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         Навчально-практичне видання 

   Укладачі: Куцик Олена Віталіївна, асистент кафедри будівництва; 

 Попов Володимир Валерійович, асистент кафедри будівництва 

Наводяться форми основних написів, специфікацій тощо та вказівки щодо їх 

заповнення (фрагменти відповідних нормативних документів комплексу А.2.4 

"Система проектної документації для будівництва". 

Для більш повного виконання вимог, необхідних для розроблення проектної 

документації для будівництва, рекомендується ознайомитися з повними текстами 

відповідних стандартів СПДБ. 

Оформлення проектної документації здійснюється згідно з нормативними 
документами комплексу А.2.4 "Система проектної документації для 
будівництва".  (п. 4.2 ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації 
на будівництво). 

Нижче наведено розділ 4 ДСТУ Б А.2.4-5:2009 "Загальні положення". 

4 ПРИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ СИСТЕМИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА (СПДБ) 

4.1 Система проектної документації для будівництва – комплекс    нормативних 
організаційно-методичних документів, що установлюють загальнотехнічні вимоги, необхідні для 
розроблення, обліку, зберігання і застосування проектної документації для будівництва об'єктів 
різного призначення. 

4.2 Головне призначення стандартів СПДБ полягає у встановленні єдиних правил 
виконання проектної документації для будівництва, які забезпечують: 

- уніфікацію складу, правил оформлення і обігу документації з урахуванням призначення 
проектних документів; 

- комплектність документації, що видається замовнику, з урахуванням спеціалізації 
підрядника, виду і призначення документів, які ним використовуються; 

- максимально необхідний обсяг документації для виконання будівельно-монтажних робіт; 
- загальні правила виконання креслень і текстових документів незалежно від призначення 

об'єкта, що проектується, і виду проектних рішень; 
- уніфікацію форм проектних документів і графічних зображень з видаленням інформації, 

що не потрібна споживачу; 
- уніфікацію термінів і понять, що застосовуються в СПДБ; 
- застосування проектної документації в автоматизованих системах проектування і 

управління будівельним виробництвом; 
- можливість якісного випуску проектної документації та її репрографії. 
Крім того, вимоги стандартів СПДБ повинні бути взаємопов'язані з вимогами стандартів 

відповідних уніфікованих систем документації, в т.ч. державних стандартів Єдиної системи 
конструкторської документації (ЄСКД), стандартів системи репрографії та СФД, міжнародних 
стандартів ІСО і МЕК, а також з іншими взаємопов'язаними нормативними документами. 
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