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Вступ 

Дані методичні вказівки розробленні з метою допомогти 

студентам у виконанні курсового проекту на тему «Промислова 

будівля». Це є архітектурно-конструктивною розробкою 

одноповерхової промислової будівлі середніх розмірів і складності. 

Цей проект є заключним етапом  у підготовці студента до 

дипломного проектування. 

1. Мета проекту 

У процесі виконання курсового проекту студент повинен 

комплексно ув’язати архітектурно-конструктивне рішення з 

промислово-технічним призначенням споруди, із санітарно-

гігієнічним і протипожежними вимогами. Під час вибору несучих і 

огороджуючих конструкцій потрібно звернути увагу на 

забезпечення високого степеня  індустріалізації економічності 

будівництва і експлуатації проектованої споруди.  

Архітектурно-художнє вирішення промислової споруди повинно 

відповідати її призначенню, бути простим, але виразним. Для цих 

цілей  потрібно використовувати такі засоби: хороші пропозиції 

споруди, прості і строгі форми, які органічно пов’язані з 

призначенням будівлі. 

Графічна частина проекту використовується на стадії робочих 

креслень.  Вони повинні відповідати вимогам ДСТУ «Правила 

виконання архітектурно – будівельних робочих креслень».  

2. Склад  курсового проекту 

Курсовий  проект  складається із графічної частини та 

пояснювальної записки. Обсяг графічної частини складає два аркуші  

формату А1. Пояснювальна записка повинна мати 10 – 15  аркушів 

формату А4 рукописного тексту.  

Склад проекту: 

1.  План промбудівлі  – М1:100, М1:200. 
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2. Фасади промбудівлі (головний боковий) – М1  М1:200. 

3. Розріз промбудівлі  (повздовжній поперечний) – М100  М1:200. 

4. План адміністративно-побутового корпусу – М100 М1:200. 

5. Схема розміщення елементів фундаментів – М100 М1:200. 

6. Схема покрівлі промбудівлі – М1:200 М1:400. 

7. Конструктивний розріз по зовнішній стіні – М1:10. 

8. 2 – 3 конструктивних деталей  - М1:10. 

9. Пояснювальна записка включає: 

- Вихідні данні. 

- Об’ємно-планувальне рішення.  

- Конструктивне рішення. 

- Техніко-економічні показники.  

- Розрахунок адміністративно-побутових приміщень. 

3. Послідовність виконання проекту 

Під час проектування будівлі об’ємно-планувальну і 

конструктивну компоновку починають з виконання креслень планів, 

розрізів і фасадів будинку. План будівлі дає уяву про її форму в 

плані і взаємне розміщення окремих  приміщень. План будівлі дає 

уяву про її форму в плані і взаємне розміщення окремих приміщень. 

План будівлі викреслюють в слідкуючій послідовності проводять 

повздовжні і поперечні координатні осі, викреслюють всі зовнішні і 

внутрішні стіни, перегородки і колони, якщо вони є, проводять 

розбивку віконних і дверних прорізів і дверних прорізів в зовнішніх 

і внутрішніх стінах і перегородках, проставляють на кресленні всі 

розміри і роблять відповідні  надписи. 

Роботу з виконання завдання необхідно починати з компоновки 

листа.  Для цього потрібно приготувати з газетного паперу 
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прямокутники, що відповідають зображенням, розкласти їх так, щоб 

вона рівномірно заповнювання лист і обвести контури тонкими 

лініями. В подальшому зображення виконувати в накреслених 

прямокутниках. 

Під час викреслювання плану необхідно дотримуватися правил 

прив’язки колон до стін. 

Привязка колон в місцях температурних швів і перепадів висот 

прольотів. 

Мал. 1. А, б,с – до повздовжніх розбивочних осей; г) до 

поперечних розбивочних осей; д) привязка несучих стін без пілястр; 

е) теж стін з пілястрами 
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Малюнок 2. Приклад виконання плану цеха 
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Мал. 3. Залізобетонний каркас одноповерхової промислової 

будівлі: 1) Фундамент. 2) Фундаментна балка. 3) Колона. 4) 

Підкранова балка. 5) Ферма. 6) Підкроквяна ферма. 7) Зв’язки.  

 

Виконання креслень фасадів промбудівлі починають після 

закінчення плану. На кресленнях фасадів показують зовнішній 

вигляд будівлі, розміщення вікон і дверей. На робочих кресленнях 

фасадів будівель, як правило, показують тільки крайні координати 

осі, проставляють висотні відмітки рівня землі, цокольне, низу і 

верху прорізів і верху покрівлі. Креслення фасадів іменують по 

крайніх координатних осях, наприклад фасад 1-10, чи по одній осі, 

наприклад фасад по осі А.  
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Мал. 4. Приклад  креслення  фасаду  
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Мал. 5. Варіант розрізки поздовжніх панельних стін 

 

 

Після закінчення креслень фасадів приступають до креслення 

розрізів промбудівлі. При цьому необхідно вибрати тип 

фундаменту. 
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Мал. 6. Фундаменти стаканного типу 

 

 

Мал. 7. Вибрати тип фундаментних балок  
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Мал. 8. Також необхідно вибрати тип залізобетонних колон: а) 

для будівель без мостових кранів; б) з мотовими кранами; в) 

закладні елементи: 1. – оголовок; 2. – упор підкранової балки опора 

підкранової балки 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Мал. 9. Підкранові балки  
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Мал. 10. Приклад виконання розрізу промбудівлі 
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Після креслень розмірів промбудівлі робиться план 

адміністративно-побутового корпусу. Приклад  
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Мал. 11 

 

Мал. 12. Схема розміщення елементів фундаментів  
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Мал. 13. Схема покрівлі промбудівлі  

 

 

    Мал. 14. Конструктивний розріз по зовнішній стіні.  
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Мал. 15. Конструктивні деталі будівлі  
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Приклад виконання пояснювальної записки 

Приклад виконання пояснювальної записки до курсового 

проекту «Промислова будівля» -  «Автомобільний центр». 

ЗМІСТ 

1. Вступ 

2. Вихідні дані проекту 

3. Опис технологічного процесу на об’єкті  

4. Архітектурно-конструктивна частина: 

 4.1 Об'ємно-планувальне рішення 

 4.2 Конструктивне рішення 

 4.3 Техніко-економічні зв’язки  
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5. Інженерні мережі 

6. Охорона праці та навколишнього середовища 

7. Література 

 

1. Вступ 

Структурна перебудова економіки, реалізація інвестиційних 

програм потребує ефективної роботи будівельного комплексу. 

Сучасні будівлі мають максимально задовольняти усі необхідні для 

повноцінного функціонування потреби. Даний об’єкт запроектовано 

з виконанням цих потреб. 

Даний об’єкт призначений для: 

- демонстрації та продажу нових автомобілів; 

- продажу запасних частин; 

- продажу супутніх товарів; 

- продажу потриманих автомобілів; 

- сервісного обслуговування, для чого передбачений відповідний 

технічний блок на 3 робочі пости, стенди діагностики та 

регулювання; 

- проведення презентацій; 

- роботи офісного персонал. 

Попередній розрахунковий об’єм послуг сервісного центру 

складає: 

Відповідно до цих функцій сервісний центр складається з 

приміщень: виставочного залу, сервісного блоку, складу запасних 

частин; які зблоковані в єдиний об’єм. 

За основу розробки дипломного проекту прийнята концепція 

будівництва фірмових сервісних центрів. 
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Цей автоцентр об’єднує в собі різні напрямки роботи, а саме: 

обслуговування автомобілів, продаж, робота менеджерського 

персоналу. Також передбачені приміщення для відпочинку. Це є 

дуже зручним для повноцінного обслуговування клієнтів.  

2. Вихідні дані проекту 

Згідно СНиП-2.01.01-82 майданчик будівництва відноситься до 

ІІ-В району будівельно-кліматичного районування, для якого 

прийняті такі природно-кліматичні дані м Рівне: 

температура зовнішнього повітря: 

- розрахункова зимова -22ºС; 

- розрахункова літня +25ºС; 

глибина промерзання грунту 0,8 м; 

снігове навантаження по І району (СНиП-2.01.07 - 85*) 50 кг/м²; 

вітрове навантаження по ІІІ району (СНиП-2.01.07 - 85*) 50 

кгс/м²; 

швидкість вітру: 

- у січні – 5,8 м/с; 

- у липні – 1,0 м/с; 

сейсмічність ˂ 6 балів. 

Рельєф ділянки спокійний. Основою фундаментів служить грунт 

ІГЕ-2 (супісок пластичний) та ІГЕ-3 (супісок твердий). 

В свердловинах глибиною 10 м ґрунтових вод не виявлено. 

Територія потенційно не підтоплювала. 

 

3. Опис технологічного процесу на об’єкті 

Автосервісний центр призначений для продажу, гарантійного 

обслуговування, поточного ремонту автомобілів. 
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В павільйоні маркетингу з продажу автомобілів будуть 

проводитись слідуючі комерційні і виробничі операції: 

- продаж автомобілів; 

- продаж запасних частин; 

- гарантійне обслуговування автомобілів; 

- технічне обслуговування автомобілів; 

- поточний ремонт. 

Для виконання цих функцій об’єкт розділено на два блоки: 

- головний корпус; 

- допоміжний корпус. 

Для презентацій та продажу автомобілів передбачене виставочне 

приміщення з усіма необхідними службами по продажу та прийому 

автомобілів на технічне обслуговування та ремонт. У виставочному 

павільйоні передбачено розміщення 6-7 моделей автомобілів з 

відповідними рекламно-інформаційними стендами. 

Виділені зони, де розташовані: 

- рекламний та інформаційний центр; 

- відділ продажу автомобілів; 

- відділ продажу запасних частин; 

- відділ оформлення замовлень на ремонт та техобслуговування 

автомобілів; 

- каса; 

- охорона; 

- зона короткочасного очікування відвідувачами. 
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Робочі місця всіх відділів мають сучасне офісне меблювання, 

зв'язок, комп’ютерне обладнання, розміщуються в залі, вільно 

відповідно до функцій, які виконують. 

Адміністративні офісні приміщення розміщено на балконі 

шоурума та у всій багатоповерховій частині будівлі. 

Автомобілі, які приймаються на ремонт або технічне 

обслуговування, спочатку проходять мийку, а потім направляють у 

сервісний блок на пости діагностики, або технічного 

обслуговування і ремонту, які проводяться в сервісному центрі: 

- мийка і чистка кузовів автомобілів; 

- діагностика технічного стану автомобілів; 

- технічне обслуговування; 

- фарбування автомобілів; 

- шиномонтажні роботи. 

 

4. Архітектурно-будівельна частина 

4.1. Об'ємно-планувальне рішення 

Територія, виділена для будівництва, розміщена в промисловій 

зоні, м. Рівне. 

Об’ємне та архітектурно-планувальне вирішення комплексу 

автоцентру зумовлене функціональним рішенням і завданням на 

проектування. 

Будівля автоцентру складається з двох корпусів (головний і 

допоміжний), які з’єднані між собою 3-поверховою вставкою 

шириною в осях 6 м. 

Головний корпус являє собою різноповерхову будівлю, яка 

складається з виробничої частини (модуль з легких 

металоконструкцій) і виставкового салону. Виробнича частина і 
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виставковий салон зблоковані через триповерхову вставку, 

розмірами в осях 6,1х30 м. на 1 і 2 поверхах вставки розміщено 

магазин супутніх товарів, приміщення адміністрації, побутові 

приміщення обслуговуючого персоналу, санітарні вузли. На 

третьому поверсі вставки запроектовано припливну венткамеру та 

дахову паливну. 

Виставковий салон (має розміри в осях 12х18 м) запроектовано 

приміщенням загального типу, яке має зв'язок відкритими сходами з 

приміщенням адміністрації, яке розміщене у вставці. 

В виробничій частині (розміри в осях 36х24 м) розміщаються 

дільниці технічного обслуговування (ТО) і профілактичного 

ремонту (ПР). 

Для зберігання запасних частин і комплектуючих передбачено 

окреме приміщення. Конторські приміщення для адміністративного 

і інженерно-технічного персоналу розміщаються на антресолі на 

відм. 3,300. 

У допоміжному корпусі запроектовано мийку автомобілів з 

шиномонтажною дільницею (12х12 м), фарбувальний цех з 

дільницями зварювання і рихтування (18х18 м), які блокуються 

через двоповерхову вставку (6,1х18 м). 

У двоповерховій вставці допоміжного корпусу на першому 

поверсі розміщено очисні споруди мийки легкових автомобілів, 

компресорну, на другому поверсі знаходиться кімната відпочинку, 

адмінприміщення і санвузол. 

Функціональні зв’язки по вертикалі між приміщеннями 

здійснюється по закритих сходових клітках з боковим освітленням 

та відкритих металевих сходах. 

Покрівля корпусу автосалону запроектована шатровою для 

допоміжного корпусу, та плоскою для головного корпусу та 

вставки. Водовідвід з покрівлі зовнішній організований, за 

допомогою водовідвідних труб і жолобів. 
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Внутрішнє оздоблення приміщень прийнято у відповідності до 

технологічних та санітарно-гігієнічних вимог і зведено в «Відомість 

внутрішнього оздоблення приміщень», конструкція підлог 

приведена в експлуатації підлог. 

Проект автоцентру розроблено за умови максимального 

забезпечення вибухо-пожежної безпеки. Протипожежні розриви, 

ступені вогнестійкості та оснащення об’єкту засобами 

пожежогасіння запроектовано у відповідності до діючих норм. 

Відповідно до категорії з вибухо-пожежної та пожежної безпеки, 

висоти (поверховості), площі поверху в межах протипожежного 

відсіку проектом передбачено будівництво будівлі автоцентру з 

матеріалів і конструкцій, що забезпечують їх вогнестійкість ІІІ і ІІІа 

ступенів.  

Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій і 

максимальні межі ощирення вогню по них прийнято у відповідності 

до вимог таб.4 (ДБН В.1.1-7 – 2002). 

Розташування як самих зон, так і окремих споруд в їх складі 

запроектовано з дотриманням мінімальних протипожежних 

розривів. 

Евакуація людей з другого поверху здійснюється по металевим 

сходам, з приміщень сервісного блоку та виставочного павільйону 

через двері та ворота. 

Основою архітектурної композиції даного проекту є виробничий 

процес та умови праці. Оскільки автоцентр знаходиться поблизу 

житлового району, задачею архітектурно-композиціного рішення є 

забезпечення гармонійного їх сполучення. 

Архітектурна виразність досягається порівнянням пов’язаних, 

але різнохарактерних, контрасних об’ємів. Це дозволяє підкреслити 

функціональну відмінність частин будівлі, уникнути монотонності, 

досягнути цілісності архітектурно-художнього рішення. Також 

використовується прийом контрастного вирішення глухих та 

засклених ділянок стін, вітражів і вікон. 



 25 

Кольорове вирішення фасадів: поєднання жовтого з білим; 

частина головного корпусу об лаштована профілем кольору 

«металік»; похила покрівля допоміжного корпусу покрита 

металопрофілем синього кольору. Використання скла та прокатних 

металевих листів в фасаді підкреслює сучасне технічне виконання. 

Головний вхід є архітектурним елементом, який грає важливу роль у 

відображенні стиля будівлі. Вхідний портал – це окрема споруда. 

Він виступає перед фасадом. Система дверей, як частина головного 

фасада, виконана повністю заскленою з дверями, які відкриваються 

механічно або автоматично. У зоні обслуговування клієнтів 

зовнішні стіни виконуються повністю заскленими. Засклений фасад 

будівлі виділяє її головну частину. Ворота в зоні обслуговування є 

другим за значенням елементом фасаду і дуже важливі для клієнтів, 

оскільки в цій зоні проходить передача автомобіля клієнту. Ця 

ділянка зазвичай займає значну частину фасаду. Тому необхідно 

розробити чіткий і виразний проект воріт. Вони мають бути 

пропорційними головному фасаду і виконані в тому ж стилі. Панелі 

воріт мають бути виконані зі скла, що підкреслює загальний стиль 

будівлі. 

Зона станції техобслуговування і відділ запасних частин є 

функціональними ділянками, які відрізняються скромнішим 

дизайном, хоча вони є важливими частинами загального виконання 

автоцентру. Дизайн цих приміщень має бути в гармонії з загальним 

дизайном будівлі. 

Офіс, загальні та службові приміщення об’єднані. Вікна є 

другорядними елементами фасаду і мають менші розміри, але при 

цьому вони підкреслюють загальний стиль будівлі. Загальний 

вигляд цієї частини має сполучатися з виконанням головного 

фасаду. 

4.2. Архітектурно-конструктивне рішення 

Будівля автосалону є одноповерховою з різноповерховою 

вставкою. 

Висоти поверхів прийнято: 
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- головний корпус 

а) виробнича частина (ТО і ПР) – 6,54 м 

б) виставковий салон – 6,20 м 

- допоміжний корпус 

а) мийка автомобілів – 3,60 м 

б) дільниця зварювально-рихтувальних робіт і пофарбування – 

3,75 м 

- вставка 

а) два поверхи – 3,30 м, 4,60 м. 

Конструкції будівлі прийнято на основі бази місцевої 

будівельної індустрії. 

В головному корпусі виробнича частина проектується з каркасом 

з рами, жорсткість якої забезпечується за допомогою 

горизонтальних та вертикальних в’язів. 

Фундаменти запроектовано збірні стрічкові та монолітні 

стовпчасті. 

Стрічкові фундаменти – збірні з бетонних блоків (ГОСТ 13579-

78*) та монолітної залізобетонної подушки передбачено під цегляні 

стіни, стовпчасті монолітні залізобетонні фундаменти передбачено 

під колони каркасу будівлі та площадок. 

Стіни-цегляні δ=380 мм з цегли по ДСТУ Б В.2.7-61-97 марки 

КРПв 1/100/1650/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97, для виробничої частини 

головного корпусу використовуються стінові панелі із стальною 

обшивкою і утепленням з пінополіуретану δ=61,6 мм. Перегородки-

цегляні δ=120 мм та засклені в конторських приміщеннях. 

Перекриття-збірні залізобетонні багатопустотні плити, по 

цегляних стінах та металеві балки у виробничій частині. 
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Покрівля – металевий профільований лист «RANNILA PP 45» по 

металевих балках і прогонах, у виробничій частині рулонна 

багатошарова з шаром гравію – 20 мм на бітумній мастиці з 

утепленням мінераловатними плитами підвищеної жорсткості. 

Перемички – збірні залізобетонні. 

Сходи внутрішні – збірні залізобетонні, для входу на етажерку і 

евакуації передбачено металеві сходи. 

Вікна і вітражі – з метало пластикових профілів з заповненням 

склопакетами. 

Внутрішнє опорядження стін ведеться нанесенням вапняно-

піщаного розчину. 

Столярні вироби фарбуються білою нітроемаллю за два рази. 

Труби та прилади опалення фарбувати термостійкою фарбою під 

колір стін. 

В приміщеннях з паркетним та ліноліумним покриттям – плінтус 

дерев’яний. Паркет кладеться на бітумну мастику. 

Внутрішні поверхні зовнішніх стін тинькуються. Стеля (після 

шпаклювання вищерблень та сколів) зачищається та фарбується. 

Стіни фарбуються або викладаються керамічною плиткою, в 

залежності від призначення приміщення. 

Підлоги виконуються бетонними, з керамічної плитки, паркетні, 

лінолеум. 

Ворота, двері – по діючих державних стандартах у відповідності 

до нормативних вимог. 

Зовнішнє оздоблення – утеплення по системі «Драйвіт» з 

використанням в якості утеплювача мінераловатної плити 

«ISOVER». 
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Таблиця 1.1. Специфікація елементів заповнення прорізів  

 

Поз. 

 

Позначення 

 

Найменування 

 

К-ть 

 

Маса 

од., кг 

 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 

  Вікна    

В-1 ГОСТ 1124-86 Вікно ОС 15-9А 1 145,0  

В-2 1.136.1-13, в.1 Вікно 02М-10.48-01 26   

В-3 Індивід. зам. 1470х1760h 2   

В-4 Індивід. зам. Вікно 02М-10.48-01* 1  H=4050 

В-5 1.136.1-13, в.1 Вікно 02М-10.48-01* 1  H=480 

В-6 Індивід. зам. 1470х2970h 2   

В-7 Індивід. зам. 1770х860h 3   

В-8 Індивід. зам. 1770х1760h 2   

В-8 Індивід. зам. 2370х2060h 8   

В-9 Індивід. зам. 1470х2370h 1   

В-10 Індивід. зам. 3970х2060h 2   

В-11 Індивід. зам. 1770х2060h 2   

В-12 Індивід. зам. 970х1460h 2   

В-13 Індивід. зам. 1470х1760h 1   

В-14 Індивід. зам. 1470х5060h 1   

В-15 Індивід. зам. 4130х1460h 1   

В-16 Індивід. зам. 1470х1060h 1   
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В-17 Індивід. зам. 1770х1460h 11   

В-18 Індивід. зам. 2370х1460h 3   

В-19 Індивід. зам. 1500х1200h 2   

В-20 Індивід. зам. 1500х1200h 2   

В-21 Індивід. зам. 1000х900h 3   

В-22 02 М-10.48-

01* 

1000х900h 3   

  Фрамуги     

Ф-1 Індивід. зам. 1000х900h 3   

  Вітражі     

ВВ-1 Індивід. зам. 5000х2500h 5   

ВВ-2 Індивід. зам. 5720х3000h    

ВВ-3 Індивід. зам. 2780х3300h 4   

ВВ-4 Індивід. зам. 2780х3000h 6   

ВВ-5 Індивід. зам. 5820х2800h 2   

ВВ-6 Індивід. зам. 3000х2800h 1   

ВВ-7 Індивід. зам. 5910+2490х3000h 2   

ВВ-8 Індивід. зам. 6290+8880+6290х 

х2500h 

2   

ВВ-9 Індивід. зам. 6000х3200h 1   

ВВ-

10 

Індивід. зам. 5720х7800h 1   

ВЗ-1 Індивід. зам. 13210+1860+13210х 

х2450h 

1  зовн. 
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ВЗ-2 Індивід. зам. 5720х7800h 1  зовн. 

  Двері     

Д-1 1.136.5-19 ДН 21-9ЩР1П* 1  Н=2170 

Д-2 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

Д1 21-9.0,5 4   

Д-3 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 2   

Д-4 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

Д1 21-9л.0,5 4   

Д-5 Індивід. зам. 1470х2370h 4   

Д-6 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

Д1 21-10.0,5 2   

Д-7 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

Д1 21-10л.0,5 1   

Д-8 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

Д1 24-15.0,5 3   

Д-9 ГОСТ 6629-88 ДО 24-15 3   

Д-10 ГОСТ 6629-88 ДГ 24-10Л 3   

Д-11 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

Д1 24-10.0,5 1   

Д-12 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 1   

Д-13 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 5   

Д-14 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-81 5   

Д-15 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 2   

Д-16 Індивід. зам. 1040х2360 1   

Д-17 1.136.5-19 ДС 16-9гпт 1   
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Д-17 Індивід. зам. ІД-2л, р.870х2370 2   

Д-18 Індивід. зам. ІД-2, р.870х2370 1 5 6 

Д-19 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

ДІ 24-9.0,5 1   

Д-20 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

ДІ 24-9.0,5 3   

Д-21 ДСТУ БВ.2.6-

11-97 

ДІ 24-9л.0,5 8   

Д-22 ГОСТ 6629-88 ДГ 24-12 2   

Д-23 ГОСТ 6629-88 ДГ 24-12л 1   

Д-24 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9*л 1  Н=2370 

Д-25 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9* 1  Н=2370 

Д-26 ГОСТ 6629-88 ДО 21-9*л 2   

Д-27 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8л 5   

  Ворота    

Вр-1 1.432.2-20 РСВ-к 3,6х3,6 1 688,0  

Вр-2 1.432.2-20 РСВ-к 3,6х3,6* 1  Н=300 

Вр-3 Індивід. зам. 4000х4000h 2   

Вр-4 Індивід. зам. 4000х3000h 2   

Вр-5 Індивід. зам. 3600х3000h 2   

 

4.3. Техніко-економічні показники 

Площа забудови                                         1998,00 м² 

Будівельний об’єм будівлі                        13596,00 м² 

Загальна корисна площа                            3596,41 м² 



 32 

Робоча площа                                              2127,6 м² 

Виробнича площа                                       2831,32 м² 

 

5. Інженерні мережі 

Інженерне забезпечення автоцентру передбачене від існуючих 

інженерних комунікацій м. Рівне. 

У зв’язку з відсутністю в районі будівництва джерела теплової 

енергії, проектом передбачається влаштування дахової котельні. 

Водопостачання і водовідведення 

Зовнішня водопровідна мережа запроектована з сталевих 

водогазопровідних оцинкованих труб по ГОСТ 3262-75* діаметром 

100 мм на глибині не менше 1,5 м від верху труби до планувальної 

відмітки землі. 

В будівлі запроектована об’єднана господарсько-питна і 

протипожежна система водопостачання. Внутрішнє пожежогасіння 

передбачається від пожежних кранів 65 мм. 

В будівлі запроектована централізована система гарячого 

водопостачання. Джерелом гарячого водопостачання є 

запроектована дахова котельня. Підведення гарячої води 

передбачено до санітарних приладів санвузлів. 

Каналізація 

В будівлі запроектована господарсько-побутова система 

каналізації (від санітарних приладів санвузлів). 

Трубопроводи внутрішньої системи монтуються із чавунних 

труб по ГОСТ 6942-98. 

Зовнішня мережа каналізації запроектована з азбестоцементних 

труб по ГОСТ 1839-80. 
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Виробничі стоки від мийки автомобілів відводяться на 

запроектовані очисні споруди. Очищені стоки повторно 

використовуються для мийки автомобілів. Витрата води на мийку 

автомобілів і концентрація забруднень у стоках прийняті по вНТП-

СГіП-46-16.96 «Підприємства автомобільного транспорту і 

автотранспортні підприємства АПК України», Київ-1996 р. 

Опалення і вентиляція 

У відповідності з технічними умовами, газопостачання дахової 

котельні та фарбувального цеху автоцентру передбачається від 

діючого газопроводу високого тиску. 

Зовнішні газопроводи монтуються із сталевих електрозварних 

труб по ГОСТ 10704-91, внутрішні – з сталевих водогазопровідних 

легких труб по ГОСТ 3262-75*. 

Проектом передбачена дахова котельня для потреб опалення, 

вентиляції і гарячого водопостачання. Обладнання котельні працює 

в автоматичному режимі без обслуговуючого персоналу. 

Номінальна потужність котельні – 650 кВт. 

Опалення котельні передбачене двома газовими конвекторами 

КОГ-2 «Рось», які забезпечують захист від замерзання на час 

відключення електроенергії. 

Для забезпечення необхідної якості води проектом 

передбачається встановлення автоматичної установки 

водопідготовки. 

Трубопроводи котельні монтуються із сталевих електрозварних 

труб по ГОСТ 10704-91* (для систем опалення та вентиляції) та з 

сталевих водогазопровідних легких оцинкованих труб під 

накатування різьби по ГОСТ 3262-75* (для системи гарячого 

водопостачання). 

Трубопроводи покриваються тепловою ізоляцією «Thermaflex» 

FRZ. 
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Запірно-регулююча арматура прийнята виробництва фірми 

ОРТІВАL. 

Вентиляція 

Згідно СНиП ІІ-33-75, природна вентиляція проектується, якщо 

вона забезпечить нормативні умови повітряного середовища в 

приміщеннях і якщо вона допустима по технологічними вимогам. 

Оскільки в даній будівлі внутрішні стіни цегляні, то 

вентиляційні канали влаштовуються в товщі стін. 

 

6. Охорона праці та навколишнього середовища 

Питання охорони праці в будівництві є досить важливим, з 

умови складних умов роботи в будівництві, пов’язаних з веденням 

робіт на відкритому повітрі, постійним переміщенням робочих 

місць і знарядь праці, постійним значним прикладенням 

робітниками фізичних зусиль. Одним з найбільш важливих питань 

для забезпечення безпеки будівництва є правильна його 

організаційно-технічна підготовка. 

Оцінка умов праці проводиться на підставі «Гігієнічної 

класифікації умов праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу». 

До постійних небезпечних зон відносяться ті на яких 

проводиться монтаж будівлі, ліній електропередач, зони дії 

вантажопідйомних машин. 

При виконанні робіт на висоті, небезпечною зоною вважається 

відкрита ділянка розміщена безпосередню під зоною ведення робіт. 

Її межі визначають по горизонтальній проекції площі робіт, 

збільшеної на безпечну відстань. 



 35 

В місцях прокладення тимчасових електромереж небезпечна 

зона визначається простором, в межах якого працівник може 

доторкнутися проводів деталями, за допомогою яких працює. 

Великий вплив на організм людини у виробничих умовах чинять 

метеорологічні умови або мікроклімат, а саме, для даних 

будівельних робіт: підвищені та понижені температури, вітер, дощ. 

Виконання різних видів робіт супроводжується виділенням 

великої кількості пилу та шкідливих речовин. Для робіт по цьому 

проекту найбільш характерні неорганічний (металевий) та 

мінеральний (цемент, гіпс) види пилу. Шкідливими діями пилу є 

захворювання легень, бронхітів, пневмоній, бронхіальної астми, 

захворювання очей та враження шкіри. 

Багато видів будівельних робіт супроводжуються застосуванням 

шкідливих речовин, які при контакті з організмом людини можуть 

визивати професійні захворювання, виробничі травми або 

відхилення в організмі людини при порушенні вимог безпеки. 

Також актуальною проблемою на будівельному майданчику є 

виробничий шум, який переважно виникає внаслідок роботи машин 

та механізмів. 

Важливим фактором безпечного виконання монтажних робіт є 

правильна організація робочих місць, включаючи систему заходів 

по оснащенню їх необхідними технічними пристосуваннями, а 

також засобами індивідуального та колективного захисту. 

В процесі експлуатації безпеку машин і механізмів підтримують 

такими заходами: використання машин т а механізмів в суворій 

відповідності до вимог нормативних актів, які визначають їх техніку 

безпеки. Повинен дотримуватись порядок допуску до самостійної 

роботи, здійснюватись вчасний технічний нагляд. Всі види 

технічного обслуговування повинні проводитись в обов’язковому 

порядку, по затвердженому графіку і з визначеним об’ємом робіт. 

Експлуатація і обслуговування діючих електроустановок 

здійснюється у відповідності правил безпечної експлуатації 
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електроустановок споживачів, а також правил влаштування 

електроустановок. 

Для забезпечення умов праці на будівельному майданчику 

передбачаються такі загальні для усіх видів робіт обов’язкові 

заходи:  

- визначаються небезпечні зони, вхід до яких робітникам, що не 

пов’язані з виконанням цих робіт, заборонений; 

- небезпечні зони огороджуються та облаштовуються знаковою 

сигналізацією; 

- встановлюються безпечні шляхи для пішоходів і 

автомобільного транспорту; розміщення тимчасових 

адміністративно-побутових приміщень на небезпечній віддалі 

від основних небезпечних об’єктів, щоб вони не потрапляли в 

зону дії будівельних механізмів; 

- для обладнання проводяться профілактичні випробування; 

- дислокація майданчиків для приготування ізоляційних і 

покрівельних мастик; 

- визначаються місця, звідки дим і гази не досягли б 

найближчих житлових будинків; 

- віддалі від будівель до джерел вогню приймаються згідно з 

протипожежними нормами; 

- забезпечення протипожежних розривів між тимчасовими і 

постійними будівлями залежно від ступеня їх вогнестійкості; 

- влаштовується освітлення будівельного майданчика; 

- влаштовуються проходи і робочі зони; 

- здійснюються безпечні умови праці, що виключають 

можливість ураження електричним струмом. 

При виконанні цегляних робіт забезпечуються такі вимоги: 
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- робітники мають спускатись в котловани за допомогою 

стрем’янок з перилами, а в траншеї – по приставних сходах; 

- цегла подається на робоче місце пакетами на піддонах за 

допомогою підхватів з огорожею, яка виключає випадання 

окремих цеглин; 

- риштування та підмостки перевіряються на стійкість; стійки 

трубчастих риштувань встановлюються на дощаті підкладки 

товщиною 50 мм, і кріпляться до стіни крюками за спеціально 

приготовані анкери; жорсткість риштувань забезпечується 

встановленням жорстких діагональних зв’язків; 

- при кладці стін з внутрішніх підмостків по периметру будівлі 

обов’язкове встановлення зовнішніх захисних козирків; 

- кожен ярус стіни слід викладати так, щоб після встановлення 

настилу риштувань і панелей міжповерхих перекриттів він був 

вище рівня робочого місця на 2-3 ряди кладки; 

- до початку кладки наступного поверху мають бути 

встановлені сходові площадки і марші. 

При виконанні монтажних робіт впроваджуються такі заходи: 

- перевірка робітників щодо відповідності їх досвіду та 

фізичного стану для виконання робіт; 

- стропи перед використанням обов’язково випробовуються 

навантаженням вдвічі більшим за робоче; сталеві канати 

систематично оглядаються; 

- при переміщенні конструкції утримуються від розкачування за 

допомогою канату або тросу; 

- встановлюються необхідні контрольно-запобіжні заходи. 

Запроектовані заходи протипожежної профілактики. 

Проект автоцентру розроблено за умови максимального 

забезпечення вибухо-пожежної безпеки. Протипожежні розриви, 
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ступені вогнестійкості та оснащення об’єкту засобами 

пожежогасіння запроектовано у відповідності до діючих норм. 

До заходів по забезпеченню вибухо-пожежної безпеки 

відносяться: 

- ступінь захисту електрообладнання, спосіб прокладання 

мереж, марки проводів і кабелів, запроектовано з врахуванням 

середовища приміщень; 

- ущільнення місць пересічення комунікацій з конструкціями, 

які мають нормовану межу вогнестійкості; 

- застосування ПЗВ, що підвищує рівень пожежного захисту 

об’єкту від загоряння при замиканнях на заземлені частини; 

- блискавкозахист споруд; 

- захист від статичної електрики; 

- заземлення і занулення електрообладнання; 

- вибір параметрів захисних апаратів і січень провідників, що 

виключають їх перегрів; 

- автоматичне відключення вентустановок при виникненні 

пожежі; 

- освітлення покажчиків пожежних гідрантів; 

- автоматичне закриття клапану на вводі газу в паливну. 

До заходів по забезпеченню вибухо-пожежної безпеки 

відносяться: 

- забезпечення вільного доступу протипожежної техніки до всіх 

будівель і споруд на території підприємства; 

- ширина і відкривання дверей, кількість евакуаційних виходів 

згідно норм; 

- перегородки в електронішах та приміщеннях з категорією 

виробництва "В", ,,В" м з цегли товщиною 120 мм; 



 39 

- влаштування легкоскидуваних конструкцій в приміщеннях з 

категорією виробництва ,,Б"; 

- важкогорючі двері в пожежонебезпечних приміщеннях з 

межею вогнестійкості Е І 60 год.; 

- ущільнення місць пересічення комунікацій з конструкціями; 

- грозозахист вибухонебезпечних зон; 

- захист від статичної електрики; 

- автоматична пожежна сигналізація;  

- влаштування автоматичного пожежогасіння; 

- сповіщення про пожежу; 

- заземлення і занулення електрообладнання; 

- автоматичний контроль стану повітряного середовища (до 

вибухонебезпечних концентрацій газу); 

- блокування вентиляційних систем у пристроях АПС; 

- вибір параметрів захисних апаратів і січень провідників, що 

виключають їхній перегрів. 

Проектом передбачено заходи: 

- по внутрішньому пожежогасінню; 

- по зовнішньому пожежогасінню; 

- влаштуванні автоматичної пожежної сигналізації. 

Внутрішнє пожежогасіння передбачено від запроектованих 

пожежних кранів d=50 мм в два струмені з витратами по 2,5 л/с 

кожний та 5 л/с на незахищені металеві конструкції, всього 10 л/с, 

які встановлені на внутрішньому трубопроводі господарчо-питного 

та протипожежного водопостачання d=80 мм. 

Заходи охорони навколишнього середовища 
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Охорона навколишнього середовища від забруднення та 

руйнування забезпечується: 

- встановлення чітких розмірів і меж будівельного майданчика; 

- своєчасне влаштування проїздів і майданчиків з твердим 

покриттям; 

- зберігання, перевезення і навантажувально-розвантажувальні 

роботи маломірних матеріалів у спеціальних місткостях і 

контейнерах. 
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