливу води та 

водяної пари. Для виготовлення покрівель використовують 

покрівельне залізо, азбоцементні плити (шифер), рулонні матеріали 

(руберойд). Перспективним є використання покрівель із мастики, які 

виготовляють шляхом нанесення на конструкцію покриття із холодної 

та гарячої мастик різного складу з армуючими прошарками зі скляних 

або синтетичних полотен та сіток; 



 

> захисні - для водозахисної обробки і покриття елементів та 

конструкцій будинків і споруд; 

> герметизуючі - для обробки стиків різних конструкцій; 

> оздоблювальні - для надання декоративних властивостей будівельним 

конструкціям, а також для захисту матеріалів цих конструкцій від 

впливу зовнішніх факторів. Ефективне покриття підлог забезпечується 

шляхом використання високоякісних полімерних матеріалів у вигляді 

лінолеумів та килимових виробів, монолітних покриттів, паркетних 

дошок, шлакоситалових плиток (для будівель з агресивними 

середовищами). 

При внутрішньому оздобленні будівель використовують полімерні 

матеріали (синтетичні фарби, шаруваті пластики тощо), деревоволокнисті 

плити, емалеві покриття, облицювальні керамічні плитки, кольоровий 

азбоцементний шифер, вологостійкі шпалери та плівки, суху гіпсову 

штукатурку; 

> спеціального призначення - для забезпечення потрібних 

експлуатаційних характеристик будинків, споруд, конструкцій, які 

використовують для роботи в особливих умовах: вогнестійкі, хімічно 

стійкі, атмосферостійкі, радіаційно стійкі тощо. 

Ряд матеріалів: цемент, бетон, вапняк, деревину тощо не можна 

віднести до конкретної групи, тому що їх використовують як сировину 

для багатьох будівельних матеріалів та виробів. Такі матеріали належать 

до групи загального призначення. Наприклад, цемент використовують 

для виготовлення будівельних розчинів різного призначення; 

конструкційного бетону, тепло- і звукоізоляційного (легкого) бетону та 

виробів з них. 



 

За технологічними ознаками матеріали класифікують за видом 

сировини, з якої їх отримали, та способом виготовлення. Ці фактори дуже 

впливають на властивості матеріалів та галузь їх застосування. 

За способом виготовлення матеріали поділяють на: природні 

(деревина, природне каміння), які піддають тільки механічній обробці; 

отримані за допомогою теплової обробки, а також при випалюванні зі 

спіканням (кераміка, мінеральні в'яжучі речовини); отримані плавленням 

(скло, метали); у результаті спеціальної переробки органічної сировини 

(полімери різної природи, розчинники, бітум тощо, а також будівельні 

пластмаси, покрівельні та гідроізоляційні матеріали). 

Щоб будинок або споруда зберігали всі характеристики свого 

функціонального призначення впродовж тривалого часу, необхідно 

правильно визначитися з вибором матеріалів для їх конструкцій, 

враховуючи призначення та умови праці (фактор впливу зовнішнього 

середовища). Особливо це стосується оздоблювальних матеріалів, 

призначення яких не тільки у створенні декоративного ефекту, але і в 

захисті матеріалів конструкцій від зовнішнього впливу. 

Природа впливу істотно відрізняється для зовнішніх та внутрішніх 

конструкцій. На матеріали зовнішніх конструкцій діють природні 

фактори: сонце, дощ, знакозмінні температури (заморожування, 

розмерзання, хімічно агресивні речовини, які знаходяться у повітрі та 

ґрунті, бактерії, грибки, у деяких випадках радіація тощо. На матеріали 

внутрішніх конструкцій впливають інші фактори: механічний вплив від 

пересування людей та обладнання; концентровані статичні та динамічні 

навантаження від меблів та обладнання; вода та водяна пара (у 

приміщеннях з підвищеною вологістю, басейнах), хімічно агресивні 

рідини, а також високі та низькі температури у виробничих приміщеннях 



 

і промислових спорудах (хімічні цехи і лабораторії, печі, холодильники, 

різноманітні сховища тощо). 

Враховуючи призначення матеріалу в конструкції та вид впливу, 

можна визначити комплекс вимог до кожного матеріалу. Деякі загальні 

вимоги (міцність, невелика маса, стійкість до динамічних впливів) 

висувають майже до всіх будівельних матеріалів, а спеціальні 

(теплозахисні та звукоізолюючі властивості, морозостійкість, 

водостійкість, хімічна стійкість тощо) - тільки до деяких матеріалів. 

 

РИС. 2.1. Вплив зовнішнього середовища. Фізичні властивості будівельних 

матеріалів 



 

 

Рис.  2.2. Види штучних виробів з природного каменю : 1 – Облицювальні 

плити; 2 – стінові блоки; а, г - тесані, б, д - пилені, в – колоті 

 

Природними кам'яними матеріалами називають матеріали і 

вироби, які одержують механічною обробкою (подрібненням, розко-

люванням, розпилюванням тощо) гірських порід, не змінюючи їх 

природної структури та властивостей. Серед будівельних матеріалів 

природні кам'яні займають одне з основних місць. Загальна частка затрат 

у будівництві на ці матеріали перевищує 20%. 

Гірські породи - це природні мінеральні утворення, які 

сформувалися внаслідок геологічних процесів у земній корі, 

відрізняються ступенем щільності, складаються з одного або кількох 

мінералів і мають досить великі площі залягання. Залежно від кількості 

породотвірних мінералів гірські породи поділяють на мономінеральні, що 

складаються лише з одного мінералу, та полімінеральні - з двох або 

більше мінералів. 



 

Природні мінерали - це новоутворення, що відрізняються 

постійним хімічним складом, структурою і властивостями та беруть 

участь у формуванні гірських порід. У будівництві природні кам'яні 

матеріали застосовують з глибокої давнини, про що свідчить велика 

кількість пам'яток архітектури. Нині майже всі монументальні споруди 

виготовляють з використанням природного каменю, що обумовлено його 

високою довговічністю і декоративністю. 

Залежно від виду обробки природні кам'яні матеріали бувають: 

> подрібнені (щебінь,  висівки); 

> колоті (бутовий камінь, шашка,); 

> пиляні (блоки, плити); 

> штучні вироби різного ступеня обробки. 

 

 

Рис 2.3 Види застосування природного каменю в дорожньому 

будівництві. а - сорговий камінь: прямий (/). лекальну (2), для з'їздів (J); б - 

бруківка: шашка (/), мозаїка (2) 

 

У сучасному будівництві визначено такі основні напрями 

використання зазначених матеріалів: 



 

> штучне каміння та вироби для зведення стін будівель, улаштування 

підлог, сходів тощо; 

> облицювальні (декоративні) вироби - плити, каміння, профільовані 

вироби; 

> каміння та вироби для дорожнього будівництва - брущатка, шашка для 

брукування, плити, бордюрний камінь; 

> каміння та вироби різних типів для гідротехнічних та інших споруд; 

> нерудні матеріали - бутовий камінь, заповнювачі для бетонів (щебінь, 

гравій, пісок).  

Гірські породи широко застосовують не лише для виготовлення 

кам'яних матеріалів, але і як сировину для одержання мінеральних 

в'яжучих речовин, керамічних, скляних та інших виробів. При цьому під 

дією спеціальних технологічних процесів (випалювання, спікання, 

плавлення тощо) принципово змінюється будова та властивості вихідних 

порід. 

Природні кам'яні матеріали та вироби класифікують за такими 

ознаками: 

> за середньою густиною': важкі (рт > 1800 кг/м) та легкі 

(,рт<1800кг/м
3
); 

> за міцністю
2
 при стиску (кгс/см

2
)\ марки М4, М7, М10, М15, М25, М35, 

М50, М75, М100, М125, М150, М200, М300, М400, М500, М600, М800, 

М1000 (відповідно у МПа від 0,4...100); 

> за морозостійкістю
3
: марки F10, F15, F25, F50, F100, F200, F300, F500; 

> за коефіцієнтом розм'якшення: 0,6; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0. 

Залежно від ступеня обробки розрізняють грубооброблені кам'яні 

матеріали, штучні вироби і профільовані деталі. 



 

Грубооброблені матеріали. Буговий камінь (бут) - це уламки 

природної породи неправильної форми розміром 150...500 мм, масою 

20...40 кг., які одержують при розробці родовищ, вапняків, пісковиків та 

інших гірських порід переважно буровибуховим способом. Бутовий 

камінь може бути рваним (розробляють підривним способом) та 

постелистим (одержують з порід пластового залягання). Щебінь - це 

куски каменя неправильної форми розмірами від 5 до 150 мм (одержують 

подрібненням великих уламків гірських порід). Гравій - природний або 

штучний матеріал, що являє собою обкочені (округлі) зерна розмірами 

від 5 до 150 мм (одержують просіюванням сипких порід, іноді їх 

промивають для видалення домішок глини та пилу). Пісок - це осадова 

порода - мінеральні зерна розміром від 0,16 до 5 мм. Одержують 

просіюванням дрібних сипких порід (природний пісок) або подрібненням 

і просіюванням відходів каменеобробки (штучний пісок). Щебінь, гравій 

та пісок використовують як заповнювачі для бетонів та розчинів. 

Каміння та блоки для укладання стін. Основні розміри каменів 

для зведення стін: 390x190x188; 390x190x288; 490x240x188 мм. Кожен 

такий камінь замінює 8... 16 цеглин. Маса каменя не повинна 

перевищувати 16 кг, маса дрібного блоку - 40 кг. Застосовуючи великі 

стінові блоки розмірами до 3000x1000x1500 мм і масою до 1,5 т, можна 

знизити затрати праці на їхнє виготовлення та монтаж. Каміння та блоки 

виготовляють з м'яких гірських порід (пористих вапняків, опок, 

вулканічних туфів). 

Облицювальні матеріали та вироби. Для зовнішнього 

облицювання використовують щільні
1
 атмосферостійкі породи (граніти, 

сієніти, габро) або щільні вапняки, для внутрішнього облицювання - 

породи середньої твердості: мармури, пористі вапняки (черепашник), 



 

вулканічні туфи. Пористі породи, крім декоративного ефекту 

забезпечують добру акустику приміщень, тому їх застосовують для 

оздоблення театрів, кінотеатрів та інших громадських споруд. Цокольні 

плити, а також деталі карнизів та інших частин будівлі, що виступають, 

виготовляють з атмосферостійких порід. 

Влаштування покриттів підлог виконують полірованими (рідше 

шліфованими) плитами з твердих щільних порід (граніт, сієніт, 

лабрадорит). У приміщеннях з малою інтенсивністю руху і високими 

вимогами щодо декоративності можливе використання мармуру. 

Товщина плит для підлоги має бути не менше 20 мм. Сходи 

облицьовують також твердими зносостійкими породами. 

Матеріали та вироби для дорожнього будівництва 

виготовляють зі щільних міцних і зносостійких порід (граніту, діориту, 

габро, базальту), оскільки умови їх експлуатації надзвичайно складні. До 

дорожніх матеріалів і виробів належать: брущатий камінь; брукове 

каміння; тротуарні плити і бордюрний камінь. 

2. Керамічні матеріали та вироби 

Керамічними називають матеріали та вироби, які одержують 

формуванням і подальшим випалюванням глинистої (глини, суглинків, 

глинистих сланців, лесів) та інших видів мінеральної сировини 

(діатомітів, кварцитів, хромистих залізняків). За призначенням керамічні 

матеріали та вироби поділяють на такі види: 

> стінові (цегла, порожнисті камені); 

> покрівельні (черепиця); 

> елементи перекриттів; 



 

 

 

Рис.2.4 Види керамічних виробів 

 

> вироби для облицювання фасадів (лицьові цегла і камені, плитки 

фасадні, килимово-мозаїчні плитки, архітектурно-художні деталі); 

> вироби для внутрішнього облицювання (глазуровані плитки і фасонні 

деталі до них - карнизи, кутники, пояски); 

> заповнювачі для бетонів (керамзит і його різновиди, аглопорит); 

> теплоізоляційні вироби (діатомітові, трепельні, перлітобентонітові 

вироби, ніздрювата кераміка); 

> вироби для підлог і дорожніх покриттів (плитки для підлог, дорожня 

(клінкерна) цегла); 

> санітарно-технічні вироби (умивальники, унітази, ванни, труби); 



 

> кислототривкі вироби; 

> вогнетривкі вироби. 

 

 

Рис. 2.5. Фрагменти підлоги, виконаної з використанням керамічної 

плитки 

За видом поверхні керамічні матеріали та вироби поділяють на: 

> глазуровані та неглазуровані; 

> однокольорові, багатокольорові та з малюнком; 

> з гладкою поверхнею та рельєфні. 

Розчини, сухі суміші, бетони, залізобетони та вироби з них 

Будівельний розчин - це штучний камінь, отриманий при 

затвердінні раціонально підібраної і ретельно перемішаної суміші, що 

складається з мінеральної в'яжучої сировини, дрібного заповнювача 

(піску), води та добавок. Будівельними розчинами нового покоління є 

матеріали, отримані на основі сухих будівельних сумішей - 

порошкоподібних композицій, що виготовлені у виробничих умовах і 

складаються з мінеральної в'яжучої речовини, мікронаповнювачів, 

заповнювачів та добавок. За ДСТУ БВ.2.7-23-95 будівельні розчини 



 

класифікуються за призначенням, середньою густиною та видом в'яжучої 

речовини. 

За призначенням будівельні розчини поділяють на розчини для 

кам'яних кладок, монтажу будівельних конструкцій, облицювальних і 

штукатурних робіт та спеціальні (акустичні, теплоізоляційні, радіаційно 

захисні, хімічностійкі, жаростійкі тощо). 

За середньою густиною у сухому стані розчини поділяють на важкі 

з середньою густиною 1500 кг/м
3
 і більше та легкі, що мають середню 

густину менше ніж 1500 кг/м
3
. 

Термін придатності розчинових сумішей без добавок при 

температурі не вище 24° С дорівнює Згод, вапняних - 10 год. Для 

запобігання передчасному тужавінню розчинових сумішей 

використовують добавки-сповільнювачі тужавіння. 

Оцінювання властивостей будівельних розчинів проводять через 28 

діб при природному способі твердіння. Встановлені такі марки розчину: 

М4, М10, М25, М50, М75, М150, М200. 

Бетон є типовим прикладом композиційного матеріалу, який 

отримують при твердінні раціонально підібраної суміші в'яжучої 

речовини, заповнювачів та добавок. Бетони поділяються за такими 

ознаками: 

> за основним призначенням - на конструкційні та спеціальні 

(гідротехнічні, дорожні, корозійностійкі, жаростійкі та вогнетривкі, 

декоративні тощо); 

> за середньою густиною у сухому стані - на особливо важкі (понад 

2500 кг/м
3
), які отримують з використанням залізних руд та сталевих 

відходів; важкі (2200 кг/м
3
...2500 кг/м

3
), що передбачають 

застосування заповнювачів із щільних гірських порід; полегшені (2000 



 

кг/м
3
...2200 кг/м

3
) з використанням нещільних заповнювачів (вапняк-

черепашник, цегельний бій); легкі (500 кг/м
3
... 2000 кг/м

3
) з 

використанням пористих заповнювачів (вулканічні та вапнякові туфи, 

пемза, керамзит, шлакова пемза, аглопорит); особливо легкі (менше 

500 кг/м
3
) з використанням штучних пористих заповнювачів (перліт 

тощо); 

> за видом в'яжучої речовини бетони поділяють на портланд- 

цементні, вапняні, гіпсові, лужні, асфальтові тощо; 

> за розмірами крупного заповнювача (вибір якого обумовлений 

конструктивними особливостями бетонних виробів) розрізняють 

бетони: крупнозернисті (заповнювач від 10...150 мм), дрібнозернисті 

(заповнювач до 10 мм), піщані (різновид дрібнозернистих з піском 

крупністю до 5 мм); 

> за структурою бетони поділяють на щільні, поризовані, ніздрюваті, 

великопористі. 

Залізобетон - комплексний матеріал, який складається з бетону і 

розміщеної у ньому арматури, внаслідок чого він має гарні фізико-

механічні властивості, високу несучу здатність на стиск і згин, 

довговічність, вогнестійкість, стійкість до атмосферних впливів, опір 

динамічним навантаженням. На виготовлення залізобетону витрачається 

в 2-3 рази менше металу, ніж на сталеві конструкції. У залізобетонних 

конструкціях, які знаходяться під навантаженням, у розтягнутій зоні 

часто з'являються тріщини. Для запобігання їх утворенню або 

обмеженню ширини розкриття використовують попередньо напружений 

залізобетон, в якому заздалегідь, на стадії виготовлення конструкції, 

створюють внутрішнє напруження розтягу в арматурі та стиску в бетоні. 

Основним недоліком залізобетону є велика об'ємна вага. Для зниження 



 

ваги залізобетонних конструкцій використовують: високоміцні бетони і 

сталі, тонкостінні та пустотілі конструкції, а також конструкції з бетоном 

на пористих заповнювачах. 

У несучих конструкціях каркаса із залізобетону (рис. 2.11) в 

основному використовують важкі бетони щільної структури, виготовлені 

на цементних в'яжучих, щільних дрібних і крупних заповнювачах.  

поризовані,Для армування залізобетонних конструкцій використовують 

сталеві стрижні з арматури або дроту, сітки, плоскі та просторові каркаси. 

За способом виготовлення залізобетонні конструкції каркасів можуть 

бути збірними, монолітними і збірно-монолітними. 

 

3. Деревина та вироби з неї 

 

Переваги Недоліки 

> привабливий зовнішній вигляд; > вади структури; 

> властивість створювати затишок 

та гармонію; 

> гігроскопічність; 

> екологічність матеріалу; > вологісні деформації; 

> достатньо висока 

повітропроникність; 

> гниття; 

> високі теплоізоляційні 

властивості; 

> займистість. 

> забезпечує звукоізоляцію без 

застосування спеціальних 

матеріалів. 

 

 



 

Міцністю називається властивість деревини чинити опір 

руйнуванню під дією механічних навантажень (розтяг, стиск, згин, 

сколювання). Твердість деревини насамперед залежить від породи 

дерева, а також умов його росту, вологості тощо. Зазвичай вказують 

середні відносні показники твердості у відсотках відносно дуба. Відносна 

твердість дуба приймається за 100%. 

У будівництві використовують хвойні та листяні породи дерева. 

Хвойні: сосна, ялина, модрина, піхта, кедр. Листяні: дуб, ясень, бук, клен, 

береза, осика. 

Дуб, який використовують для виробництва оздоблювальних та 

столярних матеріалів, має високі експлуатаційні характеристики: його 

деревина тверда, міцна, зносостійка; вона майже не жолобиться та не 

розклеюється, відрізняється яскравою текстурою і кольором: від 

жовтувато-коричневого із сірувато-зеленим відтінком до темно-бурого.  

Деревина модрини( лиственное ) - одна з найстійкіших до 

механічних ушкоджень, не поступається дубу, а вироби з неї не гниють; 

наявність камеді (природної речовини) у цій деревині захищає її від 

псування. Ще у стародавні часи модрину називали, «деревом вічності». 

Відомі будівлі з модрини віком понад 1000 років. Так, будинки Венеції 

стоять на палях з модрини, тому що бетонні палі не витримують 

руйнівної дії води. Модрина - єдине дерево, яке добре протистоїть впливу 

води, тому її широко застосовували у кораблебудуванні. Деревина 

модрини є ідеальним матеріалом для оздоблення приміщень з високою 

акустикою (майже 100% відбиває звук). Кольорова гама модрини має 12 

відтінків. Сучасні технології дозволяють виготовляти з деревини 

модрини різноманітні будівельні матеріали: від пиломатеріалів до 

матеріалів високоякісного оздоблення. 



 

Деревина ясеня має сірий колір з рожевуватим або жовтуватим 

відтінком і яскравою текстурою. Вона достатньо тверда і міцна, але 

головною її перевагою є пружність. 

Клен характеризується деревиною середньої щільності. У ньому 

майже відсутня косошарість, що дозволяє легко його обробляти, 

отримуючи при цьому гладку поверхню. Клен мало жолобиться, стійкий 

до впливу вологи, деревина його має білуватий колір з багатьма дрібними 

блискітками, що створюють ефект шовковистості. Клен легко фарбується 

у різні кольори і може бути використаним для імітації акації та самшиту, 

з якими має споріднену текстуру. 

Бук також широко використовують у деревопереробній 

промисловості. Знедавна займає провідне місце серед недорогих порід 

для виробництва меблів. Деревина бука має колір від рожево-жовтого до 

червоно-бурого з блискучими краплинками на радіальному розрізі. 

Повздовжній розріз характеризується темними тонкими штрихами, і 

використовується для декоративного оздоблення. Тверда міцна деревина 

добре фарбується і майже не змінює колір при лакуванні. Часто 

використовують для імітації горіха або червоного дерева. 

Сосна характеризується деревиною середньої щільності та досить 

високої міцності. Це м'який матеріал, легко піддається обробці, не 

розклеюється при висиханні, порівняно з листянимипородами менше 

вбирає вологу. Тому із сосни виготовляють майже все: від колод і бруса 

до погонажних виробів (вагонка, блокгауз, плінтуси, наличники, кутики 

тощо). Деревина її стійка до гниття, проте швидко втрачає природний 

колір, буріє і часом уражається синявою (при підвищеній вологості, 

особливо у липні-серпні). Синява не змінює фізико-механічних 

властивостей деревини, але псує зовнішній вигляд. 



 

За щільністю та твердістю ялина подібна до сосни, проте 

обробляти це дерево набагато складніше. Ялина має малу смолистість, 

високу стійкість до розтріскування, багато круглих сучків на 

тангенціальному розрізі. Зважаючи на м'якість, ялину, як і сосну не варто 

використовувати для настилу підлоги у приміщеннях, де планується 

встановити меблі на ніжках з малою площею опори. 

Цілі колоди називаються кругляком. Рівно витесана з двох боків 

колода, діаметром не менше 300-500 мм, з якої виготовляють стіни та всі 

внутрішні перегородки, називається лафет (напівбрус), поряд з яким 

утворюється обапіл та необрізна дошка. Якщо пропилюють усі чотири 

боки колоди, отримують обрізний матеріал, який поділяється на брус, 

обрізну дошку і дрібний брус. Дошки підлоги, обшивальна дошка 

(вагонка), фальцювальна дошка, дрібні погонажні вироби (плінтус, 

наличник, штапик та ін.) - це струганий погонаж, а меблеві щити, 

клеєний брус тощо - клеєні вироби 

Основні розміри бруса: 100x100 мм, 100x150 мм, 150x150 мм. 

Довжина -6м (брус більшої довжини виготовляють за спеціальним 

замовленнями, він коштує на 10-15% дорожче). Відносно новий для 

ринку різновид цих пиломатеріалів - профільований брус. 

Основні розміри обрізної дошки: товщина - 25, 40, 50 мм; ширина - 

100 та 150 мм; довжина -6 м, що завжди є у продажу. 

Дрібний брус зазвичай виготовляють двох розмірів - 40x50 мм, 

50x50 мм. Довжина - 3 або 6 м. 

Залежно від розмірів поперечного перерізу пиломатеріали 

поділяють на бруси (шириною і товщиною понад 100 мм), дошки - 

ширина більше подвійної товщини, дрібні бруси - ширина не більше 

подвійної товщини. Вироби з деревини представлено на рис. 2.12. 



 

Вади деревини - це недоліки її окремих ділянок природного 

походження, що знижують якість деревини і обмежують можливість її 

використання. Вони можуть бути наслідком неправильного зростання 

деревини, руйнування її тканин грибками, комахами тощо. 

Готова продукція розрізняється за сортами. Основним показником 

цього розподілу є наявність у виробі сучків - найбільш розповсюджених 

дефектів деревини. Сорт «Еліт» відповідає вищому класу й гарантує 

повну відсутність у виробі будь-яких дефектів деревини. У сорті «А» 

допускається не більше двох живих сучків на погонний метр, у сорті «В» 

допускаються мертві та випадаючі сучки будь-якого діаметра та смоляні 

кишені. 

Дефекти - це вади готової продукції механічного походження, що 

виникають у деревині у процесі заготовки, транспортування, сортування, 

штабелювання та механічної обробки. 

Суттєво на експлуатаційні властивості дерев'яних конструкцій 

впливає гігроскопічність, гниття і займистість. Для зменшення їх 

негативного впливу насамперед застосовують термообробку, сушіння, 

просочення деревини антисептиками та антипіренами, а також заходи 

щодо запобігання зволоження конструкцій у процесі експлуатації (захист 

від атмосферних опадів; ізоляція від ґрунту, каменю, бетону; 

влаштування природної вентиляції та ін.). 

 



 

 

Рис. 2.6 Вади деревини 

 

Ламінат - це багатошарова конструкція, яка складається з 

лицьового декоративного шару (паперопласту), отриманого гарячим 

пресуванням декількох шарів паперу, просочених меламінфор- 

мапьдегідною смолою; несучого шару (основи), як правило, з твердої 

деревоволокнистої плити і компенсуючого шару паперопласту з двох-

трьох шарів крафт-паперу. Ламінат звичайний має форму дошки 

довжиною 1,2...1,3м, шириною 19...20 см, товщиною 7...8 мм. 

Фанера (ГОСТ 3916.2) - це листовий матеріал, склеєний з трьох і 

більше шарів лущеного шпону. Клеєну фанеру виготовляють з деревини 

листяних та хвойних порід. Товщина фанери може бути 1,5...18 мм, 

розміри листа - до 1525x2400 мм. Залежно від застосованого клею фанера 

буває підвищеної водостійкості та використовується для обшивання 

зовнішніх стін і виготовлення опалубки середньої та обмеженої 



 

водостійкості - для улаштування внутрішніх перегородок, обшивки стін і 

стель приміщень. 

Клеєні дерев'яні конструкції виготовляють на спеціальних 

заводах склеюванням невеликих дерев'яних заготовок у великорозмірні 

елементи, використовуючи високоміцні та водостійкі полімерні клеї. Такі 

конструкції мають вищу міцність, водостійкість, вогнестійкість, ніж 

аналогічні суцільні дерев'яні конструкції. Вони майже не піддаються 

усиханню та жолобленню. Методом склеювання виготовляють віконні та 

дверні коробки, дверні полотна, балки, прогони, ферми тощо. Такі 

конструкції економічні, оскільки для їх виготовлення використовують 

маломірну різносортну деревину. 

Деревостружкові плити (ДСП) (ГОСТ 10632) виготовляють 

гарячим пресуванням деревних стружок з полімерними зв'язуючими 

речовинами (рис. 2.12, к). Для них визначають марку, сорт, вид та ступінь 

обробки поверхні тощо. 

Деревоволокнисті плити (ДВП) (ГОСТ 8740) виготовляють 

гарячим пресуванням волокнистої маси, яка складається з органічних, 

переважно целюлозних волокон, води, наповнювачів, синтетичних 

полімерів і деяких спеціальних добавок. Сировиною для виготовлення 

плит є відходи деревообробних виробництв та лісозаготівель, стебла 

очерету та інші рослинні матеріали. Залежно від тиску при пресуванні та 

виду подальшої обробки ДВП поділяють на надтверді, тверді, напівтверді 

та м'які (ізоляційно-опоряджувальні та ізоляційні). ДВП з лакофарбовим 

покриттям застосовують як опоряджувальний матеріал при будівництві 

житлових і громадських будівель і для виготовлення дверних полотен та 

інших виробів. ДВП покривають лакофарбовими матеріалами і залежно 

від їх виду лицьова поверхня плит може бути глянцевою та матовою. 



 

4.  МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ  Металеві матеріали 

використовують у каркасах будівель у вигляді сталевих та алюмінієвих 

сплавів. 

Сталі - це сплави заліза з вуглецем, який містить до 2,14% вуглецю, 

і домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази). У будівельних 

конструкціях використовують вуглецеві та леговані сталі. Вуглецеві сталі 

поділяють на низько-, середньо- і висо- ковуглецеві залежно від 

процентного вмісту вуглецю, леговані сталі - на низько- і високолеговані 

залежно від наявності марганцю, хрому і нікелю. 

У будівельних металоконструкціях використовують сталь групи В, 

яку класифікують за гарантованими фізико-механічними властивостями і 

хімічним складом. Для виготовлення сталевих будівельних конструкцій 

використовують різноманітні сортаменти профілів, які за умовами 

застосування поділяють на дві групи: профілі загального призначення - 

двотаври, таври, швелери, кутики, труби, круглу, квадратну і листову 

сталь, канати тощо; профілі спеціального призначення - профільовані 

настили для стін і покриттів, профілі для віконних і ліхтарних рам (рис. 

2.4). 



 

  

 

Рис. 2.5 Утеплена конструкція стін з 

профільованих листів полистового збирання: 

1 – ригелі; 2 – плити із пінополістиролу ПСБ-С;  

3 – комбінована заклепка;  4 – напівжорсткі МВП; 5 – 

бетон; 6 – ригель фахверка; 7 – елемент кріплення; 8 – 

профлист; 9 – самонарізний гвинт 



 

 

 

 

 

 

 

Металочерепиця - це багатошаровий виріб, який широко 

використовується для улаштування покрівель як пластичний 

архітектурно-виразний матеріал (рис. 2.7). Виготовляється з 

гарячеоцинкованої холоднокатаної листової сталі (прокату) товщиною 

0,5 мм, покритої після ґрунтування шаром кольорового полімерного 

покриття. Довжина панелі - від 500...8000 мм, ширина хвилі - 183 мм. 

Рис. 2.6 Схема розташування ліхтаря і зв’язків при кроці  

кроквяних конструкцій 6 і 12 м: 

1 – вертикальний зв’язок; 2 – ліхтарна ферма; 3 – ліхтарна панель; 4 – 

панель торця ліхтаря; 5 – торець будівлі або вісь температурного шва; 6 – 

горизонтальні зв’язки; 7 – верх кроквяної ферми 



 

Порівняно із залізобетоном сталеві конструкції мають багато 

позитивних властивостей: при рівнозначній несучій здатності значно 

меншу вагу, високу технологічність та індустріальність. Недоліками 

сталевих конструкцій є низька корозійна стійкість; зниження несучої 

здатності під впливом високих і низьких температур; висока собівартість. 

 

 

 

Алюмінієві сплави за міцністю подібні до сталевих, але порівняно 

з ними більш стійкі проти корозії та майже в три рази легші. На відміну 

від сталевих конструкцій в алюмінієвих сплавах зниження температури 

Рис 2.7. Різновиди сталевого профільованого настилу: 

а – для стінового огородження; б – для покриттів 



 

спричиняє підвищення механічних властивостей. Недоліки: менший, ніж 

у сталі модуль повздовжньої пружності; високий коефіцієнт 

температурного розширення; складність виконання з'єднань. У 

будівництві алюмінієві сплави використовують: у збірно-розбірних 

конструкціях, призначених для багаторазового використання; у 

кліматичних районах з холодним кліматом і підвищеною сейсмічністю; 

для рам віконних і ліхтарних заповнень; у стінових і покрівельних 

конструкціях. 

5. Покрівельні та гідроізоляційні матеріали 

За формою та зовнішнім виглядом покрівельні матеріали можуть 

бути рулонними, листовими та у вигляді плит, а за сировиною - 

азбестоцементними, глиняними, цементно-піщаними та на основі 

органічних в'яжучих. 

Рулонні покрівельні матеріали за структурою полотна 

підрозділяють на основні та безосновні. Як основу рулонного матеріалу 

застосовують покрівельний картон, склотканини, фольгу,азбестовий 

папір тощо. На картонній основі виробляють руберойд, пергамін і толь; 

на склооснові - склоруберойд, гідробутил, гідро- скпоізол; на основі 

фольги - фольгоізол та фольгоруберойд, на азбестовому папері - 

гідроізол. 

Рулонні покрівельні матеріали виробляють із захисним шаром, 

яким може бути посипка (крупнозерниста - «К», дрібнозерниста - «Д», 

лускоподібна - «Л», пиловидна - «П»), покриттям фольгою. Довговічність 

руберойду становить 5...7 років (необхідно укласти 4...5 шарів руберойду 

з використанням рідких мастик). На сьогодні набувають поширення 



 

рулонні бітумні матеріали, модифіковані полімерами, так звані 

мембрани, товщина їх становить 3...6 мм. 

Наплавлений руберойд - покрівельний матеріал, який наклеюють, не 

застосовуючи покрівельної мастики, розплавленням потовщеного 

нижнього покривного шару. 

Пергамін (ГОСТ 2697) - рулонний матеріал, виготовлений 

просочуванням покрівельного картону розплавленим нафтовим бітумом. 

Це підкладний матеріал під руберойд, що використовується для 

пароізоляції. Виготовляють його у рулонах площею 20...40 м
2
, масою 15 

або ЗО кг. 

Склоруберойд (ГОСТ 15879) та склоповсть виготовляють 

нанесенням бітумної в'яжучої речовини з обох боків на скловолокнисте, 

поліестерне полотно або склоповсть і покриттям з одного чи двох боків 

суцільним шаром посипки. Застосовують для верхнього та нижнього 

шарів покрівельного килима і для обклеювапьної гідроізоляції 

(довговічність - до ЗО років). На основі скла та синтетичних матеріалів 

випускають широку номенклатуру сучасних матеріалів: Рубемаст, 

Еластобіт, Лінкором, Ізопласт, Бітулін. 

Гідросклоізол (ТУ 400-255-16-77) - це гідроізоляційний рулонний 

матеріал, призначений для гідроізоляції бетонних тунелів, прогонів 

мостів та інших інженерних споруд. 

Фольгоізол (ГОСТ 20429) - це покрівельний і гідроізоляційний 

матеріал з рифленої алюмінієвої фольги, покритої з нижнього боку 

шаром бітумно-полімерної чи бітумно-гумової в'яжучої речовини (рис. 

2.16). Виготовляють двох марок: ФК - фольгоізол покрівельний для 

влаштування верхнього шару рулонного килиму покрівель. З різними 



 

нахилами і ФГ - гідроізоляційний для влаштування захисного покриття 

теплоізоляції трубопроводів. 

Лінокром (ГОСТ ТУ 5774-002-13157915-98) - покрівельний та 

гідроізоляційний матеріал для влаштування покрівель дахів із невеликим 

нахилом, а також для гідроізоляції фундаментів будівель і споруд (рис. 

2.17, г). 

М'яка (гнучка) бітумна черепиця (покрівельна плитка) - це 

сучасний високотехнологічний матеріал, листи з целюлозного або 

азбестового картону, просоченого бітумом і покритого кольоровою 

мінеральною посипкою (рис. 2.17, а-в). Одна плитка імітує (замінює) 3...4 

черепиці. Найбільш відомі такі типи м'якої черепиці: 

Бардолін (Франція) - листи хвилястої форми на основі скловолокна, 

покриті з обох боків бітумом, розміром 100x35 см і товщиною 3 мм; 

Катепал (Фінляндія) - листи розміром 100x31,7 см, товщиною 3,8 

мм, на основі склоповсті, просоченої окисненим бітумом; 

«Моравія» та «Делта» (Чехія) - листи розміром 330x1000 мм та 

278x955 мм, товщиною 3,5 мм, міцність при розтягу 4,8 та 4,6 МПа; 

«Флоренція», «Рим» (Італія) - листи розміром 100x32; 100x33 мм на 

основі склоповсті, просоченої бітумом. Листи покриті мінеральною 

посипкою різних кольорів і відтінків. Черепиця є водонепроникною, 

добре поглинає звукову енергію, стійка до зміни температур в інтервалі - 

45°С...150°С. 

Єврошифер - листи хвилястої форми (гофровані), відомі як гуаніт, 

розміром 2000x1060 мм на основі целюлозного волокна, просоченого 

бітумною в'яжучою речовиною за технологією гарячого пресування (рис. 

2.17, в, г). Строк експлуатації - до 50-ти років з гарантованою 



 

водонепроникністю не менше 10-ти років. Маса 1 м
2
 - 3 кг; у процесі 

експлуатації ці вироби не потребують технічного обслуговування. 

Теплоізоляційні матеріали. Полімерні теплоізоляційні матеріали 

класифікують за структурою, формою, видом основної сировини, 

середньою густиною, теплопровідністю та стискуваністю. 

Полімерні матеріали, що мають ніздрювату структуру, яка може бути 

представлена системою ізольованих пор, називають пінопластами, 

сполучених пор - поропластами, а регулярно повторюваних порожнин - 

сотопластами. Такий поділ пористих пластмас є умовним, оскільки 

зазвичай не вдається одержати матеріал з одним типом пор. 

Приклад теплоізоляційних плит - плити «Піноплекс» довжиною від 1200 

до 4500 мм та шириною 600 мм. Застосовують для теплоізоляції підлог, 

стін громадських, житлових і промислових будівель. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну класифікацію будівельних матеріалів. 

2. Назвіть основні групи будівельних матеріалів за призначенням. 

3. Назвіть основні групи будівельних матеріалів за способом 

виготовлення. 

4. Які фактори впливають на вимоги до матеріалів для зовнішніх і 

внутрішніх конструкцій? 

5. Охарактеризуйте природні кам'яні матеріали. 

6. Де використовують природні кам'яні матеріали? 

7. Надайте визначення поняття «міцність». 

8. Надайте визначення поняття «середня густина». 

9. Надайте визначення понять «морозостійкість» та «щільність». 

10. Охарактеризуйте керамічні матеріали. 

11. Розтлумачте відмінності між поняттями: «водопоглинання», 

«вологовіддача», «водостійкість», «гігроскопічність». 

12. Розкрийте значення термінів: «теплопровідність», «вогнестійкість», 

«теплоємність». 

13. Що означають поняття: «твердість», «стираність», «пружність»? 

14. Надайте визначення понять: «стираність», «опір удару», «крихкість», 

«повзучість». 



 

15. Що означає термін «хімічна стійкість та токсичність будівельних 

матеріалів»? 

16. До яких матеріалів висуваються вимоги щодо атмосферо- стійкості, 

корозійної стійкості, біостійкості? 

17. Які види будівельних розчинів ви знаєте? 

18. Чим відрізняються бетон, розчин та залізобетон? 

19. Наведіть приклади виробів із залізобетону. 

20. У чому переваги та недоліки деревини? 

21. Назвіть породи деревини, які використовують у будівництві. 

22. У чому переваги та недоліки суцільних і клеєних дерев'яних виробів 

та конструкцій? 

23. Назвіть переваги та недоліки металевих конструкцій порівняно із 

залізобетонними та дерев'яними. 

24. Назвіть види покрівельних матеріалів. 

25. Де застосовують гідроізоляційні матеріали? 

 

Середня густина рт - це маса одиниці об'єму матеріалу у 

природному стані (разом з порами і пустотами). 

2
 Міцність - це здатність матеріалу чинити опір руйнуванню від 

внутрішніх напружень, що виникають під дією різних зовнішніх 

навантажень (напруження стиску, згину, розтягу, зрізу та удару). 

 

 

 



 

ТЕМА 3. ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ. ҐРУНТИ. ОСНОВИ І 

ФУНДАМЕНТИ. КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРОМАДСЬКИХ 

БУДІВЕЛЬ. ШВИДКОМОНТОВАНІ БУДІВЛІ (ШМБ) 

 

1. Громадські будівлі.  

2. Ґрунти.  

3. Основи і фундаменти.  

4. Конструктивні елементи громадських будівель.  

5. Швидкомонтовані будівлі (шмб) 

 

1. Будівлі  спираються  на  один  з  верхніх  шарів  Землі –  грунт  

або  скельові породи.  Основою  називається  масив  грунта,  що  

розташований  під фундаментом і сприяє навантаження від будівлі. 

Основи діляться на два види:  

-  природні –  грунт  під  фундаментом,  який  має  у  природному  

стані необхідну несучу здатність для забезпечення стійкості будівлі;  

-  штучний –  грунт,  який  не  має  у  природному  стані  необхідної  

несучої здатності.  

Штучні  основи  влаштовують  шляхом  цементезації,  

силікатизації,  бітумізації та ущільнення грунту. 



 

 

Рис 3 Класифікація будівель 

За своїм призначенням будівлі і споруди підрозділяють на дві 

великі групи: виробничі та невиробничі (рис. 3). Невиробничі це – 

цивільні будівлі і споруди, які включають житлові і громадські, а 

виробничі – промислові, сільськогосподарські та агропромислового 

комплексу (АПК). Є також інші, наприклад, будівлі і споруди для різних 

видів транспорту, гідротехнічні, військові тощо. У даній дисципліні 

розглядатимуться цивільні і невиробничі (або допоміжні виробничі 

соціальної сфери) будівлі і споруди, що є об’єктами міського 

господарства. До цивільних відносять будівлі і споруди, призначені для 

обслуговування побутових (житлові будівлі) і різних суспільних потреб 

людей – культурних, видовищних, адміністративних, спортивних і 

багатьох інших (громадські будівлі і споруди). На відміну від цивільних, 

виробничі будівлі і споруди призначені для виробництва промислової або 

сільськогосподарської продукції. До промислових, наприклад, відносять 



 

будівлі і споруди, в яких або за допомогою яких випускають готову 

промислову продукцію чи напівфабрикати. 

Будівлі  спираються  на  один  з  верхніх  шарів  Землі –  грунт  або  

скельові породи.  Основою  називається  масив  грунта,  що  

розташований  під фундаментом і сприяє навантаження від будівлі. 

Основи діляться на два види:  

-  природні –  грунт  під  фундаментом,  який  має  у  природному  

стані необхідну несучу здатність для забезпечення стійкості будівлі;  

-  штучний –  грунт,  який  не  має  у  природному  стані  необхідної  

несучої здатності.  

Штучні  основи  влаштовують  шляхом  цементезації, силікатизації,  

бітумізації та ущільнення грунту. 

В Україні всі будівлі та споруди класифікуються за ДК 018 – 2000 

«Державний класифікатор будівель та споруд» 

Цим класифікатором громадські будівлі класифікуються як «Будівлі 

нежитлові» та розділяються на наступні групи: 

Готелі, ресторани та подібні будівлі: готелі, мотелі, кемпінги , 

пансіонати та подібні заклади з наданням тимчасового житла з 

рестораном або без нього, окремі ресторани та бари 

Будівлі для тимчасового проживання: туристичні бази, гірські 

притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та 

інші будівлі для тимчасового проживання. 

Будівлі офісні: будівлі, що використовуються як приміщення для 

конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових 

підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, 

урядових та відомчих департаментів, центри для з'їздів та конференцій, 

будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі. 



 

Будівлі торговельні:торгові центри, пасажі, універмаги, 

спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, 

виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів, 

підприємства та установи закладів харчування (їдальні, кафе, закусочні 

тощо), приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського 

харчування. 

Підприємства побутового обслуговування: ательє та майстерні з 

пошиву та ремонту одягу, пральні, лазні, майстерні з ремонту взуття, 

металовиробів, побутових електроприладів, годинників, теле-, 

радіоапаратури, хімчистки одягу, перукарні, громадські туалети, тощо, в 

т.ч. комплексні будівлі побутового обслуговування. 

Будівлі транспорту та засобів зв’язку: будівлі цивільних та 

військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, 

автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та 

підіймальних станцій канатних доріг, будівлі центрів радіо- та 

телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних 

центрів, ангари для літаків, будівлі залізничних блок-постів, локомотивні 

та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо, телефонні кіоски, будівлі 

маяків, диспетчерські будівлі повітряного транспорту, гаражі(наземні й 

підземні) та криті автомобільні стоянки, навіси для велосипедів, стоянки 

автомобільні криті, автобусні зупинки. 

Будівлі для публічних виступів: кінотеатри, концертні будівлі, 

театри, зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються для 

публічних виступів, казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та 

мацданчики, естради 

Музеї та бібліотеки: музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні 

центри, будівлі архівів, будівлі зоологічних та ботанічних садів. 



 

Будівлі навчальних та дослідних закладів:будівлі для 

дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти 

(дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані 

(фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади, будівлі для 

вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій 

спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами, заклади 

для фахової перепідготовки, метеорологічні станції, обсерваторії. 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів: заклади з надання 

медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам, санаторії, 

профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові 

будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри, лікарні навчальних 

закладів, госпіталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил, будівлі, 

що використовуються для термального та соляного лікування, 

функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів 

донорського грудного молока тощо 

Спортивні будівлі і споруди: будівлі, що використовуються в 

спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, 

гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики тощо), зали 

спортивні, гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо, басейни 

криті для плавання, хокейні та льодові стадіони криті, манежі 

легкоатлетичні, тири, спортивні майданчики, обладнані для занять 

спортом на відкритому повітрі, такими як футбол, бейсбол, регбі, водний 

спорт тощо; треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного 

спорту, інші споруди під відкритим небом, включаючи установки для 

сходження (лижні тропи тощо), майданчики для гри в гольф, льотні поля, 

кінні центри, причальні устрої для яхтсменів, споруди, що 

використовуються головним чином для морехідного спорту та пляжів 



 

Будівлі для культової та релігійної діяльності: церкви, каплиці, 

мечеті, синагоги тощо, цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, 

крематорії. 

2. Ґрунти Дніпропетровської області почали досліджуватись 

наприкінці XIX сторіччя, але найбільш детально вони вивчались з 1957 по 

1962 рік, коли складались перші ґрунтові плани (карти) для колгоспів та 

радгоспів України. Було встановлено, що у Дніпропетровській області 

домінують чорноземні ґрунти різних підтипів (звичайні та південні), 

родів (еродовані, лучні, засолені, солонцюваті, осолоділі), видів (глибокі, 

середньо- і малоглибокі; середньо-, малогумусові і слабогумусові; слабо-, 

середньо- і сильносолонцюваті; слабо-, середньо- і сильноеродовані), 

різновидів (за механічним складом переважно середньо-, важкосуглинисті 

та легкоглинисті), розрядів (сформовані переважно на лесах та лесових 

суглинках, місцями на червоно-бурих глинах і суглинках, сіро-зелених 

мергелястих і темно-сірих сланцюватих глинах, піщаних і супіщаних 

породах, на елювії масивно-кристалічних порід тощо). 

Сейсмостійкість або сейсмічна пристосованість (seismic fitness) — 

характеристика будівель та споруд, що описує ступінь їх стійкості перед 

землетрусами в межах допустимого ризику. Вона є важливим параметром 

в антисейсмічному будівництві, галузі громадянського будівництва, яка 

вивчає поведінку будівель та споруд під впливом сейсмічного 

навантаження. 

Антисейсмічна сталева ферма спального корпусу Університету 

Берклі (фото) 

Поняття сейсмостійкість спочатку асоціювалося з достатньо міцною 

спорудою, з потужним сталевим каркасом або стінами, здатними 



 

вистояти розрахунковий землетрус без повного руйнування і з 

мінімальними людськими жертвами.  

Більшість будівельників у давнину вважали землетруси проявами 

гніву надприродних сил, і тому сама думка про те, що від них можна 

захиститися, здавалася блюзнірською. 

У місцевостях, де землетруси траплялися особливо часто 

(наприклад, Японія), захисту від сейсмічних явищ досягали шляхом 

максимального полегшення будівель, використання замість каміння таких 

матеріалів, як деревина та бамбук, а також легких ширм замість 

капітальних стін. Першими будівельниками, які звернули особливу увагу 

на сейсмостійкість капітальних будівель, були Інки. 

Особливостями архітектури інків є: 

 надзвичайно ретельне та щільне (між блоками не можна 

просунути й лезо ножа) припасовування кам'яних блоків (часто 

неправильної форми і дуже різних розмірів) один до одного без 

використання будівельних розчинів; 

 нахилені всередину стіни зі скругленими кутами 

 легкі солом'яні дахи. 

 Фрагмент кам'яної стіни інків. 

Завдяки цим особливостям кладка інків не мала резонансних частот 

та точок концентрації напружень, володіючи додатковою міцністю 

склепіння. При землетрусах невеликої та середньої сили така кладка 

залишалася практично нерухомою, а при сильних  — камені «танцювали» 

на своїх місцях, не втрачаючи взаємного розташування і при закінченні 

землетрусу поверталися на свої місця. Від падіння солом'яного даху 

мешканців міст інків охороняв тканий тент, що перекривав стелю. 



 

Однак, не слід нав'язувати будівлі непосильне завдання — чинити 

опір нищівному землетрусу. Краще наділити цю будівлю, за допомогою 

сейсмічної ізоляції (base isolation), здатністю ніби ширяти над землею, що 

трясеться. Сейсмічні ізолятори вважаються найбільш ефективною 

технологією в антисейсмічному будівництві. 

3. ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ Фундамент  передає  зусилля  

від  ваги  конструкцій,  що  лежать  више  навантажень, які вони 

сприймають на основі або грунт.  

За  конструкцією  фундаменти  можуть  бути  стрічковими,  стовповими,  

суцільними й пальовими.  

Стрічкові  фундаменти  підводять  під  стіни з  бутового  каменю  або 

збірними з бетонних й залізобетонних блоків або панелей.  

Збірний  фундамент  складається  з  двох  елементів –  подушок,  

виконаних із залізобетонних блоків і вертикальних стінок із бетонних 

блоків. 

У великопанельних будівлях окремі блоки  фундаментів  і  стін  підвалів 

доцільно змінити великорозмірними елементами.  

Найхарактернішою конструкцією стовпчастого фундаменту є фундамент 

під  колону  каркасної  будівлі  старанного  типу.  Колону  встановлюють  

у  стакан і обмонолічують.  

Суцільні  фундаменти  споруджують  у  вигляді  залізобетонних 

монолітних  плит,  які  можуть  бути  ребристими  або  без  балочними.  

Суцільні (плиткові) фундаменти застосовують у таких випадках:  

-  якщо на майданчику слабкі грунти і значні навантаження;  

-  якщо нерівномірне осідання будівлі неприпустиме;  

-  якщо зявляється технічна потреба звести такий фундамент.  



 

Пальові  фундаменти  застосовують  при  будівництві  на  слабких  і  

сильно стиснених грунтах.  

Залежно від грунтових умов палі розглядають такі:  

- палі – стояки, які проходять через слабкі шари і спираються на щільний 

грунт, що не піддається стисканню;  

-  висячі,  які  занурюють  в  грунти,  що  стискаються  і  

передаютьнавантаження на грунт бічною поверхнею і нижнім кінцем 

палі.  

За  видами  матеріалів  палі  можуть  бути  деревяними,  металевими,  

бетонними і залізобетонними.  

За способом виготовлення палі бувають набивні, забивні, палі-оболонки,  

гвинтові.  

Набивні  палі  утворюються  заповненням  свердловин  у  грунті  бетоном 

або залізобетоном. Верх паль армують каркасом або окремими 

стержнями.  

Забивні палі є збірними заводським виробами, які заглибляють у грунт за 

допомогою молотів–віброзабівачів.  

Палі-оболонки  з порожнистим відкритим кінцем– це труби,  виготовлені 

методом  вібропрасування  або  за  допомогою  центрифуги  і  призначені  

для заглиблення без вибирання грунту. 



 

 

Рис 3.1 Забивні палі з постійним перерізом стовбура: а - квадратним; 6 - 

трикутним; в - трапецієподібним: г - прямокутним; д -ромбоподібним: с - 

двотавровим; є - хрестоподібним; ж-з - із круглою порожниною; з - 

трубчаста 

 
 

Рис 3.2 Забивні палі зі змінним перерізом стовбура: а - пірамідальна паля 

з малим кутом конічності; б - коротка пірамідальна; в - блок; г - паля з 

наголовником; ΰ - булавоподібна; е – козлова. горизонтальним і 

моментним навантаженням. 



 

 

4. До конструкцій, що несуть, відносяться ті, які сприймають 

постійні (власна вага і вага інших елементів будівлі) і тимчасові (вага 

людей, устаткування, снігу, тиск від вітру та ін.) навантаження. 

Конструкції, що несуть, мають бути міцні і стійкі. 

Конструкції, що захищають, захищають будівлі від дії зовнішнього 

середовища (температури, вітри, атмосферних опадів і ін.) і розділяють 

внутрішній об'єм будівлі на окремі приміщення. Основні вимоги до 

зовнішніх конструкцій, що захищають, - це належна теплоізоляція, 

стійкість проти атмосферних дій, а до внутрішніх - достатня 

звукоізоляція. 

Багато конструкцій можуть бути такими, що одночасно несуть і 

захищають. 

Розглянемо коротко призначення основних елементів будівель. 

Фундаменти. Фундаменти - підземна частина будівлі, що служить 

для рівномірної передачі тиску будівлі на масив ґрунту, званий основою. 

Таким чином, фундаменти є конструкцією будівлі, що несе. Вони 

періодично або постійно піддаються дії вологи, що міститься в ґрунті, а 

також сезонним коливанням температури. Враховуючи ці умови і те, що 

від якості фундаментів залежить міцність, стійкість і довговічність усієї 

будівлі, фундаменти виконують з міцних і довговічних матеріалів: 

каменю, бетону і залізобетону. 

Стіни. По своєму призначенню і розташуванню в будівлі стіни 

діляться на зовнішні і внутрішні. Вони повинні мати необхідну міцність, 

стійкість і капітальну. 

Зовнішні стіни захищають приміщення, а також людей, що 

знаходяться в них, устаткування і ін. від різних атмосферних дій, зайвого 



 

охолодження або перегрівання приміщень і від зовнішнього шуму. Тому 

зовнішні стіни повинні мати також необхідну теплоізоляцію і 

звукоізоляцією. 

Внутрішні стіни розділяють будівлю на окремі приміщення. Вони 

як конструкції, що захищають, повинні разом з міцністю, стійкістю і 

капітальною мати необхідну звукоізоляцію. 

Окремі опори. Окремі опори у вигляді стовпів і колон є 

конструкціями, що тільки несуть. Зазвичай їх влаштовують замість 

внутрішніх стін, що несуть, коли необхідно отримати приміщення 

великих розмірів в плані або коли можливо замінити ними дорожчі і 

важчі внутрішні стіни. 

Окремі опори мають зазвичай самостійні фундаменти, іноді ці 

опори засновують на розташованих нижче стінах, що несуть. 

Перекриття. Перекриття, що розділяють суміжні поверхи, 

називаються міжповерховими. Перекриття, що відділяють верхній поверх 

від горища, - горищними. 

Перекриття, що влаштовуються над холодними підпольями, - 

нижніми, або цокольними. 

Нижня поверхня горищного і міжповерхового перекриттів утворює 

стелю. По міжповерхових і нижніх перекриттях влаштовують підлоги, 

щоб створити необхідні санітарно-гігієнічні і експлуатаційні умови в 

приміщеннях. За відсутності підпілля, а також в підвалі підлоги 

влаштовують безпосередньо по ґрунту. 

Перекриття спираються на стіни і окремі опори і є конструкцією, 

що одночасно несе і захищає. Вони повинні мати достатню міцність і 

жорсткість (не прогинатися більше допустимих меж), капітальною і 

забезпечувати разом із стінами стійкість будівлі. 



 

Залежно від призначення перекриття повинні мати необхідну 

теплоізоляцію або звукоізоляцію, а у ряді приміщень - бути 

водонепроникними. 

Дахи і покриття. Дахи і покриття є конструкціями, що 

відмежовують будівлю згори і що захищають його від атмосферних 

опадів, а коли це потрібно, то і від зайвого охолодження зимою або 

перегрівання влітку. Дахи підрозділяються на горищні і безгорищні. 

Горищні дахи влаштовують переважно над цивільними будівлями. 

При крутих схилах даху утворюється горище значної висоти, яке іноді 

використовують для пристрою так званого мансардного поверху. 

Безгорищні дахи є конструкцією, що виконує одночасно функції 

даху і горищного перекриття. Безгорищні дахи цивільних будівель 

прийнято називати поєднаними дахами, а промислових - безгорищними 

покриттями або просто покриттями. 

Найважливіша вимога, якій повинні задовольняти усі дахи і 

покриття, - водонепроникність їх верхньої оболонки, яка називається 

покрівлею. Крім того, дахи мають бути безпечними в пожежному 

відношенні, довговічними і не вимагати великих витрат при експлуатації. 

Сходи. Сходи для повідомлення між поверхами зазвичай 

влаштовують в спеціальних приміщеннях, званих сходовими клітинами. З 

протипожежних міркувань стіни цих приміщень роблять досить 

вогнетривкими. Сходи повинні мати необхідну пропускну спроможність, 

безпеку користування, міцність, стійкість і капітальну. 

Перегородки. Перегородки призначаються для розподілу 

внутрішнього об'єму будівлі в межах поверху на окремі приміщення. На 

відміну від стін перегородки до останнього часу робили тільки як 

конструкції, що захищали. Проте в сучасному великопанельному 



 

будівництві внутрішні тонкі стіни, що несуть, часто називають 

перегородками, що несуть, що цілком відповідає їх ролі в будівлі, 

оскільки на них передається основні навантаження. Більшість 

перегородок повинна мати хорошу звукоізоляцію. У санітарних вузлах, 

лазнях і інших мокрих приміщеннях перегородки мають бути 

водонепроникні, водостійкі і повинні виконуватися з незагниваючих 

матеріалів. 

Вікна і ліхтарі. Вікна влаштовують для освітлення і провітрювання 

приміщень. Але в одноповерхових промислових будівлях великої ширини 

для таких цілей вікон недостатньо, тому в покриттях влаштовують 

світлові (що не відкриваються) або світло вентиляційні (що 

відкриваються) ліхтарі. Світлові ліхтарі влаштовують і в деяких 

громадських будівлях (музеях та ін.). 

Двері і ворота. Кількість дверей, їх розміри, розташування і напрям 

відкривання визначаються необхідною пропускною спроможністю, 

зручністю користування і вимогами швидкої евакуації людей з приміщень 

у разі виникнення пожежі. 

У промислових будівлях для в'їзду і виїзду автомобілів, 

локомотивів і вагонів роблять ворота, розмір яких залежить від виду 

транспорту і габариту вантажу. 

Балкони, галереї, лоджії. У житлово-цивільному будівництві 

широко використовують елементи, що дають можливість людям 

знаходитися на відкритому повітрі, не покидаючи поверху будівлі. 

Такими елементами є балкони, галереї, лоджії. 

Плити балконів закладаються однією стороною в стіну або 

спираються на різного виду опори. 

Галереї на відміну від балконів мають велику протяжність. 



 

Лоджії - напіввідкриті простори, заглиблені по відношенню до 

іншої площини фасаду будівлі. 

5.  Що швидко монтуються (ШМБ) - це конструкції, зведені із 

застосуванням металевого каркаса або готових блоків. Для обшивки 

найчастіше використовуються готові сендвіч-панелі, які кріпляться за 

технологією полистового складання.   

Без каркаса У будівлях даного типу основними конструктивними 

елементами є секції. Секція - це дві панелі стінові й одна покрівельна. Для 

з'єднання панелей використовуються карнизи. У стінових можуть 

розташовуватися технологічні, воротні, дверні та віконні прорізи. Секції 

кріпляться між колонами. Жорсткість конструкцій забезпечується за 

рахунок застосування зварювання щодо торцевих панелей і заставних 

деталей.  

З каркасом Це так звані блок-модульні або каркасно-панельні будинки. 

Для зведення можна використовувати модульну та збірну технології. 

Модульні каркаси вже випускаються з заводу в готовому варіанті, а ось 

збірні потрібно буде зібрати самостійно за допомогою скручування або 

зварювання. Рекомендуємо перш ніж вибрати тип споруди порадитися з 

фахівцями, так як при виборі потрібно враховувати багато факторів: від 

типу грунту до призначення споруди.  



 

 

 

Рис 3.3 Швидкомонтовані споруди 

 

Основні частини ШМБ. В основі кожного об'єкта розташовується 

міцний з високою надійністю фундамент, розміри і тип якого напряму 

залежатимуть від особливостей майбутньої будови.  

Фундамент - це міцна конструкція в грунті, яка витримує весь вантаж від 

майбутньої будови, не допускаючи його осідання. Так як ШМБ мають 



 

гранично невеликою вагою, немає необхідності зводити складний 

стрічковий фундамент, досить обладнати столбчатую конструкцію для 

кожної опори. Якщо умови складні (болотиста місцевість, наявність 

підземних вод та ін.) - для зведення використовуються палі.  

Стіни будівлі, що зводиться повинні вільно витримувати навантаження 

від перекриттів і покрівлі, а також, надійно захищати простір всередині 

будівлі від впливів зовнішнього середовища. Існують несучі конструкції 

стін і самонесучі.  

Перекриття - конструкції внутрішнього типу, основне завдання яких 

зонувати і захищати простір, а також виконувати функції, що несуть. 

Розрізняють такі функціональні особливості перекриттів за місцем 

компонування:  

Колони - конструктивні елементи вертикального типу, які виконують 

підтримку перекриттів горизонтального типу, покрівлі і стін.  

Балки - елементи горизонтального типу, які передають від перекриттів 

навантаження на колони.  

Прогони - встановлюються разом з ригелями, так звані другорядні балки.  

Покрівля - покриття повинне бути герметичним. Сходи - дозволяють 

вільно і безпечно переміщатися між поверхами. Двері (ворота) - для 

забезпечення безпечного і вільного проїзду або проходу в споруду. 

Комплект або некомплект Серед існуючих класифікацій 

швидкомонтованих конструкцій варто відзначити ще одну, яка пов'язана з 

не комплектністю і комплектністю. Комплектні ШМБ - це споруди, які 

зібрані в заводських умовах і поставляється замовнику з усією технічною 

документацією та кріпильними елементами. Вибір необхідної технології 

здійснюється з урахуванням ринкових сегментів, які превалюють в даний 

момент (торгово-розважальні центри, логістичні комплекси та ін.). Як 



 

відзначають фахівці, сьогодні користуються високим попитом «збірні» 

залізобетонні конструкції, де в якості колон використовують монолітний 

залізобетон, а перекриття виконуються з міцного металу. Блок-модулі 

Основа для блок-модульних типів споруд - контейнери. Контейнер 

виготовляється з фасадних панелей, металевого міцного каркаса, стелі, 

підлогового покриття, дверей і вікон. Каркас зазвичай виготовляється з 

металевих прутів перетином від 2 до 4 міліметрів або оцинкованих прутів 

діаметром від 0,8 до 2 міліметрів. Блок-контейнер може випускатися 

декількох стандартних розмірів: висота у всіх 2,4 метра, а довжина і 

ширина: 3х12, 3х9, 3х6, 2,5х6. Блоки можуть випускатися замкнутими (всі 

стіни, підлогу і стелю), а можуть бути разомкнутого типу (відсутня одна 

зі стін або підлогу / стеля).   

 

ТЕМА 4. ОСНОВИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Загальними принципами проектування є послідовність, 

варіантність, комплексність проектування, а також застосування єдиних 

норм проектування. 

Вибір місця будівництва закладу ресторанного господарства 

залежить  від того, на що орієнтована концепція: на зручність чи на 

цільове відвідування. Підприємства  першої  групи, такі як фаст-фуд, 

розраховані,  головним чином,  на  часті та  незаплановані  візити гостей,  

що виявляються  неподалік  від них.  Людина  навряд чи стане  

спеціально  здійснювати  довгу поїздку,  щоб пообідати в такому закладі. 

Підприємства, орієнтовані  на цільове  відвідування,  приваблюють 

відвідувачів  унікальною концепцією.  Люди  зазвичай заздалегідь  

планують візит і  можуть проїхати  десяток-другий кілометрів  залежно  



 

від привабливості та доступності  конкретної  концепції.  Досить 

імовірно,  що заклад  цільового відвідування  буде обраний  і тоді,  коли 

буде потрібно  відзначити  будь-яку подію  або  захочеться  покуштувати 

улюблену  страву.  В ідеалі  потрібно  намагатися  залучити  гостей і  

того,  й іншого типу: частина  випадкових відвідувачів і частина тих, хто 

планує відвідування закладу заздалегідь.  

Рекомендації з вибору місця для  будівництва  підприємства 

харчування: 

 Зональні обмеження.  

 Достатня  територія.   

 Будівельні вимоги.   

 Швидкість руху автотранспорту.  

 Наявність робочої сили.   

 Колишній власник.   

 Видимість.  

 Генератори трафіку.  

Отже, вибір місця для  будівництва  підприємства харчування  –  

одна з найважливіших складових ресторанного бізнесу. 

Перед началом будівництва замовник  разом з 

проектувальником погоджує: 

- місце розташування та розмір майданчика для будівництва; 

-  можливості застосування основних місцевих будівельних матеріалів та 

комунікацій; 

-  прокладання трас нових позамайданчикових інженерних мереж та 

комунікацій; 



 

-  місця підключення об’єкта до існуючих інженерних мереж та 

комунікацій, джерела електро-, теплопостачання, місця скидання стічних 

вод; 

- необхідність знесення будівель та споруд; 

- необхідність знищення зелених насаджень; 

- заходи з охорони навколишнього природного середовища; 

- заходи пожежної безпеки і охорони праці; 

- за потреби ‒  заходи, які забезпечують збереження пам’яток 

архітектури,  історії, культури, археології; 

-  за потреби  –  інші умови (берегова смуга, залягання корисних копалин, 

підтоплення ділянки, безпека польотів тощо). 

Композиційні  способи  розміщення  меблі  у  приміщенні  

готельних підприємств  залежать  від  розмірів  і  об’ємно-планувального  

вирішення приміщень,  функціональних  зв’язків  технологічного  

процесу.  Розміщення меблі  у  приміщеннях  готельних  підприємств  

наведені  на  рис. 4.1.  Способи розміщення  меблі  залежать  від  розмірів  

і  конфігурації  номеру  і  його  площі, розміщення віконних і дверних 

прорізів. На  основі  аналізу  практики  проектування  і  будівництва  

готельних підприємств можна виділити основні типи номерів:  

-  однокімнатні номера на1 людину;  

-  однокімнатні номера на2 людини;  

-  однокімнатні номера на3-4 людину;  

-  номера  з  підвищенним  комфортом  із2-х  кімнат  і  більше(люкси, 

апартаменти).  

Громадська частина складається з блоків:  

-  блок приміщень адміністрації;  

-  блок приймально-допоміжних приміщень;  



 

-  блок приміщень харчування;  

-  блок допоміжних, господарських приміщень.  

 

Рис 4.1 – Планування номерів комплексних ЗРГ 

 

Усі  перелічені блоки повинні бути взаємозв’язаними між собою  з 

специфікацією функціональних процесів. Інтер’єр організує  внутрішній  

простір  і  відбиває  простоту,  логічність форм  їх  функціонального  

призначення. Одним із найважливіших  елементів інтер’єра  вважається  

кольорове  вирішення  приміщень  –  покраска  стін, підлоги, кольорове 

вирішення виконують на принципі контраста і нюанса. 



 

 

рис. 4.2 Послідовність креслення проекту 

 

Питання для самоперевірки 

1. За  якими принципами  організовується  архітектурно-

просторова організація готелів? 

2. Які вимоги ставляться до ділянки  готельного комплексу? 

3. Надайте визначення плану благоустрою та озеленення території. 

4. В чому полягають загальні принцип проектування? 

5. На яких засадах здійснюється будівельне проектування ? 

6. Що таке єдина модульна система? 

 

 



 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ БЛАГОУСТРІЮ ТЕРИТОРІЇ 

ЗАКЛАДУ. 

 

Архітектурно-просторова організація готелів підпорядковується: 

закономірностям формування сталих містобудівних утворень, вимогам 

готельних операторів, функціональному комплексу готелю. Головним 

архітектурно-художнім  завданням  у  будівництві нового готельного 

об’єкту чи реконструкції його в історичному середовищі є збереження 

образу сталого середовища. Готельні комплекси  становлять  складні, 

найчастіше унікальні споруди, їхнє розміщення в планувальній структурі 

міста є складним і  відповідальним процесом. Вибір ділянки для 

розташування готельного комплексу визначається багатьма факторами. 

Ділянка, що обирається для будівництва готельного комплексу, 

насамперед повинна мати достатню площу території з урахуванням 

специфіки експлуатації готельного комплексу і його місткості. Бажано, 

щоб ділянка мала прямокутну форму і не більш ніж із двох  боків  була 

обмежена магістральними вулицями. Недоцільне розташування 

готельних комплексів на ділянках з гострими кутами, що ускладнить 

процес проектування і будівництва готелю. Ділянка повинна мати добру 

транспортну досяжність, зручний  зв’язок із центром міста і вокзалами. 

Вона повинна також мати вільні території для влаштування під’їздів  і 

стоянок для пасажирських і екскурсійних автобусів, автомашин. Крім 

того, для служби постачання численних різноманітних груп приміщень 

готелю (ресторани, торгівля) має бути створений цілий ряд спеціальних 

допоміжних і складських зон, що вимагають індивідуального під'їзду 

вантажного транспорту та організації незалежного  їхнього завантаження, 

розвантаження, зберігання товарів. 



 

До ділянок для розташування готелів  варто висувати  й 

архітектурно-ландшафтні критерії: наявність озеленення, водних 

поверхонь, рельєфу.  

Бажано, щоб поряд із готелем розташовувався парк, сад або сквер. 

Процес  прийняття  рішень  на ранній  стадії планування  підприємства 

харчування  називають  розробкою  концепції.  Слово  «концепція» в  

словниках визначається як «загальне уявлення»,  однак для  ресторанного  

бізнесу  таке визначення,  судячи  з усього, вже  не підходить.  У XXI  

столітті  ресторани та інші  підприємства  харчування повинні  мати 

яскраво  виражені індивідуальні риси,  адже  сьогодні  досвідчені  

відвідувачі хочуть  точно  знати, які  в закладі кухня, атмосфера і 

середній чек. 

У концепції  має знайти відображення  все, що може  вплинути  на  

сприйняття  закладу ресторанного господарства  гостем.  Розробка  

концепції  -  це процес  генерації,  аналізу та  систематизації  ідей,  які 

створять  імідж підприємства.  Власнику  і  розробнику проекту  

доведеться прийняти  ряд складних  рішень, що дозволять  створити  

заклад,  де кожен  елемент  буде залишати  у гостей  настільки  

сприятливе враження,  що вони  стануть його постійними клієнтами. 

Заклад ресторанного господарства починається з  концепції  і  

оцінки потенційного ринка.  Всі  інші  елементи групуються  навколо  

цих двох  важливих питань.  

Концепція підприємства харчування має чотири основні складові: 

1) КУЛІНАРНЕ СПРЯМУВАННЯ. При розробці цієї складової 

необхідно визначитися з кухнею,  страви  якої  будуть пропонуватися  

гостям, асортиментом, різноманіттям та способами приготування 

кулінарної продукції, а також з ціновою політикою.  



 

2) СЕРВІС.  Слід визначитися зі  способами та методами 

обслуговування,  які будуть використовуватися  в закладі.  Але в любому 

випадку гості повинні відчувати турботу і увагу з боку працівників 

підприємства. 

3) ДИЗАЙНЕРСЬКЕ РІШЕННЯ. Тут є стільки ж можливостей, 

скільки  існує закладів, однак загальні правила такі:  

- будівля повинна мати привабливий зовнішній вигляд;  

- всередині має бути зручно і чисто;  

- рівень шуму - відповідати стилю закладу. Дуже важливо, щоб 

незалежно від наявності або відсутності затишних куточків  в обідній залі  

у всіх гостей виникало відчуття приватної обстановки, щоб вони могли 

спостерігати за  подіями навколо, але при цьому не відчувати, що хтось 

спостерігає за ними. Для більшості людей це головна складова комфорту 

і відчуття захищеності.  

4) УНІКАЛЬНІСТЬ. У маркетингу застосовується термін 

«унікальна  торгова пропозиція». Це свого роду автограф. Все має хоча б 

трохи відрізнятися від того, що пропонують інші, і саме це розходження 

надає унікальності. 

Хороша концепція закладу містить в собі таку унікальну торгову  

пропозицію,  яка дозволяє залучати  нових  й утримати постійних 

відвідувачів.  

Наприклад:  в якості фірмової страви ресторан подає крекери по-

домашньому і  ароматні крем-супи, або є найбільшим в городі 

«постачальником» м’яса на реберцях, або пропонує широкий вибір 

свіжих пирогів, на  приготування яких у більшості домогосподарок не 

вистачає часу. Підприємства харчування, здатні висунути найкращі 



 

унікальні торгові пропозиції, зазвичай володіють істотними 

відмінностями від інших, і це виділяє їх серед конкурентів. 

Успішною є  така концепція,  в якій  всі складові в  цілому краще  

тих,  які пропонують конкуренти. 

При розробці  концепції важливо також визначити, який сегмент 

ринку буде  обслуговувати майбутній заклад, оскільки нині ресторанне 

господарство умовно можна поділити на три основні групи:  

- заклади швидкого обслуговування, відомі як фаст-фуд; 

- підприємства середнього рівня;  

- заклади високого рівня.  

Чіткої межі між цими групами не існує, але кожна з  груп має свої 

особливості.  Тільки  визначивши склад потенційних відвідувачів можна 

приймати рішення про концепцію 

 
Питання для самоперевірки 

 

1. Надайте визначення терміну «концепція» та охарактеризуйте її 

основні складові. 

2. Як обирається концепція майбутнього закладу ресторанного 

господарства? 

3. Які фактори необхідно враховувати при виборі місця  для 

будівництва підприємства харчування? 

4. Що таке ресторанний кластер? Наведіть приклади. 

5. Навіщо виконуються кон’юнктурні дослідження існуючого 

ринку підприємств харчування? 

 

 

 


