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ДОДАТОК 2. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ.                                                            
                        УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КРЕСЛЕННЯХ. 

 
Загальні положення 
Будівельні креслення виконують згідно вимог Системи проектної документації для 

будівництва, а також нових державних стандартів України. Зокрема, архітектурно–будівельні 
робочі креслення виконують згідно державного стандарту України ДСТУ Б А.2.4-7:2009. 

На архітектурно–будівельних кресленнях вказують характеристики точності геометричних 
параметрів будинків, споруд, конструкцій і їх елементів згідно з вимогами ДСТУ Б А.2.4-37:2008. 

Вимоги до точності функціональних геометричних параметрів будинків, споруд і 
конструкцій повинні бути ув'язані з вимогами до точності виготовлення виробів (елементів 
конструкцій), розбивання осей і встановлення елементів конструкцій шляхом розрахунку точності. 

На архітектурно–будівельних робочих кресленнях (на зображеннях фундаментів, стін, 
перегородок, перекриттів) вказують прорізи, борозни, ніші, гнізда і отвори з необхідними 
розмірами і прив'язками. 

 
Плани поверхів.  
При виконанні плану поверху положення уявної горизонтальної січної площини розрізу 

приймають на рівні віконних прорізів або на 1/3 висоти поверху, що зображується. 
У випадках, коли віконні прорізи розміщені вище січної площини, по периметру плану 

розміщують переріз відповідних стін на рівні віконних прорізів. 
На плани поверхів наносять: 
а) координаційні осі будинку (споруди); 
б) розміри, що визначають відстань між координаційними  осями і прорізами, товщину стін 

і перегородок, інші необхідні розміри, відмітки ділянок, які розміщені на різних рівнях; 
в) лінії розрізів проводять, як правило, з таким розрахунком, щоб в розріз попадали прорізи 

вікон, зовнішніх воріт і дверей; 
г) позиції (марки) елементів будинків (споруд), заповнення прорізів воріт і дверей (крім 

тих, що входять до складу щитових перегородок), перемичок, сходів і таке інше. 
д) позначення вузлів і фрагментів планів; 
е) назва приміщень (технологічних ділянок), їх площі, категорії за вибухопожежною і 

пожежною безпекою (крім житлових будинків). 
Для житлових будинків, при необхідності, на планах вказують тип і площу квартир. При 

цьому площу проставляють у вигляді дробу, в чисельнику якого вказують житлову площу, в 
знаменнику – корисну. 

У випадку коли площі і категорії приміщень наводяться в експлікації, то на планах замість 
найменування приміщень (технологічних ділянок) проставляють їх номери. 

Для житлових будинків експлікацію приміщень, як правило, не виконують; 
ж) межі зон переміщення технологічних кранів (при необхідності). 
 Вбудовані приміщення і інші ділянки будинку (споруди), на які виконують окремі 

креслення, зображують схематично суцільною тонкою лінією з показом несучих конструкцій. 
Площадки, антресолі і інші конструкції, розміщені вище січної площини, зображують 

схематично штрихпунктирною тонкою лінією з двома крапками. 
 До планів поверхів виконують: 
а) відомості перемичок. 
     Приклади заповнення відомості і специфікації елементів перемичок 
б) специфікації заповнення елементів віконних, дверних і інших прорізів, щитових 

перегородок, перемичок, які замаркіровані на планах, розрізах і фасадах, – згідно з формою 7 або 8 
додатку Ж ГОСТ 21.101. 

 
Розрізи і фасади 
Лінії контурів елементів конструкцій в розрізі зображують суцільною товстою основною 

лінією, лінії контурів, які видно, але вони не попадають в площину перерізу, – суцільною тонкою 
лінією. 

 На розрізи і фасади наносять: 
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а) координаційні осі будинку (споруди), які проходять в характерних місцях розрізу і 
фасаду (крайні, біля деформаційних швів, несучих конструкцій, в місцях перепаду висот і т.інше), 
з розмірами, що визначають відстань між ними (тільки на розрізах) і загальну відстань між 
крайніми осями; 

б) відмітки, які характеризують розміщення елементів несучих і огороджувальних 
конструкцій по висоті; 

в) розміри і прив'язка по висоті прорізів, отворів, ніш і гнізд в стінах і перегородках, які 
зображені в розрізах; 

г) позиції (марки) елементів будинків (споруд), які не вказані на планах. 
На фасадах вказують також типи заповнення віконних прорізів, матеріал окремих ділянок 

стін, який відрізняється від основних матеріалів. 
Допускається типи віконних прорізів вказувати на планах поверхів; 
д) позначення вузлів і фрагментів розрізів і фасадів. 
Приклади виконання розрізів і фасадів наведені на рис. 1,2. 
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 Рис. 1. Розріз житлового будинку 
Рис. 2. Фасад житлового будинку 
 
Умовні позначення 
На архітектурно-будівельних кресленнях позначаються як конструктивні елементи, так і 

обладнання. Нижче наведено найбільш поширені позначення. 
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