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Тема 1. БУДІВНИЦТВО У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ 

План 

1. Основні поняття про будівництво. 
2. Організаційні форми будівництва. 
3. Техніко-економічні особливості будівництва. 
4. Науково-технічний супровід будівництва. 

 

1. Основні поняття про будівництво. 

Будівництво – це одна з найважливіших галузей матеріального 
виробництва та національної економіки в цілому, високорентабельний вид 
господарської діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи будівельного 
процесу: 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 

Учасники 
інвестиційного 

процесу в системі 
будівництва 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 
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Інженери-технологи, менеджери готельно-ресторанних, 
туристичних і торговельних послуг повинні вміти: 

 організовувати будівельні процеси в умовах ринкових відносин; 
 виконувати технологічну частину проекту, функції замовника 

проектно-кошторисної документації на введення будівельної 
діяльності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Інвестор 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Замовник 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Забудовник 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Підрядник 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Проектувальник 
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Ринкові відносини висувають особливі вимоги до якості продукції, що 
впливає на економічність і рентабельність закінченого будівельного об’єкта, 
забезпечує його надійність і довговічність.  

 

2. Організаційні форми будівництва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Господарський спосіб будівництва 
використовують…__________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підрядний спосіб будівництва 
передбачає…_______________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Спорудження об’єктів «під 
ключ»_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

У будівництві розповсюджені 
організаційні форми: 

Господарський 
спосіб 

Підрядний спосіб Будівництво 
об’єктів «під ключ» 
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Оголошення про проведення торгів обов’язково публікується 
замовником в інформаційно-аналітичному бюлетені «Вісник державних 
закупівель» та у разі потреби – в інших ЗМІ. 

Послідовність проведення торгів: 

 Замовник у закритій або відкритій формі повідомляє претендентів про 
намір щодо оголошення торгів. 

 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 пропозицій (якщо її було передбачено) та інші 
відомості. 

 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. 

 Здійснюється укладання контракту між замовником та підрядником 
(переможцем у торгах). 
 

 

Форми проведення торгів (тендерів) 

відкриті: закриті: 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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До початку оголошення торгів замовник розробляє тендерну 
документацію, у якій роз’яснюються основні ідеї предмета торгівлі та 
характер комерційних умов. Тендерні пропозиції (оферти) повинні 
відповідати вимогам тендерної документації.  

 

Головні функції тендерних комітетів: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Техніко-економічні особливості будівництва. 
 

Будівельна продукція (будівельні, споруди) створюються на визначені 
земельної 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Конструкторсько-планувальні рішення повинні 
враховувати…_____________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Великий вплив на техніко-економічні показники будівельної продукції 
має фактор часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрями інноваційного 

процесу у будівництві: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційний процес 

це…_____________________________________
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 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 покращення маркетингової діяльності. 

Кооперація у будівництві – це…____________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Велика кількість організацій, складність зв’язків між ними потребує 
чіткої організації та координації дій усіх учасників будівельного процесу. 

 

5. Науково-технічний супровід будівництва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорії стандартів: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічне завдання спеціалізації у будівництві: ___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Державна система стандартизації визначає: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-технічний супровід на етапі 
проектування об’єкта: 

 

 

 

 

 

 

 

 цілі та завдання, організацію і проведення робіт зі стандартизації; 
 порядок планування, розробки і впровадження стандартів та іншої 

нормативно-технічної документації 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. 

Науково-технічний супровід – це комплекс 
робіт науково-методичного, експертно-

контрольного, інформаційно-аналітичного й 
організаційно-правового характеру, що 
здійснюється базовими організаціями 
науково-технічного профілю або 
безпосередньо проектувальниками об’єкта 
для забезпечення якості і безпеки робіт у 
процесі вишукувань, проектування і 
будівництва, а також подальшої безпечної 
експлуатації будинків і споруд. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Перелік будівель і споруд, що підлягають обов’язковому супроводу, 
наведено у ДБН В. 1.2-5:2007. 

 

Науково-технічний супровід на етапі 
будівництва об’єкта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання результатів науково- 

технічного супроводу: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 надання інформаційної допомоги при вирішенні завдань будівельного 
виробництва щодо його підготовки, розроблення проектно-

технологічної документацій, планування та управління, забезпечення 
всіма видами ресурсів, обліку щодо; 

 моніторинг стану конструкції 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. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Тема 2. ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

План 

6. Види будівельних матеріалів та їх класифікація. 
7. Природні кам’яні матеріали. 
8. Керамічні матеріали та вироби. 
9. Розчин, сухі суміші, бетони, залізобетони та вироби з них. 
10. Деревина та вироби з неї. 
11. Метали та вироби з них. 
12. Покрівельні та гідроізоляційні матеріали. 

 

1. Види будівельних матеріалів та їх класифікація. 
 

Класифікація будівельних матеріалів за ступенем 

переробки первинної сировини при створені 
продукції, яка використовується для будівництва 

будівель і 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. 
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За призначенням будівельні матеріали поділяються на групи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивні: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Теплоізоляційні: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Акустичні: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Гідроізоляційні та покрівельні: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Герметизуючі: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Оздоблювальні: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Захисні: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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2. Природні кам’яні матеріали. 
 

Природні кам’яні матеріали – це матеріали і вироби, які одержують 
механічною обробкою (подрібнення, розколюванням тощо) гірських порід, 
не змінюючи їх природної структури та властивостей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактори впливу на: 

зовнішні 
конструкції: 

внутрішні 
конструкції: 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Гірські породи сформувалися внаслідок… ________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

складаються з…______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Природні 
матеріали 

це 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Використання кам’яних матеріалів у сучасному будівництві: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Середня густина 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Міцність 

Морозостійкість 

Коефіцієнт 
розм’якшення 
(водостійкість) 

Щільність 
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3. Керамічні матеріали та вироби. 
 

Керамічні матеріали та вироби 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види керамічних матеріалів і виробів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

одержують формуванням і 
подальшим випалюванням глинистої 

(глини, суглинків, глинистих 
сланців, лесів) та інших видів 

мінеральної сировини (діатомітів, 
кварцитів, хромистих залізняків) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Розчин, сухі суміші, бетони, залізобетони та вироби з них. 
 

 

  

 

 

 

 

 

Будівельний розчин – це…________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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За ДСТУ БВ.2.7.-23-95 будівельні розчини класифікуються за 
призначенням, середньою густиною та видом в’яжучої речовини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація бетонів за ознаками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетон – це типовий приклад 
композиційного матеріалу, який 
отримують при твердінні 
раціонально підібраної суміші 
в’яжучої речовини, заповнювачів і 
добавок. 

основне призначення:_____________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

середня густина:__________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

вид в’яжучої речовини:____________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

розміри крупного заповнювача:_____________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

структура:_______________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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Колони з консолями для багатоповерхових будівель: 
а – загальний вигляд; б – стик колон 

 

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.  

5. Деревина та вироби з неї. 
 

Деревина 

 

 

 

 

Залізобетон це 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 

Переваги: 
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________ 

Недоліки: 
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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Міцність – 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%. 

 

Деревина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вади Дефекти 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Кругляком називають – _____________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Лафет – це ________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Використання пород деревини у будывництві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні властивості деревини: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойні: 
 сосна 

 ялина 

 модрина 

 піхта 

 кедр 

Листяні: 
 дуб 

 ясень 

 бук 

 клен 

 береза 

 осика 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

дуб 

модрина 

ясень 

клен 

бук 

сосна 

ялина 
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Ламінат 

Фанера 

Клесні дерев’яні 
конструкції 

Деревостружкові 
плити (ДСП) 

Деревоволокнисті 
(ДВП) 
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6. Метали та вироби з них. 
 

Сталі – це сплави заліза з вуглецем, який містить до 2,14% вуглецю, і      
домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вуглецеві 
сталі 

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 

Леговані 
сталі 

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 

Використання алюмінієвих сплавів у будівництві_______________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Металочерепиця – це багатошаровий виріб який широко 
використовується для улаштування покрівель як пластичний 
архітектурно-виразний матеріал. 
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Порівняно із залізобетоном сталеві конструкції мають багато 
позитивних властивосте: при рівнозначній несучій здатності значно меншу 
вагу високу технологічність та індустріальність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Покрівельні та гідроізоляційні матеріали. 

 

 

 

 

 

 

Недоліки алюмінієвих сплавів_______________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Пергамін  __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Полімерні теплоізоляційні матеріали класифікують за структурою, 
формою, видом основної сировини, середньою густиною, теплопровідністю 
та стискуваністю (ГОСТ 16381). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Склоруберойд 
та склоповсть 

Гідросклоізол 

Фольгоізол 

Лінокром 

Пінопласти Поропласти Сотопласти 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

__ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

__ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

__ 
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Тема 3. ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ 

План 

13. Класифікація будівель, загальні вимоги до них. 
14. Каркаси будівель та їх елементи. 
15. Функціонально-планувальні вимоги до структури будинків. 

 

1. Класифікація будівель, загальні вимоги до них. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівлі – наземні споруди, що мають внутрішній простір, 
призначений для того чи іншого виду діяльності (житлові 
будинки, школи, театри, лікарні, заводські корпуси тощо). 

Інженерні споруди ______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Класифікація будівель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість поверхонь: 
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Призначення: 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Матеріали основних 
конструкцій: 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Вид і розміри 
застосованих 

виробів: 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Спосіб 
спорудження: 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Ступінь 
поширеності: 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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Загальні вимоги до будівель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціональна доцільність – _________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Технічна доцільність – ______________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Міцність – ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Стійкість – ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Жорсткість – ______________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Довговічність – ____________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Вогнестійкість – ___________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Архітектурна виразність – ___________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Економічна доцільність – ____________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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2. Каркаси будівель та їх елементи. 
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Безкаркасні типи 
будівель 

Каркасні типи 
будівель 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 
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Конструктивні елементи 

несучі                             
(сприймають навантаження): 

ненесучі                            
(відокремлюють приміщення): 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

Каркас забезпечує просторову незмінність (жорсткість) і стійкість 
будівлі. 

 

Каркас 
будівлі це 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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3. Функціонально-планувальні вимоги до структури будинків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність житлової та приймально-вестибюльної груп приміщень є 
обов’язковою. Склад додаткових приміщень, що підвищують 
комфортабельність готелю, не нормується і приймається згідно із завданням 
на проектування або за проектом. Розміщення житлових приміщень у 
підземних, підвальних і цокольних поверхах не допускається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціональна організація готелів 
відповідно до вимог ДБН В.2.2-20:2008 

Основні групи приміщень 
і служб: 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

Просторова структура готелів повинна забезпечувати …____________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Об’ємно-плануванні рішення приміщень повинні передбачати 
потоковий технологічний процес, виключати зустрічні потоки сировини, 
напівфабрикатів і готової продукції, використаного і чистого посуду, а також 
перетин шляхів руху відвідувачів і персоналу. Згідно з вимогами СП 42-123-

5777 та СП 5781 слід виключити перетин шляхів переміщення свіжої 
сировини та сміттєзбиральних ємностей, а також сумісне зберігання 
сировини, яка може бути локальним джерелом бактеріального забруднення 
(м’ясо-овочі). 

 

 

 

 

Групи приміщень і служб закладу ресторанного 
господарства згідно з ДБН В.2.2-25 : 2009 

Приміщення для 
відвідувачів: 

Приміщення з 
виготовлення кулінарної 

продукції: 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

У готелях повинні бути забезпечені умови доступу та проживання 
інвалідів, які пересуваються на кріслах-колясках (згідно з ДБН В.2.2-17 

та ДСТУ 4269). При цьому необхідно передбачати резерв одно- і 
двомісних номерів з відповідним обладнанням, шириною проходів і 
дверних прорізів, а також пристрої для безперешкодного пересування 
інвалідів по горизонтальних і вертикальних комунікаціях. 
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Функціональна структура будинків підприємств  
роздрібної торгівлі передбачає основні групи  

приміщень: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торгівельні й інші 
приміщення для 
обслуговування 

покупців 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

приміщення для 
приймання та 

зберігання 
товарів, 

готування товарів 
до продажу 

підсобні 
приміщення 

службові та 
побутові 

приміщення 

технічні 
приміщення 

систем 
інженерного 
обладнання 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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Функціонально технологічні вимоги до  
планувальних рішень підприємств торгівлі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В універсамах та продовольчих магазинах з торговельною площею     
1500 м2

 і більше (гіпермаркетах), в універмагах та непродовольчих магазинах 
з торгівельною площею 3500 м2 і більше допускається передбачити (за 
завдання на проектування) місця для розміщення кіосків та торгівельних 
автоматів. 

  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Тема 4. ҐРУНТИ. ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ 

План 

16. Поняття про основи та ґрунти. 
17. Земляні роботи. 
18. Фундаменти. 

 

1. Поняття про основи та ґрунти 

 

 

 

 

 

 

Довговічність споруди залежить від надійності основи і фундаментів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Основа – масив ґрунту, розташованого під 
фундаментом, який сприймає навантаження від 
будівлі. 

Природна 
основа 

це 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Основні властивості ґрунтів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скельні 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

крупноуламкові 

піщані 

глинисті 

лесові 

насипні 
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2. Земляні роботи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Організація проїздів та огородження будівельного майданчика 
виконується перед початком ведення будь-яких робіт. 

 

 

 

 

Неоднорідні за структурою ґрунти як природну основу не 
використовують. Для вибору основи ґрунти на ділянці будівництва 
досліджують з метою визначення характеру нашарувань, товщини 
шарів, фізико-механічних властивостей ґрунтів, виду підземних вод і 
рівня їх стояння. Дослідження ґрунтів проводять методом буріння 
або шурфування. На основі досліджень складають геологічні розрізи, 
які дають уявлення про геологічну будову ділянки.  

Заходи щодо штучного закріплення ґрунтів, які мають слабку 
несучу здатність: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

Механічний спосіб виймання ґрунту передбачає _____________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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У натуру виносять також вертикальні відмітки, тобто висоту елементів 
майбутньої будівлі відносно умовного нуля. За нульовий рівень, або умовний 
нуль, як правило, приймають відмітку чистої підлоги (верхньої видимої 
поверхні підлоги) першого поверху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винесення в натуру 

Фундаменти несуть все навантаження від будівлі. У проекті вказують 
розміри фундаменту, креслення, необхідні для його виконання, 
розрахунки необхідної кількості арматури та бетону. Щоб визначити 
місце земляних робіт для утворення котловану, достатньо винести в 
натуру осі будівлі. Зазвичай виносять осі несучих стін, вбиваючи на їх 
місце кілки або роблячи обнесення. 
 

«Посадка» будинку, який проектують, на ділянку (розміщення 
осей визначають на місцевості) 

Фактори впливу на вибір типу та параметри фундаменту: _________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Ґрунти 

 

 

 

 

 

 

 

Глибина закладання фундаменту – найважливішої частини конструкції 
будівлі залежить від глибини промерзання ґрунтів у зимовій період (на 
території України – 60-105 см) 

 

 

 

 

 

3. Фундаменти. 
 

 

 

Класифікація фундаментів 

 

 

 

 

 

 

 

Природні: Штучні: 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Конструктивне рішення будівлі – визначальний момент при обранні 
фундаменту. Фундамент, його тип та параметри – це компроміс між 
типом ґрунту, рівнем ґрунтових вод, вагою будівлі та вартістю.  

Фундаменти – це підземні, несучі конструкції, призначені для 
передання та розподілу навантажень від будівлі на ґрунт – основу. 

За способом 
спирання на ґрунт: 
 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

За матеріалом: 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

За характером роботи: 

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 
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Вимоги до фундаментів: 

 

 

 

 

 

 

Стрічкові фундаменти за поперечним перерізом: 

 

 

 

 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

_______________ _______________ _______________ 
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Класифікація стовпчастих фундаментів за матеріалом виготовлення: 

 

 

 

 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 
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Пальові фундаменти класифікують за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палі – це…_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

характером 
роботи: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

матеріалом: 
___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

конструктивними 
рішеннями: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__ 
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Фундаменти: 

із забивних паль: із набивних паль: 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

Плаваючі фундаменти – це _________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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При спорудженні фундаментів у вологих ґрунтах бажано застосовувати 
не порожнисті, а суцільні блоки, щоб недопустити проникнення води. Плитні 
фундаменти споруджують на важких здимальних усадочних ґрунтах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним матеріалом для виготовлення фундаментів є бетони, що 
повинні мати необхідну міцність, щільність, морозостійкість, 
водонепроникність, хімічну стійкість до агресивного середовища тощо. 

 

 

 

 

 

Будівництво плитного фундаменту передбачає:________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Гідроізоляцію збірного фундаменту з бетонних блоків забезпечують: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Тема 5. КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 

План 

19. Стіни та перегородки. 
20. Перекриття і підлоги. 
21. Покриття. 
22. Сходи. 
23. Швидкомонтовані будівлі. 

 

 

1. Стіни та перегородки. 
 

 

 

 

 

Класифікація стін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стіни – вертикальні конструктивні елементи, що відокремлюють 
приміщення від зовнішнього середовища або одне від одного. 

місцезнаходження____________________
____________________________________

____________________________________ 

основний матеріал____________________ 

____________________________________

____________________________________ 

статистична робота___________________ 

____________________________________

____________________________________ 

конструкція_________________________
____________________________________

____________________________________ 
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Вимоги до стін: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Архітектурно-конструктивні елементи стін: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

цоколь 

прорізи 

простінок 

карниз 

потовщення 
стіни 

парапет 

фронтон 

балкон 

лоджія 

Кладка це 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
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Певний порядок укладання каменю називається системою 
перев’язування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міцність кладки залежить від міцності каменю, розчину та системи 
перев’язування швів. 

 

 

 

 

 

 

Система перев’язування швів: 

_________________

_________________ 

_________________

_________________ 

_________________

_________________ 

Викопання стін із цегли штучного каменю:________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Стіни з великих елементів: 
 

 

 

 

 

блоки                  
(маса понад 300 кг) 

виготовляють з 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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Класифікація перегородок 

 

 

 

 

 

 

 

 

за способом 
улаштування: 

за матеріалом: 

_________________

_________________

_________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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2. Перекриття і підлоги. 

Перекриття – це один із основних елементів будівель, внутрішня, 
горизонтальна або похила, несуча і огороджувальна, площина конструкція, 
яка розділяє внутрішні об’єми будівлі на поверхи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переваги перегородки зі склобоків:_______________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Класифікація перекритів:  

за конструктивним 
рішенням:_______
________________

________________

________________ 

за родом матеріалу: 
_________________

_________________ 

за функціональним призначенням: 
_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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Вимоги до перекритів: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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Класифікація залізобетонних перекритів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за способом 
улаштування: 

за конструктивною 
схемою: 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 

Види плит: 

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________ 
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Загальні вимоги до підлог: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація підлог за матеріалом покриття: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________

______ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 
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62 

 

 

Влаштування підлог: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Покриття. 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_- 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_- 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_- 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_- 

рулонні 

з плиток 

дощані 

паркетні 
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Суміщене покриття (дах) – ________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Елементи похилих дахів: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
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Види суміщених дахів: 
 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 
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Класифікація рулонних покрівельних матеріалів: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призначення структура 
полотна 

вид основи вид 
компонента
а 

вид захисного 
шару 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 
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Покоління рулонних матеріалів, представлених на вітчизняному 
ринку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Рулонні матеріали: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Першого 
покоління 

Другого 
покоління 

Третього 
покоління 

Четвертого 
покоління 
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4. Сходи. 
 

Класифікація сходів: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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Конструктивні елементи сходів: 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________ 
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Вимоги до сходів: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Типи сходів 

за кількістю маршів: за призначенням: 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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5. Швидкомонтовані будівлі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До швидкомонтованих будівель належать:____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Застосування каркасів ШМБ: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

металокаркасні 

залізобетонні 
безкаркасні 

сталезалізобетонні 
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Сендвіч-панелі заводського складання – це _____________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Класифікація сендвіч-панелей на вітчизняному ринку 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

за призначенням: 

за типом 
теплоізоляційного 

матеріалу: 

за типом 
облицювання: 
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Профнастил – це ________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Тема 6. ЗЕМЛЕВІДВЕДЕННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

План 

24. Правові засади щодо набуття права на землю. 
25. Процедура землевідведення. Землекористування. 
26. Генеральний план території. 
27. Особливості розташування громадський матеріал. 

 

1. Правові засади щодо набуття права на землю. 
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2. Процедура землевідведення. Землекористування. 

 

 

Приналежність земельних ділянок 
юридичним і фізичним особам на правах 

оренди постійного 
користування 

землею: 

приватної 
власності: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку: 

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________ 
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Функції управління земельним фондом: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Матеріали обґрунтування розробляються 
замовником та мають міститься: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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3. Генеральний план території. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до планування ділянки та розміщення на ній будівлі або 
комплексу:______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Особливості розташування громадський матеріал. 

 

 

Склад документів до ГП забудови: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Розташування готелю у центрі міста є важливим фактором економії часу 
для багатьох приїжджих. Тому пріоритетна територія для будівництва готелів 
– це центральна частина міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні принципи, на які слід звернути 
увагу при спорудженні готелів: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Специфіка розташування готелів при в’їзді до міста:_______________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Переваги прилеглої до центру зони для 
будівництва готелів: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Вибір ділянки для розташування готельного комплексу визначається 
певними факторами:_____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Проектування ЗРГ згідно з ДБН 360, ДБН В.1.1-7, ДБН 
В,2,-17, ДБН В.2.5-28 передбачає: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Особливості розміщення ЗРГ: 

міського 
значення: 

повсякденного 
обслуговування: 

загальнодоступних: 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 
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В умовах реконструкції площа земельних ділянок підприємств 
роздрібної торгівлі може буди зменшена на 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площі земельних ділянок приймаються згідно з ДБН 
360, виходячи з величини підприємств торгівлі: 

для магазинів: для ринків та 
ринкових комплексів: 

із розрахунку: 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

На території підприємства роздрібної торгівлі необхідно 
передбачити: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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