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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

       Проект автоскладального заводу, промислової будівлі з складною 

функціонально-технологічною і конструктивною схемами, виконується 

студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «191 

Архітектура та містобудування» згідно Робочої програми навчальної 

дисципліни «Архітектурне проектування» що є основним документом 

навчально-методичного забезпечення дисципліни, передбаченим Законом 

України «Про вищу освіту» (п.12 ч.3.ст.34 та ч.7 ст.35) і розроблена у 

відповідності до ОНП «Архітектура будівель і споруд» другого 

(магістерського) рівня спеціальності 191 Архітектура та містобудування.          

Мета виконання курсового проекту «Автоскладальний завод» - отримання 

студентами навичок архітектурного об'ємно-планувального проектування 

виробничих об'єктів на основі комплексного вирішення технологічних, 

конструктивних, економічних, транспортних, санітарно-гігієнічних, 

композиційних і екологічних завдань. Тема курсового проекту відповідає 

актуальним тенденціям в архітектурному формуванні сучасних промислових 

підприємств передових галузей виробництва, що набули поширення в 

економічно розвинених країнах світу та тих, шо успішно розвиваються. У 

проекті повинні бути відображені сучасні передові напрямки та досягнення в 

галузі промислової архітектури - сучасні архітектурно-планувальні прийоми, 

використання сучасних конструктивних рішень, нових будівельних 

матеріалів, енерго- і ресурсозберігаючих технологій і т.д. 

     

    Виконанню проекту повинна передувати підготовча робота по вивченю 

літератури по темі, проектних розробок, нормативних матеріалів, які 

оформляються у вигляді реферату, напочатку ескізування. Реферат 

виконується у вигляді альбому ілюстрацій з анотаціями до них, що 

відбивають вітчизняний і світовий досвід архітектурного формування 

виробничих об'єктів даної галузі. У рефераті повинні бути відображені такі 

питання як розміщення підприємств по виготовленню автомобілів, рішення 

генеральних планів, включаючи благоустрій території, технологічні 

особливості, архітектурно-планувальна і об'ємно-просторова організація 

забудови, архітектурно-композиційні прийоми формування такого роду 

споруд, організація адміністративно-побутового обслуговування. В кінці 

реферату розміщується список використаних літературних та інтернет 

джерел.  

     Згідно з завданням, проектований автоскладальний завод призначений для 

виготовлення автомобілів представницького класу (Фольксваген - Фаетон, 
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Audi А8, BMW F01, Mercedes-Benz S-класу, Lexus LS і ін.) і здійснення 

дистриб'юторської діяльності - роботи з потенційними покупцями, реклами 

автомобілів що виготовляються і продукції фірми в цілому. На 

проектованому підприємстві здійснюється тільки складання автомобілів, їх 

остаточне доведення, випробування і передпродажна підготовка *. 

Виготовлення комплектуючих деталей і вузлів, всі допоміжні, гучні та ті що 

виділяють шкідливості виробництва знаходяться за його межами. Всі вироби 

та компоненти поставляються за принципом «точно в строк» зі суміжних 

підприємств, що розміщуються в промислових районах міста і з інших 

населених пунктів, а також з логістичного центру, що знаходиться на 

периферії міста або за його межами. 

    Найважливішою особливістю проектованого підприємства є його 

суспільна функція, яка полягає в наявності в його складі дистриб'юторської 

центру, призначеного для реклами і просування продукції, що випускається 

даним підприємством і фірмою в цілому продукції і виражається в 

максимальному розкритті на нього виробничого процесу. Відвідувачі, 

клієнти і потенційні покупці, які потрапляють на підприємство, можуть 

ознайомитися з історією підприємства, сучасною продукцією, що 

випускається, конфігурувати собі автомобіль за індивідуальним 

замовленням, спостерігати за народженням ексклюзивних автомобілів, а 

також взяти участь у проведені культурних заходах , відпочити в затишному 

кафе - бістро. Автомобілебудування на підприємстві поєднує новітні 

інноваційні технології і яскраву культурну життя. Екскурсії на підприємство 

здійснюються в індивідуальному порядку і невеликими групами до 15 осіб у 

супроводі екскурсовода. 

    Ці методичні рекомендації містять програму-завдання з необхідними 

вихідними даними для проектування підприємства, опис його 

функціонально-технологічної структури, вказівки з проектування. 

 

__________________________ 

* У методичних рекомендаціях за основу концепції і функціонально-технологічної 

структури підприємства взято автоскладальне підприємство «Скляна мануфактура» в м 

Дрезден, Німеччина по виробництву автомобілів Фольксваген Фаетон (арх. Г. Хенн, 2002 

г.). Також використаний досвід створення сучасних подібних центрів на основі 

автоскладальних підприємств, як Науково-виробничий комплекс МкЛарен в Вокинзі, 

Англія (арх. Н.Фостер, 2000-2011 рр.), Автоцентр Бугатті в Мольсгаймі, Франція (арх. Г. 

Хенн, 2003 м), громадський комплекс заводу БМВ в Лейпцигу, Німеччина (арх. Заха-

Хадід, 2005 р.) 
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СКЛАД  ПРОЕКТУ 

 

      У проекті необхідно показати принципову схему розміщення 

проектованого підприємства (ситуаційний план), розробити генеральний 

план, основні виробничі, допоміжні та адміністративно-громадські 

приміщення, що формують забудову. Комплекс автозаводу повинен являти 

собою єдиний архітектурний ансамбль з чіткою функціональною і 

композиційною структурою, що органічно вписується в конкретну 

містобудівну ситуацію. До проекту додається пояснювальна записка. 

Виконання реферату по темі загальним обсягом 30-50 сторінок є 

самостійною роботою, що передує виконанню проекту та має бути 

представленим згідно графіку роботи над проектом. 

 

Графічна частина: 

 

1. Схема ситуаційного плану    М 1: 10000 

2. Генеральний план                   М1 1000, 1: 2000 

3. Плани поверхів                       М1: 400, 1: 200 

4. Фасади    (2шт.)                      М1: 100, 1: 200 

5. Розрізи    (2шт.)                      М1: 100, 1: 200 

6. Перспектива або макет 

7. Реферат 

8. Пояснювальна записка 

 

У разі необхідності проект може бути доповнений кресленнями перспектив з 

різних точок запроектованого об'єкта. 

 

 

ТЕП по будівлі (будівель) 

 

1. Площа забудови                      кв.м 

2. Корисна площа будівлі          кв.м 

3. Загальна площа будівлі          кв.м 

4. Будівельний об'єм будинку   куб.м 
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ТЕП по генплану: 

1. Площа ділянки                              га 

2. Площа забудови                           м2 

3. Щільність забудови                      % 

4. Площа твердих покриттів            м2 

5. Площа озеленення                        м2 

 

 

Етапи виконання роботи: 

 

    Заняття № 1-3. Видача завдання. Складання реферату з архітектурної 

організації підприємств обраної галузі. Вивчення технологічної структури 

підприємства. -12г. 

   Заняття № 4-7.  Вибір ділянки. Клаузура № 1 «Схема розміщення 

підприємства». Обговорення клаузур, оформлення реферату, пошук ідеї 

архітектурно-просторового рішення підприємства.-14г. 

    Заняття № 8-12. Здача реферату. Клаузура № 2 «Архітектурно-просторове 

рішення підприємства». Обговорення клаузур. Уточнення ситуаційної схеми, 

технологічної схеми, генерального плану. -14г. 

     Заняття №13-21. Розробка варіантів ескізів виробничої будівлі. 

Ескізування по генеральному плану і виробничій будівлі. Затвердження 

ескізів генерального плану та виробничої будівлі.-32г. 

      Заняття №22-29. Клаузура № 3 «Адміністративно-побутовий корпус». 

Обговорення клаузур. Ескізування по адміністративно-побутовому корпусу.-

30г. 

      Заняття №30-34. Затвердження проекту. Викреслювання проекту. 

Оформлення експозиції, складання пояснювальної записки. Виставка готових 

проектів. Оцінка та обговорення робіт. -20г. 

 

   Мінімальний рівень оцінки для успішного складання заліків з навчальної 

дисципліни «Архітектурне проектування 1,2,3» складає 60 балів, 

максимальний - 100 балів згідно з критеріями оцінювання робочої програми 

освітньої компоненти – ОК6  навчальної дисципліни - архітектурне 

проектування. 
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2. АРХІТЕКТУРНО –ПЛАНУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Розміщення 

 

    Для підприємстві повинна бути обрана конкретна містобудівна ситуація. 

Проектоване виробництво відноситься за санітарною класифікацією до 

нешкідливого, на ньому відсутні пил, запахи і шум, для нього не потрібно 

санітарно-захисний розрив. [1,3].  Територія для проектованого підприємства 

вибирається в великому місті - промисловому і науковому центрі, на ділянці 

що добре пов'язана із зовнішніми автомагістралями. Майданчик може 

розміщуватися в структурі міської забудови, в складі промислового району 

(групи підприємств), на території за межами міста [1,2]. 

    З причини високої суспільної значимості підприємства для нього бажано 

вибирати ділянку на значущих і активних в містобудівному відношенні 

територіях поблизу важливих автомагістралей і вулиць, підвищуючи їх 

композиційну виразність. При виборі ділянки повинні бути враховані і 

відображені на ситуаційному плані природно-кліматичні чинники - 

орієнтація по сторонах світу, напрямок пануючих вітрів, рельєф місцевості і 

містобудівні - функціональне призначення прилеглих територій, 

розташування транспортних магістралей та ін. 

   На ситуаційному плані слід показати фрагмент містобудівної ситуації з 

проектованим об'єктом, прилеглими промисловими, сельбищними або 

вільними від забудови територіями, автодорогами, міськими вулицями з 

основними під'їздами. Необхідно вирішити зручне транспортне сполучення 

підприємства з центром матеріально-технічного забезпечення, 

розташованого на периферії міста, звідки доставляються автомобільні 

запчастини. 

   У проекті повинна бути вирішена зручна доставка на підприємство 

персоналу і відвідувачів на особистому або громадському транспорті, а 

також пішки з прилеглих житлових територій, організація вантажних потоків 

до підприємства і всередині нього. Доставка комплектуючих деталей і 

вивезення готової продукції здійснюється автомобільним транспортом. 

Частина готових автомобілів може виїжджати власним ходом. Автозавод 

повинен мати зручні виходи на зовнішні автомагістралі, виходів повинно 

бути не менше двох. Орієнтовна площа території підприємства 8 - 16 гектарів 

в залежності від поверховості прийнятого рішення. 

   Рельєф місцевості на проектованій ділянці рекомендується вибирати 

спокійним, з ухилом до 5 відсотків. Інженерне забезпечення (водопровід, 

каналізація, теплопостачання) при розміщенні підприємства в місті 
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здійснюється від міських мереж, при розміщенні за містом необхідно 

передбачити автономне обслуговування. Місце для проектованого об'єкта 

приймається за погодженням з керівником. 

 

 

2.2. Генеральний план. 

 

Архітектурно-планувальна і просторова організація підприємства повинна 

відповідати містобудівної ситуації та прилеглому оточенню. При його 

розміщенні в структурі міської забудови або в міському промисловому 

районі може бути прийнято багатоповерхове рішення споруд, а на ділянці на 

міській периферії або за містом можлива більш вільна 1-2 поверхова 

забудова з великими озелененими рекреаційними територіями. Містобудівні 

умови впливають на ступінь блокування елементів підприємства, яка 

визначається конкретним авторським рішенням виходячи з вимог створення 

зручного і виразного ансамблю забудови. [1,2]. 

    До складу підприємства входять два основних структурних елементи: 

- виробництво зі складами і об'єктами адміністративно-побутового 

обслуговування; 

- виставково-торгівельний (дистриб’юторський) центр, призначений для 

обслуговування клієнтів і відвідувачів. 

   Ці елементи утворюють відповідно основні функціональні зони комплексу 

- виробничу і суспільно - культурне (торгово-виставкову). При компонуванні 

елементів забудови необхідно забезпечити максимально тісну просторову і 

візуальну взаємодію дистриб'юторського центру з виробничою зоною, 

можливе включення окремих комунікаційних елементів виробництва 

(підвісних конвеєрів, технологічних галерей, підйомників, естакад і т.д.) в 

простір громадського центру для створення в ньому своєрідного виразного 

середовища. Також необхідно передбачити різноманітні оглядові 

майданчики, галереї, антресольні поверхи і переходи на різних рівнях для 

огляду відвідувачами виробничого процесу і громадської зони, для 

розширення можливостей проведення екскурсій. Об'єкти дистриб'юторської 

центру бажано розміщувати з лицьового боку, і орієнтувати на головні міські 

магістралі і композиційно відповідальні і виразні простори. 

   При формуванні забудови необхідно організувати зручну систему 

зовнішніх транспортних і пішохідних потоків, основними з яких є доставка 

кузовів, комплектуючих, вивезення готових автомобілів спеціальними 

автотрейлерами і самостійний виїзд готових автомобілів, окремо 

організувати потік працюючого персоналу на підприємство на особистому, 
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громадському транспорті та пішки, потік відвідувачів і клієнтів. Внутрішня 

територія підприємства, включаючи складської двір, на якому здійснюються 

підвезення кузовів, комплектуючих вузлів, вивезення готової продукції, 

повинні мати зовнішнє огородження, входи і в'їзди у відповідності з 

вантажними потоками.       

    Необхідно організувати пропускну систему для контролювання в'їзду на 

територію і входу на підприємство персоналу. Розміщення будівель і споруд 

на майданчику повинно забезпечувати найкращу організацію виробничого 

процесу, переміщення вантажів і рух людей найкоротшими шляхами з 

найменшою кількістю перетинів і зустрічних рухів. Слід прагнути до чіткої 

архітектурно-планувальної організації території. 

      На генеральному плані необхідно вирішити систему внутрізаводських 

доріг, транспортних майданчиків, пішохідних доріжок і тротуарів. 

Автомобільні дороги повинні забезпечувати  під'їзди до всіх будівель і 

споруд та в'їзди в цехи в відповідності з вимогами виробничого процесу. 

Ширину проїзної частини автомобільних доріг рекомендується приймати: 

для внутрішньозаводських виробничих доріг (міжцехові перевезення) - 6 м, 

для господарських проїздів та під'їздів - 6,0 - 4,5 м. Радіуси кривих у плані по 

осі проїжджої частини на перехрестях слід приймати 15 м, на ділянках 

можливого руху автотрейлерів - 30 м. 

    Склади ПММ розміщуються в підземних сховищах на території 

підприємства, звідки рідкі матеріали перекачуються до цеху по підземним 

трубопроводам. Між вогненебезпечними і вибухонебезпечними складами 

пально-мастильних матеріалів, хімікатів (ПММ) і основними будівлями слід 

передбачати розрив не менше 50 м [6]. 

     Вся територія підприємства повинна мати високий рівень благоустрою і 

озеленення. Особливу увагу необхідно приділити архітектурної організації і 

благоустрою території, призначеної для рекреаційної та рекламно-

виставкової діяльності. Високий рівень озеленення, формування штучного 

декоративного рельєфу, використання різноманітних малих архітектурних 

форм та пристроїв, організація водних просторів повинні створювати 

сприятливе середовище для ведення маркетингової діяльності, відпочинку 

персоналу і відвідувачів підприємства. 

    При формуванні генерального плану і проектуванні об'єктів підприємства 

слід прагнути до забезпечення максимально комфортних і сприятливих в 

санітарному відношенні умов для працюючих і відвідувачів, до створення 

енергоефективних та екологічно чистих будівель, гармонійно взаємодіючих з 

ландшафтом комплексу. 
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  У проекті повинні бути вирішені питання паркування автомобілів. На 

території підприємства необхідно передбачити відкриту стоянку на 25 

автомобілів для відвідувачів з боку входу в виставково-торговий центр та 

відкриту стоянку на 25 автомобілів для персоналу зі зручним підходом від 

паркування до прохідної на підприємство. При розміщенні в місті - закритий 

паркінг для персоналу на 280 автомобілів (може бути підземним в один-два 

рівня, або багатоповерховим. (25 м
2
 на автомобіль). Висота від підлоги до 

підлоги 2,70 м, сітка колон 6 х 6 м; 7,5 х 6 м. При розміщенні за містом 

можлива відкрита парковка для персоналу. [10]. 

      На території підприємства передбачається транспортно-складський двір 

площею 16000 кв. м, з якого здійснюється завантаження складу кузовів і 

складу комплектуючих вузлів і агрегатів.  Вивантаження компонентів з 

автомобілів на склади здійснюється електрокарами під пов’язаним зі складом 

навісом 24м завширшки і висотою 7,7м. Також до складу двору входить 

майданчик готової продукції, з якого здійснюється вивіз готових авомобілів 

вантажним транспортом. 

     На кресленнях і в пояснювальній записці повинні бути приведені техніко-

економічні показники по генплану. 

 

2.3. Виробничо-технологічна схема підприємства 

 

   Основою архітектурно-будівельного рішення проекту служить 

технологічна схема виробництва, що визначає призначення всіх об'єктів, 

приміщень та ділянок,  їх розміри і взаємозв'язки. Проектоване підприємство 

є спеціалізованим виробництвом по збірці автомобілів представницького 

класу (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Орієнтовні параметри автомобілів що виготовляються. 

  

Марка Довжина,мм Ширина, мм Висота, мм Маса кг 

Volkswagen Phaeton 5055-5175 1903 1450 2600 

Audi А8 5034-5164 1880 1438 1950 

BMW F01 5072 1902 1479 2055 

Lexus LS 4990 1970 1920 2660 

 

 

    Завод отримує зовні механічні вузли, шасі в зборі, двигун, автоматичну 

коробку передач, рульове управління, прилади, колеса, шини, гумовотехнічні 

вироби, сидіння, автоскло і т.д. На заводі проводиться тільки збірка 
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автомобілів до повної готовності, ходові випробування, технічний контроль і 

відправка машин споживачеві на автотрейлерах або своїм ходом. 

    Збірка автомобіля складається з кількох етапів і полягає в послідовній 

ланцюжку виробничих процесів, в результаті яких на виготовлений 

автомобіль встановлюються необхідні вузли та агрегати (рис.1). 
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Монтаж панели 
приборов
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Рис 1.Технологічна схема підприємства 
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          Основні виробничі процеси комп'ютеризовані і автоматизовані. 

Комплектуючі компоненти розвантажуються і зберігаються в послідовності, 

відповідної доставці для конкретних автомобілів, яким вони призначені. 

Зовнішні та внутрішні поставки здійснюються за принципом «точно в строк». 

Кожен автомобіль має свій «паспорт», відповідно до якого поставляються і 

встановлюються комплектуючі вузли і агрегати, які розсортовані по групах і 

мають власні «паспорти». 

      Внаслідок унікальності продукції, що виготовляється більшість 

виробничих операцій здійснюється вручну на безшумних підлогових 

транспортерах і за допомогою спеціальних підвісних гнучких маніпуляторів, 

натисканням кнопки призводять автомобіль в бажане і найбільш ергономічне 

робоче положення. (Рис. 2,3,4).  

 

 
 Рис.2. Завод Volkswagen - Леннштрассе, Дрезден 

 

   Роботи застосовуються лише на окремих складних або важких для людини 

видах збірки (установка стекол, коліс, з'єднання кузова з ходовою частиною і 

т.д.). Між різними виробничими ділянками кузова і автомобілі 

переміщуються на електрокарах (в межах одного поверху), підйомниками 

або похилими конвеєрами з поверху на поверх. Доставка комплектуючих 

вузлів до робочих місць по поверху здійснюється електрокарами або 

роботизованою транспортною системою з автоматичними візками, з поверху 

на поверх передаються вантажними підйомниками. При багатоповерховому 
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рішенні виробничої будівлі організація технологічного процесу повинна йти 

зверху - вниз. При двоповерховому вирішенні в першому поверсі 

розташовуються склади і технічні приміщення, а основне виробництво на 

другому поверсі. 

  Складання автомобіля здійснюється на підлогових конвеєрах близько 6 м в 

ширину і на яких розміщуються робочі місця, кожне з яких включає 

трансформований стенд з зібраних автомобілем, а також контейнер з 

завантаженими заздалегідь деталями, необхідними для цього автомобіля під 

час цієї фази збірки. Ці контейнери поповнюються кілька разів на зміну в 

процесі складання автомобіля. Рух конвеєрів може бути організовано по 

лінійною або кільцевою схемою. Також, для збірки застосовуються 

спеціально розроблені підвісні мобільні маніпулятори, що дозволяють 

переміщення автомобіля в горизонтальній і вертикальній площинах, а також 

його обертання, що дозволяє зробити збірку в важкодоступних місцях 

зручною для персоналу. 

     Пофарбовані кузова прибувають на завод спеціальними вантажівками і 

зберігаються в автоматизованому багаторівневому складі кузовів на 

стелажах. Склад розрахований на 280 кузовів. Розміри одного осередку для 

кузова - довжина 6000 мм; ширина 2800 мм; висота 2100 мм. Ширина проїзду 

між двома стелажами для переміщення автоматичного крана- штабелера 3000 

мм (Рис.9). Висота складу - до 12 рівнів. Зі складу кузова подаються на 

першу виробничу дільницю. 

     Комплектуючі деталі та агрегати - механічні вузли, деталі кріплення, 

колеса і шини, шасі, двигуни та інше надходять на склад деталей, вузлів і 

агрегатів автотранспортом. Перед складами кузовів і комплектуючих 

розміщується складської двір. Вивантаження компонентів з автомобілів 

здійснюється електрокарами під навісом заввишки 7,7 м, після чого вони 

надходять на склади. На складі здійснюються комплектування і зберігання 

прибулих вантажів з наступною доставкою їх до місць установки в цеху. 

   1-ша ділянка . На підлоговому конвеєрі відбувається демонтаж дверей, які 

відправляються на спеціальну лінію комплектації і устаткування дверей, 

встановлюються кондиціонери, монтуються панелі приладів. Паралельно зі 

складанням, здійснюваної на першій ділянці, на іншій спеціальній лінії 

підлогового конвеєра, що розміщується поблизу складу деталей, вузлів і 

агрегатів (ділянка Х), збирається ходова частина автомобіля, що включає 

шасі, автоматичну коробку передач, двигун і вихлопну систему. Зібрана 

ходова частина надходить на основний конвеєр на 2 дільниця складання 

автомобілів. При необхідності підняти зібрану ходову частину на інший 
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поверх використовується спеціальний вантажний підйомник розмірами 

шахти 6000 х 3000 мм.                                                                                          

   2-га ділянка. На цьому етапі складання здійснюється з використанням 

підвісних маніпуляторів. Тут відбувається найважливіша частина 

виробничого процесу - з'єднання кузова і заздалегідь зібраної ходовою 

частиною автомобіля. Вся ця операція, в тому числі болтове з'єднання з 

кузовом, автоматизована. Тут же здійснюється монтаж бамперів, монтаж 

коліс, установка стекол кузова, монтаж акумулятора. Також, на цій ділянці на 

спеціальному стенді заливаються масло, антифриз, гальмівна рідина. 

Паралельно на спеціальній лінії (ділянка Д) проводиться обладнання та 

комплектація знятих дверей. 

    3-тя ділянка. На підлоговому конвеєрі здійснюється остаточне складання 

салону. На цій стадії, встановлюються сидіння, закріплюються ремені 

безпеки, монтуються укомплектовані двері, встановлюється рульове колесо. 

У цьому секторі виготовлений автомобіль встає на колеса і заправляється 

паливом. 

     4 ділянка - завершальна стадія, що включає контроль складання, 

технічний контроль готового автомобіля. На цьому етапі здійснюється 

регулювання фар освітлення і регулюється підвіска. Автомобіль 

перевіряється на інноваційних випробувальних доріжках з різними видами 

поверхонь і перешкод, де проводиться контроль нижній частині кузова, 

виявляються шумливі частини машини, автомобілі проходять тестову поїздку 

по міських вулицях і на ділянці автомагістралі. Після всього машина 

перевіряється водою під високим тиском на герметичність, виконуються 

деякі заключні перевірки системи і здійснюється візуальний огляд 

лакофарбового покриття в світловому тунелі довжиною 25 м.( рис.5  ) 

Загальна довжина підлогових конвеєрів 520 м. (2 х 260 м). Довжина лінії з 

гнучкими маніпуляторами 160 м. 

       Готові до продажу автомобілі у відділі експедиції укомплектовуються 

необхідною документацією і, або вивозяться спеціальними вантажними 

автомобілями, або надходять в повністю автоматизований багаторівневий 

склад готової продукції на 300 автомобілів, звідки вони передаються через 

салон майбутнім власникам. Розміри одного осередку для зберігання 

автомобіля 6000 х 3000 х 2400 мм. Завод розрахований на випуск 150 

автомобілів в день. Режим роботи - в 3 зміни. 

 



16 
 

 
 

Рис.3. Підлоговий конвеєр що переміщує автомобіль для збірки, контейнери 

з деталями та діагностичні стенди. Розріз. План. 

 

 
Рис.4. Мобільний маніпулятор для збірки автомобіля. 
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Рис.5. Світовий тунель для перевірки лакофарбового покриття. 

 

 

 

Таблиця 2. Орієнтовні розміри вантажних ліфтів (розміри шахти) 

 

Призначення Розміри платформи Вантажопідйомність, 

кг Довжина,мм Ширина 

мм 

Підйом кузовів, ходової 

частини 

 

5800 2600 2000 

підйом автомобілів 

 

5800 2800 3000 

Підйом комплектуючих 

агрегатів 

 

4400 3400 2000 

Підйом комплектуючих 

вузлів 

3500 3200 1000 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- производственные
  помещения 

- дистрибьютерский
  центр

Кузова

Администрация,
персонал

Готовые 
автомобили

Посетители,
покупатели

Комплектующие
детали и узлы

Рис. 2 Схема функционального зонирования предприятия

Рис. 3 Возможные схемы взаимного расположения предприятия
           и дистрибьютерского центра

Склад кузовов Склад комплектующих

Административные
и бытовые помещения

Выставочно-торговый 
центр

Производство

 
Рис.6. Умовні схеми взаєморозміщення виробництва і дистриб’юторського 

центру 
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Рис. 7. Об’ємно -просторова схема підприємства. 
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2.4.  Виробничий корпус 

 

  Виробничий корпус може бути вирішений у вигляді багатоповерхового 

двоповерхового або одноповерхового будинку або групи будинків. При 

багатоповерховому рішенні досягається значна економія території, 

скорочується довжина доріг, інженерних комунікацій і т.д., можлива тісна 

просторова і візуальна інтеграція зблокованих виробничих цехів із 

приміщеннями виставочно-торгівельного центру, у той же час обмежується 

можливість застосування великих прольотів і природнього освітлення на 

нижніх поверхах. При двоповерховому рішенню бажано основне 

виробництво розміщати на другому поверсі, на першому склад й інженерно-

технічні приміщення, об’єкти адміністративно-побутового призначення.   

Організація технологічного процесу у два і більш рівнях вимагає 

застосування підйомників, сходів для переміщення виробів і персоналу з 

поверху на поверх. Перевагою одноповерхового виробничого корпусу є 

зручність організації виробництва в одному рівні і його забезпечення верхнім 

природним освітленням по всій площі. Розміщення виробництва в забудові, 

компонування приміщень здійснюється на розсуд автора проекту з 

врахуванням прийнятної для даного об’єкта технологічної схеми. 

  Основні будівельні параметри виробничі та складських приміщень 

 (орієнтовні мінімальні уніфіковані розміри) [12,13]: 

 

а) при одноповерховому рішенні: 

- сітка колон -18х6м; 21х6м; 24х12м; 

-висота виробничих приміщень до низу несучих конструкцій покриття -7,2м-

8,4м; 

- висота складів до низу несучих конструкцій -5,4- 14,0м; 

 

б) при багатоповерховому рішенні: 

- сітка колон 12х6, 12х12, 18х6; 

- висота виробничих приміщень до низу несучих конструкцій 7,2-8,4м; 

- висота складських приміщень до низу несучих конструкцій 7,2-8,4м; 

Параметри адміністративно-побутових приміщень: 

- сітка колон 6х6, 9х6, 12х6; 

- висота поверху від пола до пола 3,3- 3,6м; 

Розрахункові корисні навантаження на перекриття виробничих будівель 2-

2,5т/1м2 ,  конвеєри вантажопідйомність до 10 тон. 

      

 



21 
 

 
Рис.8. План поверху.1- напільний конвеєр; 2-підвісний конвеєр; 3-склад 

кузовів; 4- рампа; 5- офіси; 6- склад на 300 машин; 7- атріум; хол для 

замовників. 
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Таблиця.3. Виробничі приміщення підприємства. 

 

№ 

№ 

Найменування Площа,м
2
 Висота 

приміщення, м 

1 Багатоярусний склад кузовів на 280 

кузовів(гніздо 6000х2400х2400мм) 

600* До 12 ярусів 

2 Стелажний склад комплектуючих 

вузлів 

5500* 5,4 і більше 

3 Лінія складання ходової частини 

( лінія А) 

900 5,4 і більше 

4 Лінія складання і комплектації 

дверей ( лінія Д) 

600 7,8 

5 1-ша ділянка процесу складання 5000 7,8 

6 2-га ділянка процесу складання 3500 7,8 

7 3-ття ділянка процесу складання 5000 7,8 

8 4-та ділянка процесу складання 4800 7,8 

9 Багатоярусний склад готових 

автомобілів на 300 машин (гніздо 

6000х2400х2400мм) 

700*** До 15 ярусів 

10 Технічні приміщення (венткамери, 

трансформаторні,зберігання 

автокарів і т.д.) 

2000 5,4 і більше 

Усього 28600  

*зазначена площа орієнтовно відповідає  зберіганню 20 кузовів в 1 рівень лінійного 

складу 

** зазначена площа відповідає висоті складу в 5,4 м, при збільшені висоти площу 

пропорційно зменшити  

*** зазначена площа орієнтовно відповідає  зберіганню 20 автомобілів в один рівень 

циліндрічної вежі-складу. 

 

     Для основних виробничих цехів рекомендується застосовувати природне 

освітлення через світлові ліхтарі або світлопрозорі отвори. У складських 

приміщенях та при обгрунтуванні у виробничих приміщеннях допускається 

застосовувати штучне освітлення. Необхідно враховувати , що постійна 

робота при штучному освітленні справляє несприятливий вплив на людину і 

тому небажана [4,5]. 
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Рис.9. Багатоярусний склад готових автомобілів на 300 машин. Розріз. План. 

 

 

 

 

2.5. Адміністративно-побутові приміщення 

 

До складу адміністративно- побутових приміщень входить: 

  - загально-заводська адміністрація, що забезпечує керування виробництвом; 

  - їдальня підприємства; 

   - цехові гардеробно-душові приміщення, туалети для працюючих у цехах; 

   - приміщення внутрішнього цехового первинного обслуговування 

працюючих безпосередньо на робочих місцях – керівники виробничих 

ділянок і  відділень (внутришньоцехова адміністрація) [4,5,7]. 

Персонал 800 чоловік, в тому числі які працюють в 600 людей, що працюють 

у цехах в 3 зміни; 180 людей – заводська адміністрація й персонал їдальні , 

що працює в 3 зміни. Перерва між змінами 30 хвилин. 

Кількість працюючих у цехах:  

   - 1-ша зміна - 300 чоловік (10% жінок);  

   - 2-га зміна – 150 чоловік (10% жінок); 

   - 3-тя зміна – 150 чоловік (10% жінок). 

 

Загальнозаводської адміністрація. Склад приміщень приведено в таблиці 4. 
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 Таблиця 4. Приміщення загальнозаводської адміністрації 

 

№ 

Найменування Площа,м
2
 

1 Вестибюль-прохідна на 4 турнікета з 

приміщенням охорони 

60+10 

2 Кабінет директора з приймальною 36+18 

3 Кабінет головного інженера 30 

4 Кабінет заст. директора по загальним 

питанням 

30 

5 Відділ маркетингу та матеріально-

технічного постачання 

45 

6 Відділ технічного контролю 36 

7 Технологічний відділ 70 

8 Відділ головного енергетика 30 

9 Транспортний відділ 30 

10 Головна бухгалтерія (фінансово-

економічна служба) 

36 

11 Відділ кадрів та технічного навчання 40 

12 Бюро пропусків 18 

13 Центр комп’ютерного керування 36 

14 Видавничий відділ (копі-центр, друкарня, 

редакторський відділ, відділ розмноження 

документації тощо) 

60 

15 Зал зборів на 100 місць 200 

16 Приміщення громадських організацій 40 

17 Медпункт з приймальною, кабінетом 

лікаря та процедурною 

75 

Усього 900м
2
 

 

   Їдальня автозаводу  обслуговує в основному тільки працюючих на 

підприємстві; працює на напівфабрикатах. Їдальню рекомендується 

розміщувати з урахуванням зручного доступу до неї всіх працюючих у 

виробничих цехах і в адміністрації. Вона повинна бути віддалена від робочих 

місць не більше ніж 300м. Якщо їдальня розташована в окремому від цехів 

блоці то вини з’єднуються між собою теплими переходами. Кухня 

обов'язково повинна мати природне освітлення. [4,5]. 
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         Всі приміщення об'єднують в такі функціональні групи: приміщення 

для прийому і зберігання продуктів, складські приміщення; для споживачів; 

виробничі приміщення; службові; побутові; технічні. 

      При вході в зал їдальні передбачаються вбиральні та умивальні,  останні 

передбачається розміщати в тамбурах вбиралень. Кількість умивальників 

ухвалюється  -1 на 30 місць у їдальні; - унітазів: у жіночих вбиральнях -1 

унітаз на 30 місць, у чоловіків 1 унітаз і 1 пісуар на 200 місць. 

      Обслуговування в їдальні здійснюється в дві посадки, кількість місць в 

їдальні приймається з розрахунку 1 місце на 2 осіб, які працюють в 

найбільшу зміну, співробітників заводоуправління і персоналу виставково-

торговельного центру. Виходячи з цього, зала  їдальні проектується на 240 

місць. Виробничі приміщення кухні повинні мати природне освітлення. 

Їдальня проектується в загальному вигляді, укрупненими блоками. Склад 

приміщень їдальні наведено в таблиці 3. 

       Висота приміщень їдальні повинна бути не менше 3,30 м.  

 

Таблиця 5. Приміщення заводської їдальні на 240 посадкових місць. 

№ 

 

Найменування Площа,м
2
 

1 Обідня зала 400 

2 вестибюль або рекреація з санвузлами 40 

3 Завантажувальна 20 

4 Комора й мийна тари 18 

5 Комора харчових відходів 10 

6 Комора сухих продуктів 18 

7 охолоджуючі камери для зберігання продуктів: м'яса, 

риби, молочно-жирових продуктів і гастрономії, 

овочів, фруктів, напоїв, солінь і зелені. 

30 

8 Виробничі приміщення: доготовочний цех з мийною 

кухонного посуду; 

гарячий цех; холодний цех; цех обробки зелені; 

овочеві цех; 

140 

9 приміщення для різання хліба; сервізна; 

мийна столового посуду, роздавальна 

70 

10 приміщення завідувача виробництвом 18 

11 Гардеробні з душовими і санвузлами для персоналу 36 

Усього: 800м
2
 

 



26 
 

 

    Санітарно-побутові   приміщення призначені для обслуговування 

персоналу, що працює у цехах та містять у собі гардеробно-душові та 

туалети. Вони повинні бути максимально наближені до робочих місць і 

розташовані на шляху прямування до них без зустрічних і зворотних рухів. 

Площа санітарно-побутових приміщень визначається виходячи із санітарної 

характеристики виробничого процесу, загального облікового складу 

працівників, чисельності найбільшої зміни та процентного співвідношення 

чоловіків та жінок. [4,5]. 

    Гардеробні. У гардеробні, виходячи з даного типу виробництва 

передбачається спільне зберігання домашньої одежі і спецодягу в одному 

приміщенні в подвійних шафках розмірами 400х500х1650мм з лавої 

шириною 250 мм. Входи в гардеробні слід передбачати через тамбури. 

Кількість шафок розрахована на весь обліковий склад працюючих у трьох 

змінах і становить 600 одиниць (для 540 чоловіків і 60 жінок). Перед 

гардеробними передбачаються комори, окремо для зберігання чистого й 

забрудненого спецодягу, приміщення для прасування, одягу, сушки волосся і 

т.д. площею 3-5% від площі гардеробної.  

   Душові повинні розміщуватися суміжно з переддушовими та 

гардеробними. Розміри душових кабін в плані 900 × 900 мм. Ширина 

проходів між рядами кабін для душу повинна прийматися не менш ніж 2 м, 

між стіною і рядом кабін - 1,5 м. При душових влаштовуються переддушові 

приміщення для перевдягання або обтирання тіла. Розрахунок душових сіток 

робиться по більш численній зміні, з розрахунку одна кабіна на 7 чоловік. 

  Туалети  призначаються для обслуговування персоналу протягом робочого 

дня й розміщаються рівномірно стосовно робочих місць на відстані не більш 

ніж 75 метрів від них. Також туалети на 1-2 унітаза розміщуються в 

гардеробних суміжно з душовими приміщеннями, але з окремим входом 

через тамбур. Загальна кількість унітазів приймається з розрахунку 30 

чоловіків і 15 жінок на 1 прилад у найбільш численній зміні. В чоловічих 

вбиральнях кількість пісуарів має дорівнювати кількості унітазів. Кількість 

унітазів і писарів в одній вбиральні планується не більше 16. 

Розміри кабіни в плані повинні бути не менш ніж 800 × 1200 мм при 

відкриванні дверей назовні і 800 × 1500 при відкриванні дверей всередину. 

Відстань між осями пісуарів - 700 м.  Умивальники в гардеробно-душових 

приміщеннях повинні передбачатися з розрахунку один на 15 працюючих у 

найбільш численній зміні. Умивальники розміщуються на стінах, що 

примикають до душових або туалетів, а також у тамбурі-шлюзі туалетів з 
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розрахунку один умивальник на 4 унітази або пісуара. Відстань між осями 

умивальників – не менш ніж 600мм.  

Для зручності обслуговування гардеробно-душові приміщення бажано 

розділити на окремі блоки по 180-200 людей облікового складу. Під мокрими 

приміщеннями не допускається розміщати приміщення іншої якості. На 

планах проекту, що розробляється слід показати розташування санітарно-

технічне обладнання.  

Туалети для службовців і ІТП приймаємо з розрахунку -200 чоловік: 30% 

жінок і 60% чоловіків .: 4унітаза для жінок; 4 унітази і 4 пісуари для 

чоловіків. [4,5].   

 

Таблиця 6. Устаткування санітарно-побутових приміщень і їх площа.    

Персонал 

(чолов.,жінки), 

численність 

Устаткування, шт. Площа,м
2
 

 Облі-

ковий 

склад 

У 

макси-

мальну 

зміну 

Подвійні 

шафи, 

400х400, 

Н1650 

Душові 

кабіни, 

900х900, 

мм 

Унітази, 

пісуари, 

шт. 

Уми-

вальники, 

шт. 

М 

Ж 

Усього 

Чоло-

віки 

540 270 540 39 9+9 18 1125 1250 

жінки 60* 30 60 4 2 2 125 

*слід передбачати одну кабіну з гігієнічним душем (біде), яка повинна 

розміщуватися при жіночому туалеті і мати вхід із умивальні. 

 

     Цеховий адміністративний персонал, що бере участь у виробничому 

процесі, а також приміщення й зони внутришньоцехового  культурно-

побутового обслуговування працюючих ( місця відпочинку, автомати для 

продажу напоїв і бутербродів , санвузли і т.д. ) повинні розташовуватись в 

безпосередній близькості робочих місць. У побутовому корпусі або на 

вільній від виробництва зонах у вигляді вбудованих приміщень і 

відгороджених та безпечних площах. Слід прийняти площу цих об’єктів  

орієнтовно 2-3% . Радіус доступності об’єктів первинного обслуговування 

75м. Ними користуються протягом робочого дня під час технологічних 

перерв. [4,5]. 

  Цехові адміністративно-побутові приміщення можуть розташовуватись в 

габаритах виробничого корпусу( при двоповерховому рішенню цеху – у рівні 

першого промислового поверху), у прибудові або окремому корпусі. У 

останньому випадку необхідно передбачити надземні або підземні утеплені 
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переходи. Загальнозаводська адміністрація та інші відділи, пов’язані з 

діяльністю підприємства в цілому, можуть розташовуватись в єдиному блоці 

з гардеробно-душовими приміщеннями для робітників або у будинку 

заводоуправління. 

     На підприємствах з обліковою чисельністю працюючих більше 

300 осіб повинні передбачатися фельдшерські оздоровчі пункти. [9]. 

 

Таблиця 7. Склад і площа приміщень фельдшерського оздоровчого пункту 

Приміщення фельдшерського 

оздоровчого пункту 

Площа, м2 , не менше 

Вестибюль-очікувальна з роздягальнею і 

реєстратурою 

18 

Кімната тимчасового перебування хворих 9 (з вбиральнею та душовою на 

одну душову сітку 9) 

Процедурні кабінети 24 (2 приміщення по 12 м2 ) 

Кабінет для прийому хворих 12 

Кабінет фізіотерапії  18 

Комора лікарських форм і медичного 

обладнання 6 (6) 

6 

Туалет з умивальником у шлюзі (тамбурі) 

на один унітаз *) 

на один унітаз 

 

 

2.6.  Виставково-торгівельній центр 

 

     Виставково-торговельний центр у складі автоскладального заводу 

призначений для забезпечення дистриб'юторської і маркетингової роботи 

компанії, реклами і ознайомлення клієнтів з виробництвом і продукцією 

фірми. Його архітектурний вигляд повинен бути привабливий як для 

працюючих на підприємстві, так і для відвідувачів, на відвідування яких він 

розрахований - туристів (за певну плату за попереднім замовленням), -

клієнтів і потенційних покупців (безкоштовно). У комфортабельних залах 

центру відвідувачі можуть побачити хід збирання автомобілів, отримати 

інформацію на одній з оглядових екскурсій, як для індивідуальних 

відвідувачів, так і для окремих груп. Можливі спеціальні екскурсії по 

підприємству для дітей та екскурсії для архітекторів. [14,15,16]. 

     Центр розрахований на відвідування 250 туристів і клієнтів в день і 

включає наступні приміщення 
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    Вестибюль - вхідний розподільний простір , що є місцем зустрічей і 

початку екскурсій. Тут приймаються відвідувачі, розташовується каса. У 

вестибюлі можуть розміщуватися архітектурний макет всього центру, що 

дозволяє краще орієнтуватися всередині комплексу, інтерактивні термінали 

(2 - 4 шт.), Завдяки яким можна зробити віртуальну тривимірну прогулянку 

по підприємству і по сектору для відвідувачів. Вестибюль може бути 

частиною основного атріумного простору центру.  

 

    Атріум - фойє. Атріум є універсальним суспільним рекреаційним та 

розподільчим простором, в якому розміщуються або до якого примикають 

основні приміщення центру і яке може використовуватися для проведення 

різних культурних заходів (виставок, концертів і т.д.). Частину простору 

може займати зимовий сад, призначений для відпочинку і консультацій. 

 

     Центр роботи з покупцями - призначений для обслуговування клієнтів і 

потенційних покупців автомобілів. У центрі можна отримати детальну 

консультацію і конфігурувати деталі бажаного автомобіля. Тут також 

проводиться урочиста передача куплених автомобілів покупцеві. Може 

вирішуватися в кілька рівнів. У нього входять: 

 Вітальня - тут розміщуються клієнти і потенційні покупці перед 

екскурсією по цехам підприємства. У комфортабельному приміщенні 

відвідувачам дається попередня інформація про майбутній огляді, 

персональний консультант може спланувати подальше перебування 

на підприємстві. 480 кв. м. 

 Ательє - основне приміщення центру, в якому в приємній обстановці 

клієнти можуть ознайомитися з різноманітними матеріалами та 

видами можливого оснащення свого майбутнього автомобіля, 

вибрати колір, комплектацію салону, колір обробки, шкіру, дерево, 

диски коліс, тип двигуна і т.д. Спеціальні монітори дозволяють 

створити реалістичне зображення майбутнього автомобіля. 480 кв. м. 

 Салон - розташовується на рівні нижнього поверху. У салоні 

розміщуються готові до продажу автомобілі, тут покупці вперше 

зустрічаються зі своїм новим автомобілем і відбувається церемонія 

передачі машини клієнту і виїзд автомобіля з території підприємства. 

Тут консультант знайомить клієнтів з усіма функціональними 

особливостями машини, перш ніж він виїде з заводу. Необхідно 

передбачити можливість виїзду готового автомобіля з салону 

безпосередньо на вулицю. 480 кв. м. 
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    Медіа-хол - зал, всередині якого на інтерактивних терміналах (4 - 8 

шт.) Відвідувачі можуть ознайомитися з історією, сучасним станом, 

перспективами розвитку компанії, подивитися рекламні ролики про різні 

моделі фірми останніх десятиліть. Також, перед початком екскурсії або 

після її завершення відвідувачі мають можливість подивитися тут фільм 

про окремі етапи виробництва автомобілів на даному підприємстві, про 

його системі логістики та організації тестування і контролю. Крім того, 

тут можна ознайомитися з такими виробничим і процесами, що 

проходять поза підприємства, як покриття кузова лаком і виготовлення 

осей, сидінь та елементів інтер'єру (100 кв. М). 

 

     Студія - приміщення, призначене для проведення зустрічей, лекцій та 

інших заходів. Студія може бути зі скляними зовнішніми стінами, 

розміщуватися на верхніх ярусах і забезпечувати хорошу візуальну 

зв'язок з виробничими цехами. (150 кв.м - до 30 чол.) 

 

    Виставка автомобілів - приміщення, в якому розміщується майданчик, 

на якій демонструються відомі старі, нові та спеціальні моделі 

автомобілів фірми, а також в ексклюзивній обстановці відбувається 

презентація новітніх марок і розробок. 540 кв.м.  

 

     Зал з тренажером - приміщення, в якому на тренажері відвідувачам 

надається можливість провести віртуальний тест-драйв автомобілів 

різних модифікацій (80 кв.м). 

 

    Магазин підприємства - тут відвідувачі мають можливість придбати 

цінні аксесуари та елегантні подарунки, сувеніри та іграшки з 

автомобільної тематики і подорожам, а також дизайнерські вироби. 

Асортимент пропонованої тут продукції включає всі від моделей 

автомобілів, книг і журналів на автомобільну тему. (80 кв. М) 

 

     Кафе - бістро на 50 місць з баром, призначене для відвідувачів, яке 

можна відвідати до або після екскурсії. 

 

     Офіси - кабінети, приміщення для проведення зборів і зустрічей, 

рекреаційні холи. 1260 кв.м. 

      Туалети для відвідувачів центру –для чоловіків 3 унітаза,3 пісуара, 2 

рукомийника; для жінок 4 унітаза й 2 рукомийника. 
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Таблиця 8. Приміщення виставково-торгівельного центру 

№/ Найменування Площа,м
2 

 

1. Вестибюль 

 

100 

2. Атріум – фойє 

 

1100-1600 

3. Офіси 

 

40х6 

4. Центр роботи з покупцями 

 

 

 -вітальня 480 

 -ательє 480 

 -салон 480 

5. Медіа-хол 

 

100 

6. Студія 

 

140 

7. Виставка автомобілів 

 

540 

8. Зал з тренажером 

 

80 

9. Магазин 

 

80 

10 Кафе-бістро на 50 місць 

 

180 

11. Усього: 4000-4500 
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2.7.  Пожежна безпека 

 

   Будинки, споруди і приміщення адміністративно-побутового призначення, 

їх конструкції, планувальні вирішення, обладнання та опорядження повинні 

відповідати протипожежним вимогам [6].  ДБН В.1.1.7-2016. Пожежна 

безпека об'єктів будівництва., ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення 

надійності та безпеки будівельних об’єктів. Ширина евакуаційного виходу з 

приміщень і з коридору на сходову клітку повинна бути встановлена залежно 

від кількості працюючих, що евакуюються через цей вихід (але не менше 0,9 

м), з розрахунку на 1 м ширини виходу (дверей) 

в будинках ступенів вогнестійкості: І та II ступені вогнестійкості будинків не 

більше 165 осіб. 

     Ширину проходів, коридорів та інших горизонтальних ділянок шляхів 

евакуації слід приймати з розрахунку, щоб щільність потоків евакуйованих 

не перевищувала 5 осіб на 1 м2; при цьому ширину проходу в приміщенні 

слід приймати не менше 1 м, коридору або переходу в інший будинок - не 

менше 1,4 м. 

     Ширина сходових маршів повинна бути не менше ширини виходу на 

сходову клітку з найбільш населеного поверху, але не менше: 

- 1 м - для будинків з умовною висотою до 47 м включно; 

    Відстань по коридору від дверей найбільш віддаленого приміщення, 

розташованого між сходовими клітками або зовнішніми виходами (окрім 

туалетів, умивальних, душових, приміщень для куріння) до найближчого 

виходу на   сходову клітку або назовні, не повинна перевищувати для 

будинків І та ІІ ступенів вогнестійкості до 3-х поверхів -50м; до 2-х  - 60 

метрів. При перевищенні допустимих відстаней між сходовими клітками слід 

передбачати у вставках і вбудовах  незадимлювані сходові клітки типів Н2, 

Н3, Н4 у виробничих приміщеннях. 
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М.: Архитектура-С, 2012.— 168 с. — ISBN 978-5-9647-0037-1 

       16. Схема автомобиля в развернутом виде. 

https://dentauto.ru/raznoe/shema-avtomobilya-v-razvernutom-vide.html      

       17. Общее устройство легкового автомобиля в 3D. Как работает 

автомобиль. 

https://www.youtube.com/watch?v=ftuEgPnlsYQ&list=PLT3leuYmJXK50cYuAb

3vnHzHP5s-68mVq&t=307s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dentauto.ru/raznoe/shema-avtomobilya-v-razvernutom-vide.html
https://www.youtube.com/watch?v=ftuEgPnlsYQ&list=PLT3leuYmJXK50cYuAb3vnHzHP5s-68mVq&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=ftuEgPnlsYQ&list=PLT3leuYmJXK50cYuAb3vnHzHP5s-68mVq&t=307s
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Адміністративні будівлі підприємств. Будинки, у яких розміщуються 

приміщення управління, конструкторських бюро, інформаційно-технічного 

призначення, копіювально-розмножувальних служб, обчислювальної 

техніки, охорони праці, приміщення для навчальних занять. 

Багатофункціональні споруди. Будинки і комплекси, які формуються з 

приміщень, їх груп, різного громадського, житлового та іншого призначення, 

поєднання яких обумовлене економічною доцільністю і містобудівними 

вимогами. 

Зовнішній транспорт. Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий 

склад, що забезпечують і обслуговують зовнішні зв’язки населеного пункту. 

Зона житлової забудови. Зона населеного пункту, призначена для 

розміщення житлової забудови і пов’язаних з нею 

громадських центрів, підприємств повсякденного та періодичного 

обслуговування населення, зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі. 

Вбудова. Частина будинку, призначена для розміщення адміністративних і 

побутових приміщень, розташовується в межах виробничого будинку 

(категорії В, Г, Д згідно зі СНиП 2.09.02), частини його висоти або ширини 

(усередині цеху) і відділена протипожежними перешкодами.  

Вставка. Частина будинку, призначена для розміщення адміністративних і 

побутових приміщень, розташовується в межах виробничого будинку 

(категорії В, Г, Д згідно зі СНиП 2.09.02) по всій його висоті та ширині 

(переважно між цехами) і відділена протипожежними перешкодами. У 

вставках допускається розміщувати інженерне обладнання. 

Вбудовані приміщення. Розміщуються у цехах безпосередньо біля 

технологічних ліній або устаткування. Ці приміщення можуть розміщуватися 

всередині основного об'єму, під ним або над ним. Вбудовані приміщення слід 

виконувати, як правило, з легких огороджувальних конструкцій, зокрема із 

збірно-розбірних, і розміщувати разосереджено. 

Інженерна інфраструктура. Комплекс інженерних споруд і мереж. 

віднесення території до відповідної функціональної зони. 

Пішохідна зона. Площі, майданчики, парки, сквери, бульвари, проходи і 

вулиці в забудові населеного пункту, що призначені для руху пішоходів та 

можливості проїзду (під’їзду) лише спеціального транспорту. 

Прибудова. Частина будинку, призначена для розміщення адміністративних 

і побутових приміщень, відокремлювана від виробничих будинків і 

приміщень протипожежними перешкодами. У прибудовах допускається 

розміщувати (частково) інженерне обладнання. 
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Підприємство. Комплекс будинків і споруд, пов'язаних єдиним виробничим 

процесом. Цей комплекс включає будинки і споруди: основні виробничі, а 

також допоміжні адміністративні та побутові, енергетичні, транспортні і 

складські. 

Побутові будівлі і приміщення підприємств. Будинки і приміщення 

обслуговування працюючих: санітарно-побутові, охорони здоров'я, 

харчування. 

Поверх підземний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче  

планувальної позначки землі на всю висоту приміщення.  

Поверх технічний   -   поверх   для   розміщення  інженерного  

обладнання і прокладання комунікацій,  може  бути  розташований  у  

нижній  (технічне  підпілля),  верхній  (технічне  горище)  або  в  

середній частині будинку.  

Поверх цокольний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче  

планувальної  позначки  землі  на висоту не більше половини висоти  

приміщень. 

Сходово-ліфтовий вузол    -    приміщення,   призначене   для  

розміщення вертикальних комунікацій: сходової клітки, ліфтів. 

Світловий карман - приміщення з прямим природним освітленням,  

що примикає до коридора і служить для його освітлення.  

Світловий ліхтар  -   засклена   конструкція   покриття   для  

освітлення приміщень сходової клітки або внутрішнього дворика. 

Тамбур -  прохідний  простір  між  дверима,  призначений  для  

захисту  від  проникнення  холодного  повітря,  диму і запахів при  

вході до будинку, у сходову клітку або інші приміщення. 

Садибна забудова. Забудова, що сформована індивідуальними чи 

зблокованими житловими будинками. 

Транспортна інфраструктура. Система транспортних споруд і мереж. 

Функціональна зона. Частина території населеного пункту з явно 

вираженою переважною функцією її містобудівного використання: житлова, 

громадська, виробнича та рекреаційна, що відображається у містобудівній 

документації. 

Функціональне зонування. Визначення містобудівною документацією 
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  ДОДАТОК 1.  

 

 
Рис.1. Виробничий центр McLaren. Арх.Норман Фостер. 

https://i.archi.ru/i/650/99719.jpg  

 

 
Рис.2. Дослідницький та виробничий Центр Макларен в м. Вокинг, 

Великобританія. Арх. Н.Фостер. 2001-2004рр. https://i.archi.ru/i/650/45010.jpg  

 

    Тут випускається лінійка автомобілів концерну McLaren Automotive. 

Загальна площа: 34500 кв.м. Висота будівлі: 6,6 м ; довжина будівлі: 200м 

;ширина будівлі: 100 м; довжина тунелю: 100 м поверховість: 2 

 

https://i.archi.ru/i/650/99719.jpg
https://i.archi.ru/i/650/45010.jpg
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Рис.3. Виробничий центр McLaren. . Арх. Норман Фостер. 

 Загальні види. План. Розріз. 
 

 

Рис.4. Завод Volkswagen - Леннштрассе, Дрезден. Арх. Г. Хенн. 

 Загальний вид. 
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Рис.5. Завод Volkswagen - Леннштрассе, Дрезден. 

  

 

 
Рис.6. Завод Volkswagen - Леннштрассе, Дрезден. Частина запчастин на 

виробництво доствавляє спеціалізований трамвай. 
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 Рис.7. Завод Volkswagen - Леннштрассе, Дрезден. Арх. Г. Хенн. 

 Загальний вид. План розріз. 

 

    Підприємство складається з кількох рівнів, замкнутих в єдиний конвеєр. 

Кузови, агрегати і готові автомобілі переміщуються по поверхах дуже 

повільно, основні роботи по збірці здійснюються вручну. 
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Рис.8. Робота мобільного маніпулятора для складання  

автомобіля. 

 

 

Рис.9. Світловий тунель для перевірки лакофарбного покріття 

https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/amv-prod-cad-

assets/images/media/51/volkswagen-transparent-factory-inline-04-photo-521099-s-

original.jpg?resize=768:*  

 

      

https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/amv-prod-cad-assets/images/media/51/volkswagen-transparent-factory-inline-04-photo-521099-s-original.jpg?resize=768:*
https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/amv-prod-cad-assets/images/media/51/volkswagen-transparent-factory-inline-04-photo-521099-s-original.jpg?resize=768:*
https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/amv-prod-cad-assets/images/media/51/volkswagen-transparent-factory-inline-04-photo-521099-s-original.jpg?resize=768:*
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Рис.10. Завод Volkswagen - Леннштрассе, Дрезден. Арх. Г. Хенн. Інтер’єри 

виставково-торговельного центру. 

 

Рис.11. Виробничо-дистрибьютерський центр по виготовленню автомобілів у 

Мольсхайме, Франція. Арх. Г.Хенн,2003.Генплан. План автоскладального 

корпусу, загальний вигляд 

основних будинків. 

 
 

  
 

Рис.12. Завод БМВ в Лейпцигу, арх. Заха Хадід.  
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Рис.13. Завод БМВ в Лейпцигу. Загальна схема. 

 

 

Рис.14. Завод БМВ в Лейпцигу. Заха Хадід  (Zaha Hadid)  . Громадський 

центр. 
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Рис.15. Завод БМВ в Лейпцигу. Заха Хадід  (Zaha Hadid)  . Громадський 

центр. https://www.djournal.com.ua/?page_id=1141  

 

 

 

   Рис.16. Завод БМВ в Лейпцигу. Лінія збірки роботами. 

 

 

https://www.djournal.com.ua/?page_id=1141
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Рис.17. Завод БМВ, г. Лейпциг, Німеччина. 
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 Рис.18. Завод Порше в Лейпцигу. Загальний вид. 

 

 

Рис.19. Музей и завод Порше в Лейпцигу. 
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 Рис.20. Музей и завод Порше в Лейпцигу. 

 

 

 Рис.21. Музей Порше. 
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Рис.22. Музей і завод Порше в Лейпцигу. Організація роботи PR (public 

relations- зв'язку з громадськістю)-служби заводу. 

 

 

 

 

 
 

Рис.23. Атланта, Джорджія, США. Північноамериканський Дослідний центр і 

штаб-квартира Porsche, разроблений  HOK. 

https://www.theplan.it/images/0Porsche-foto1.jpg  

https://www.theplan.it/images/0Porsche-foto1.jpg
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 Рис.24. Атланта, Джорджія, США. Північноамериканський Дослідний центр 

і штаб-квартира Porsche, разроблений HOK. 

https://www.theplan.it/images/stories/gallery49299/06-Porsche-HQ-Atlanta.jpg  

 

 
 

Рис. 25.Атланта, Джорджия, США. Північноамериканський Дослідний центр 

і штаб-квартира Porsche. Інтер’єри. 

https://www.theplan.it/images/stories/gallery49299/Porsche-HQ-Atlanta-(55).jpg  

 

     Новий північноамериканський дослідний центр і штаб-квартира Porsche, 

розроблений HOK, поєднує в собі офісні функції, функції навчання і водіння 

в одному витонченому, високопродуктивному приміщенні, втілює суть 

бренду компанії. Завод, який об'єднує 400 співробітників Porsche з п'яти 

підрозділів компанії, служить новим місцем для партнерів, клієнтів і 

автолюбителів. Очікується ,  що щорічно центр Porsche Experience Center 

буде відвідувати близько 30 000 гостей. 

https://www.theplan.it/images/stories/gallery49299/06-Porsche-HQ-Atlanta.jpg
https://www.theplan.it/images/stories/gallery49299/Porsche-HQ-Atlanta-(55).jpg
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Рис.26. Атланта, Джорджія, США. Дослідний центр і штаб-квартира Porsche. 

Загальна площа: 24 155 м
 2 

 Архітектор: HOK 

https://www.theplan.it/images/stories/gallery49302/02-prosp.jpg  

 

 
Рис.27. Атланта, Джорджія, США. Дослідний центр і штаб-квартира Porsche.   

Інтер'єр. https://www.theplan.it/images/stories/gallery49299/100-Porsche-HQ-

Atlanta.jpg  

https://www.theplan.it/images/stories/gallery49302/02-prosp.jpg
https://www.theplan.it/images/stories/gallery49299/100-Porsche-HQ-Atlanta.jpg
https://www.theplan.it/images/stories/gallery49299/100-Porsche-HQ-Atlanta.jpg


51 
 

 

 

 

 
 

Рис.28. Мюнхен. Завод с музеєм БМВ. 
 
 
 

 
Рис.29. музей історії Mercedes-Benz, розташований в місті Штутгарт 


