
ЛЕКЦІЯ 7  

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, 

КОНСТРУКЦІЙ ТА ТРУБОПРОВОДІВ 

 

1. Основні відомості про планування та фінансування 

монтажних робіт. 

2. Проектно-кошторисна та технічна документація при 

будівництві /реконструкції/ тваринницьких ферм.  

3. Взаємовідносини між замовником, генеральним 

підрядником, субпідрядником та пусконалагоджувальною 

організацією. 

4. Фінансування будівництва та розрахунки за виконані 

монтажні роботи. 

5. Основні відомості про підготовку та організацію 

будівельно-монтажного виробництва, склад та завдання 

підготовки виробництва. 

6. Комплексна система управління інженерно-

економічною підготовкою монтажного виробництва. 

7. Перевірка проектно-кошторисної та технічної 

документації і  обладнання. 

 

1 Основні відомості про планування та фінансування 

монтажних робіт 

Планування капітальних вкладень та будівельно-монтажних 

робіт. Виходячи з соціально-економічних завдань, які намічає уряд 

на довгостроковий період, розробляють план капітельного 

будівництва з виділенням завдань по рокам, які збалансовані за 

кількістю матеріалів, технологічного та енергетичного обладнання, 

трудовими і фінансовими можливостями та можливостями 

будівельно-монтажних та спеціалізованих підприємств. 

Під час розробки планів забезпечується виділення коштів, 

обладнання, необхідних капітальних вкладень, будівельно-

монтажних та підрядних робіт на реконструкцію та технічне 

переобладнання діючих ферм, комплексів та птахофабрик. 

На будівництво та розширення діючих ферм кошти 

виділяються тільки  тоді, коли потреби народного господарства в 

даній продукції не можуть бути забезпечені реконструкцією та 

технічним переобладнанням діючих ферм, комплексів та 

птахофабрик. 



Для планування капітальних вкладень основними 

показниками є:  

– збільшення потужностей на діючих фермах, комплексах та 

птахофабриках у разі їх технічного переобладнання та 

реконструкції  або вводі в  дію нових виробничих потужностей; 

– введення в дію основних виробничих та невиробничих 

потужностей;  

– ліміт державних капітальних вкладень та будівельно-

монтажних робіт. 

Ліміт - ресурсний показник, який показує найбільшу 

кількість капітальних вкладень, в тому числі на будівельно-

монтажні роботи, введення в дію потужностей, птахофабрик, ферм, 

комплексів та визначення нормативних об’ємів, які не повинен 

перевищувати замовник. Ліміти капітальних вкладень 

визначаються окремо на будівництво об’єктів виробничого та 

невиробничого призначення. 

Враховуючи план капітальних вкладень, розробляють річні 

титульні списки по окремим об’єктам. Такі внутрішньо-будівельні 

титульні списки необхідні для оперативного планування 

будівельних та монтажних робіт, контролю за їх фінансуванням. 

До списків  входять об’єкти, які є в складі будівництва і 

підлягають будівництву в поточному році, показана їх повна 

кошторисна вартість та залишок коштів на початок року, а також 

план капітальних вкладень по кожній будівлі споруді і уточнені 

строки введення в дію пускових комплексів. 

В пусковий комплекс входять споруди основного 

виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначення, які 

забезпечують виробництво продукції в обсязі, передбаченому 

проектом цього комплексу, безпечні умови для працюючих, а 

також захист від забруднення водоймищ   та зовнішнього 

середовища. 

При плануванні вводу в дію виробничих потужностей 

керуються нормами продовження будівництва споруд. 

Норми продовження будівництва визначають загальний час 

будівництва об’єктів, в тому числі час підготовчого періоду, 

початок та кінець передачі обладнання у монтаж, час монтажу 

обладнання, включаючи випробування, час на загальні 

випробування без навантаження та під навантаженням з 

урахуванням часу на необхідні пусконалагоджувальні роботи. 



Час на комплексне випробування обладнання визначається 

часом з місяця закінчення монтажу обладнання до запрошення 

державної приймальної комісії згідно з вимогами СНіП. 

Державними органами України визначено загальні норми 

тривалості освоєння спроектованих потужностей, в які ввійшли 

норми освоєння спроектованих ферм, комплексів та птахофабрик. 

Під тривалістю освоєння спроектованої потужності ферм, 

комплексів та птахофабрик або його частини, приймають час з 

моменту підписання акту державною приймальною комісією до 

отримання продукції в кількості, передбаченій проектом, а також 

досягнення запланованої продуктивності праці та рентабельності. 

План капітальних   витрат держави  розробляють окремо для 

централізованих та нецентралізованих капітальних вкладень. 

Заходи з підтримки діючих потужностей ферм, комплексів та 

птахофабрик, технічного переозброєння, реконструкції проводять 

за рахунок нецентралізованих капітальних коштів з фінансуванням 

їх за рахунок фонду розвитку господарства, а якщо їх недостатньо – 

за рахунок кредитів банку. 

Цей фонд роблять за рахунок частини амортизаційних 

відрахувань, передбачених для повного відновлення /реновації/ 

основних фондів, а також відрахувань від прибутку. 

При плануванні монтажних робіт основним показником є 

кошторисна вартість, яка визначена в титульних списках на 

будівництво. 

Виготовлення нестандартного обладнання не є будівельно-

монтажною роботою і відноситься в титульному списку до розділу 

«Обладнання». В залежності від умов господарства визначають 

частину нестандартного обладнання, яку виготовляє господарство, 

а яку монтажне підприємство. 

Монтажному підприємству планують такі показники   

потужностей, об’єктів та споруд; об’єми підрядних робіт; прибуток 

та нормативи відрахування в держбюджет; норми заробітної плати 

працівників; завдання з  впровадження нової техніки, нормативи 

фондів розвитку виробництва, матеріального заохочення, 

житлового будівництва за рахунок відрахувань від прибутку. 

Виконання вказаних показників забезпечується за рахунок 

постійного збільшення технічного стану будівельно-монтажного 

виробництва. 



Головне завдання будівельних та монтажних підприємств в 

умовах зростаючого науково-технічного прогресу – це постійне 

збільшення ефективності капітальних вкладень, зменшення строків 

та зниження собівартості будівництва. 

Можливості монтажної організації визначають різними 

кількісними  показниками. 

До кількісних показників відносять об’єм виконаних робіт, 

чисельність працюючих, тривалість монтажу технологічного 

обладнання на об’єктах, кількість об’єктів, на яких виконуються 

роботи. 

Якісні показники, які показують ефективність праці 

організації виконаних робіт, показують її організаційно-технічний 

та економічній рівень. 

Організаційно-технічний рівень монтажного   підрозділу 

показує органічну єдність показників – стан організаційного та 

технічного рівня. 

Під організаційним рівнем маємо ступінь удосконалення 

організації та керування, їх відповідності потребам інтенсифікації 

громадського виробництва, під технічним – технічну  озброєність 

праці. 

Таким чином, організаційно-технічний рівень монтажного 

управління /дільниці/ визначається досягнутим рівнем організації 

та керування монтажним виробництвом, ступенем новизни 

прийнятих технологій, машин, механізмів, інструментів та їх 

ефективного використання, а також якістю виконаних монтажних 

робіт. 

На організаційно-технічний рівень впливає багато факторів 

організаційного та технічного характеру, які характеризуються 

таким рівнянням: 

 nоту ххххf ...,, 321                           (1) 

де  оту - інтегральний показник організаційно-технічного 

рівня  організації; 

nхххх ...,, 321 - показники, які оцінюють організаційно-

технічний  рівень. 

Інтегральний показник організаційно-технічного рівня 

монтажного підрозділу об’єднує показники рівнів організаційного, 

технічного та якості виконаних монтажних робіт. При розрахунках 



цих показників береться до уваги різний ступінь впливу на 

інтегральний показник. 

Величину вказаних показників розраховують експертним 

шляхом, а кількість при однобальній оцінці складає: для показника 

організаційного рівня - 0,35, технічного - 0,45, якості - 0,2. 

Інтегральний показник організаційно-технічного рівня 

підрозділу має таку залежність: 

  3/0 ктроту                             (2) 

де 0  – показник організаційного рівня;  

тр – показник технічного рівня; 

к – рівень якості виконаних монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт. 

При оцінці організаційно-технічного рівня передбачаються 

наступні цілі: 

визначення кількісних показників монтажного підрозділу та 

виділення його в окрему групу з розрахунку платні, керівних та 

інженерно-технічних працівників; 

порівняльний аналіз організаційно-технічного рівня монтаж-

них підрозділів та встановлення підрозділів з низьким 

організаційно-технічним рівнем, які підлягають першочерговому 

технічному забезпеченню; 

порівняльний аналіз неякісних показників організаційно-

технічного рівня та визначення на її основі “вузьких місць ” в ро-

боті підрозділу, а також напрямків збільшення технічного рівня та 

ефективності монтажного виробництва; розробка плану технічного 

розвитку у відповідності з аналізом обмежених кількісних 

показників організаційно-технічного рівня; 

Визначення економічного ефекту та оцінки економічної 

ефективності від впровадження заходів з підвищення 

організаційно-технічного рівня. 

Грошова відповідальність, пов’язана з порушенням 

генпідрядником та субпідрядником договірних зобов’язань 

передбачена Положенням про взаємовідносини   генпідрядника та 

субпідрядних організацій. 

 



2 Проектно-кошторисна та технічна документація при 

будівництві /реконструкції/ тваринницьких ферм, комплексів, 

птахофабрик 

Проектування нового будівництва, переобладнання та 

технічного переоснащення діючих ферм та комплексів здійснюють 

на основі рішень, затверджених  в   техніко-економічному 

обґрунтуванні / ТЕО / або техніко-економічних розрахунках / ТЕР / 

будівництва. 

При проектуванні ферм, комплексів та птахофабрик 

вивчають рішення, які прийняті в проектах районного планування, 

в планах сільських пунктів, проектах планування промислових зон. 

При проектуванні ферм враховується: досягнення науки, 

техніки та передового досвіду, щоб побудовані ферми на час 

введення в дію були технічно найкращими та забезпечили науково - 

обґрунтовані норми з витрат праці, кормів та паливно-енергетичних 

ресурсів; високу ефективність капітальних вкладень за рахунок 

збільшення потужностей реконструйованих діючих ферм; 

впровадження найновішого обладнання, використання агрегатів 

великої потужності, комплексної механізації виробничих процесів 

та подальше скорочення ручної праці; удосконалення об’ємно-

планувальних рішень, блокування виробничих приміщень; 

зниження енергоємності, металоємкості, трудомісткості та вартості 

будівництва, скорочення його тривалості за рахунок монтажу 

обладнання на відкритих майданчиках, обладнання заводської 

готовності та передових методів організації будівництва – 

комплектно-блочного, вузлового; використання найекономічніших 

схем доставки обладнання, палива, матеріалів, механізації 

навантажувально-розвантажувальних робіт; широке впровадження 

типових проектів; бережливе використання земель, охорону 

навколишнього середовища. 

Порядок розробки проектно-кошторисної документації в 

одну /робочий проект/ або в дві /проект та робоча документація/ 

черги визначається в ТЕО /ТЕР/. 

Розглянемо ці проекти: 

Робочий проект має такі розділи: загальна пояснювальна 

записка; генеральний план та транспорт; технологічні рішення; 

наукова організація праці робітників та службовців; керування 

підприємств; будівельні рішення; організація будівництва; охорона 

навколишнього середовища. 



До складу робочої документації для будівництва ферм та 

комплексів входять: робочі креслення, розроблені за вимогами 

СПДС; кошторисна документація; перелік об’ємів будівельних та 

монтажних робіт – ГОСТ 21.ІІІ-84; загальний перелік потреби в 

матеріалах, складених по видам будівельних та монтажних робіт - 

по ГОСТ 21.109-80. 

Деталювання креслень металевих конструкцій /КМД/ та 

технологічних трубопроводів /ДЧІІ/ повинні розроблятись 

заводами-виготовлювачами та монтажними підприємствами. 

Для визначення кошторисної вартості спроектованих ферм, 

комплексів та птахофабрик повинна бути така документація. 

При одностадійному проектуванні до складу робочого 

проекту входить: об’єднаний кошторисний розрахунок; перелік 

витрат; об’єктові та локальні розрахунки. 

При двостадійному проектуванні:  

до складу проекту входять – зведений кошторисний 

розрахунок; об’єктові та локальні кошторисні розрахунки; в складі 

робочої документації – об’єктові та локальні кошториси. 

Робочі документи передаються замовнику проектуючою 

організацією в термін, передбачений графіком, який додається до 

договору з виконання проектних робіт. 

Склад документації, яка передається, обумовлена ГОСТами 

та договором. Державні, галузеві стандарти, креслення типових 

конструкцій, виробів та вузлів, які мають виправлення у робочих 

кресленнях, а також типові проекти тимчасових споруд, до складу 

робочої документації не входять та проектуючою організацією 

замовнику не даються. 

 

3 Взаємовідносини між замовником, генеральним 

підрядником, субпідрядником та пусконалагоджувальною 

організацією 

Взаємостосунки між замовником та генпідрядною 

організацією регулюються правилами про договори підряду на 

капітальне будівництво. Згідно цим правилам на спорудження 

нових, реконструкцію та технічне переобладнання діючих ферм, які 

ввійшли до плану капітального будівництва та у титульні списки, а 

також забезпечення проектно-кошторисною документацією, між 

замовником з одного боку, та генеральною підрядною будівельно-

монтажною організацією - з другого – укладається генеральний 



підрядний договір незалежно, яка будова, її кошторисна вартість та 

відомче підпорядкування. 

За договором обидві сторони зобов’язані: генпідрядник – 

побудувати передбачені планом та титульним списком споруди 

згідно з проектно-кошторисною документацією, в обумовлений 

термін; передати замовнику закінчені споруди, та після виконання 

всіх робіт, в цілому, ферму, комплекс, птахофабрику. 

Замовник передає в передбачені договором терміни 

будівельний майданчик; затверджену проектно-кошторисну 

документацію; забезпечує своєчасне фінансування будівництва; 

передає на будівельний майданчик (обладнання, матеріали та 

вироби, які виділяє замовник, суворо у відповідні строки згідно з 

графіком; контролює якість та кошторис виконаних робіт; виконує 

налагодження технологічного обладнання, за узгодженим  з 

генпідрядником графіком; приймає закінчені будови; виконує   

комплексні випробування обладнання без навантаження та в 

робочому ритмі; забезпечує разом з будівельно-монтажною 

організацією ввод в дію об'єктів в термін, передбачений титульним 

списком; розраховується згідно з кошторисом. 

На монтажні роботи може бути заключено чотири види 

договорів. 

 договір субпідряду на капітальне будівництво,  який 

складається з генпідрядною організацією, яка має генеральний 

договір з замовником на будівництво в цілому; 

 прямий договір на виконання монтажних робіт з замовником 

складається при умові, коли замовник виконує будівництво своїми 

силами; договір для виготовлення нестандартизованого 

обладнання, який складається з замовником; 

 договір для виконання капітального ремонту обладнання, який 

складається монтажною організацією з замовником за рахунок 

загальних лімітів по міністерству;. 

 на пусконалагоджувальні роботи договір з замовником 

складається пусконалагоджувальною організацією  безпосередньо. 

Взаємовідносини генпідрядної організації з субпідрядною 

обумовлені Положенням про взаємовідносини  генеральних 

підрядників з субпідрядними організаціями. 

Згідно договору субпідряду, субпідрядник зобов’язаний свої-

ми силами виконати передбачені планом монтажні роботи згідно 

затвердженої  проектно-кошторисної документації та в обумовлені 



строки, забезпечити якість виконаних робіт, виконати 

індивідуальне випробування змонтованого обладнання, своєчасно 

виправити виявлені недоліки. 

Субпідрядник бере участь у проведенні замовником 

загального випробування змонтованого субпідрядником 

технологічного обладнання. 

Генпідрядник зобов’язаний забезпечити будівельну 

готовність об’єкту, для виконання монтажних робіт, передати 

затверджену проектно-кошторисну документацію, яка відноситься 

до механомонтажних робіт, прийняти закінчені роботи  та 

розрахуватись за них; спрямовувати роботу всіх субпідрядників, які 

беруть участь у будівництві; складати з участю замовника та 

субпідрядників сумісний графік виконання робіт; виконувати 

контроль за відповідністю об’ємів та якості виконаних суб-

підрядником робіт згідно з проектами та кошторисом. 

Субпідрядник зобов’язаний брати участь у розгляді 

внутрішнього будівельного титульного списку, складанні графіка 

передачі  замовником технологічного обладнання та матеріалів, 

розробляти сумісні графіки виконання робіт, забезпечити 

готовність виконаних монтажних робіт   в обумовлені строки для 

виконання будівельно-монтажних робіт. Для складання 

субпідрядником проекту договору субпідряду генпідрядник 

зобов’язаний видати субпідряднику витяг з титульного списку 

будівництва з завданням по введенню в дію об’єктів та довідку про 

кошторисну вартість об’ємів монтажних робіт; проектно-

кошторисну документацію в обсязі, передбаченому будівельними 

нормами і правилами, графік передачі обладнання та матеріалів, які 

виділив замовник та генпідрядник; календарний план виконання 

робіт об’єктів, на яких передбачається виконання робіт 

субпідрядникам. 

Монтажні роботи забезпечуються обладнанням та 

матеріалами згідно з положенням про порядок забезпечення 

капітального будівництва матеріалами, виробами та обладнанням. 

При будівництві замовник забезпечує об’єкт технічним 

обладнанням, включаючи  нестандартне, прокатом з нержавіючої 

сталі та кольорових металів, трубами, промисловою 

трубопровідною арматурою, всіма видами експлуатаційних 

матеріалів для опробування та вводу в дію технологічного 

обладнання. 



Генпідрядник постачає прокат чорних металів, стальні труби, 

аміачні та розсольні батареї холодильників. 

Капітальне будівництво та капітальний ремонт, який 

виконується по прямим договорам, забезпечується замовником 

усіма видами матеріалів виробів та   обладнання. 

Генпідрядник забезпечує субпідрядника приміщенням для 

ІТС, приміщеннями для   складів, вантажопідйомними механізмами 

та транспортом, охороною. За ці послуги субпідрядник відраховує 

кошти генпідряднику у відсотках до кошторисної вартості 

виконаних субпідрядником робіт: при монтажу обладнання та 

технологічних трубопроводів - 4%, при монтажу 

металоконструкцій - 1%, при монтажі обладнання та тру-

бопроводів, які знаходяться за межами будівельного майданчика - 

2%. 

4  Фінансування будівництва та розрахунки за виконані 

монтажні роботи 

Загальний порядок фінансування будівництва здійснюється 

згідно Правил фінансування та кредитування будівництва. Ці 

правила обов’язкові для нового будівництва, реконструкції та 

технічного переоснащення  всього будівництва по плану 

централізованих капітальних вкладень незалежно від джерел 

фінансування. 

Обов’язковою умовою фінансування капітальних вкладень, 

включення будівництва в державний план капітальних вкладень, за 

винятком будівництва, яке виконується поза лімітами за рахунок 

нецентралізованих джерел фінансування. До плану заносять 

об’єкти, титульні списки яких затверджено в установленому 

порядку. План фінансування капітальних вкладень дається 

господарством-замовником господарськими підрозділами, яким 

підпорядковані зони. 

Господарство-замовник подає для відкриття фінансування в 

банк план фінансування, внутрішньо-будівельний титульний 

список, довідку про затвердження проектно-кошторисної 

документації, витяг загальних кошторисних розрахунків, 

генеральний або річний договір підряду на капітальне будівництво, 

а для перехідного будівництва – додаткове узгодження. 

Фінансування підрядного будівництва відбувається після 

складання генерального договору підряду та передачу його до 

фінансуючого банку. За виконані підрядні роботи розраховуються з 



рахунку фінансування   замовником щомісяця після підпису ним та 

генпідрядником акту про виконані будівельні роботи. 

Виплату грошей в цілому виконують в об’ємі 95% їх 

кошторисної вартості, а загальний розрахунок - після закінчення 

будівництва та затвердження акту державної комісії про введення 

його до експлуатації. 

Для виконання розрахунків за виконанні монтажні роботи 

складається акт приймання виконаних робіт, який складається 

згідно об’єктових кошторисів. 

До актів приймання виконаних робіт в об’ємі   підрядних ро-

біт не включають: вартість монтованого обладнання; одержаних від 

замовника вузлів та деталей заводського виробництва; не 

титульних тимчасових споруд, які виконані за рахунок накладних 

видатків  монтажної організації та невключених до кошторису. В 

об’єм виконаних підрядних робіт не входять витрати на 

перевезення робітників від місця проживання до об’єкту роботи, та 

зворотньо-рухомий склад робіт, а також різні пільги уряду. При 

використанні розцінок на монтаж обладнання слід збільшувати 

накладні витрати на заробітну платню в розмірі 80% при монтажі 

обладнання та трубопроводів, а також 87%  при електромонтажних 

роботах,   8,6% - при монтажі металовиробів, 13,3% – на внутрішні 

санітарно-технічні роботи. 

 

5 Основні відомості про підготовку та організацію 

будівельно-монтажного виробництва, склад та завдання 

підготовки виробництва. 

Підготовка та організація монтажу, що входить в комплекс 

будівельного виробництва, повинна забезпечити цілеспрямованість 

всіх підготовчих, технічних та технологічних рішень,  які  

забезпечать   досягнення кінцевого результату - введення в дію 

об’єкту з необхідною якістю та в обумовлені терміни. 

Будівництво (реконструкцію, технічне переобладнання)  

дозволяється виконувати тільки на основі попередньо розроблених 

рішень з  організації та технології виробництва робіт, які повинні  

бути прийняті в проекті організації будівництва /ПОБ/ та в проекті 

виконання робіт /ПЗР/. 

ПОБ розробляє галузева проектна організація,  в складі ро-

бочої документації, ПЗР – будівельно-монтажна організація - 

виконавець будівельних та монтажних робіт, або за її  замовленням 



проектно-конструкторська організація будівельно-монтажного 

об’єднання.   Склад та зміст  ПОБ обумовлені будівельними 

нормами та правилами організації будівельного виробництва. 

При організації будівельного виробництва забезпечують: 

погодження роботи усіх,  хто приймає участь в будівництві об’єкту 

та координують їх діяльність з генпідрядником,  рішення 

генпідрядника з питань виконання плану та графіків роботи є 

обов’язковим. 

Комплексну поставку матеріальних ресурсів з розрахунку 

спорудження об’єкту та його монтажу згідно з планом та графіками 

робіт; високу культуру,   ведення будівельно-монтажних робіт та 

суворе дотримання правил техніки безпеки; виконання вимог з 

охорони навколишнього середовища. 

В підготовчий період будівництва повинні  бути заплановані 

та виконані роботи на внутрішньому та зовнішньому будівельному 

майданчику.   Зовнішні роботи включають:  будівництво під’їзних 

шляхів, ліній електромереж, мереж водопостачання, каналізаційних 

розподільників з очисними спорудами та каналізаційними 

трубопроводами. Внутрішні роботи включають: прокладку 

інженерних мереж,  будівництво постійних та тимчасових шляхів,  

майданчиків для блоків обладнання, містечок будівельно-

монтажних організацій, організацію зв’язку, забезпечення 

будівельного майданчика освітленням, засобами сигналізації, 

протипожежним водопостачанням. 

Забезпечення будівництва водою, теплом, парою та 

електроенергією здійснюється з діючих мереж. 

Виконання будівельно-монтажних робіт  за умов 

реконструкції об’єктів узгоджують з виробничою діяльністю 

реконструйованої ферми, комплексу, птахофабрики.  Замовник та 

підрядник узгоджують свої дії та визначають відповідального за 

керівництво роботами.   Рішення з організації будівництва повинно 

забезпечити найбільші  об’єми будівельно-монтажних робіт до 

зупинки виробництва.   Час та строки зупинки основного 

виробництва обумовлюються проектом з реконструкції та проектом 

виконання робіт. 

Замовник та підрядник складають перелік послуг замовника 

та його технічних засобів, які можна використати будівельниками 

під час виконання робіт. 



В монтажних управліннях інженерно-економічну підготовку 

виробництва робіт виконує дільниця підготовки виробництва та 

відділи. 

Дільниця підготовки виробництва монтажних робіт /ДПВ/ 

забезпечує: приймання проектно-кошторисної документації,  

контролює  її якість разом з кошторисно-договірним відділом,     

вивчає  документацію  з УІР та монтажними  бригадами;  розробку 

монтажно-технологічної документації; прийом технологічного 

обладнання, металоконструкцій, вузлів трубопроводів,  матеріалів  

для монтажу; виробничо-технологічну комплектацію об’єктів 

ресурсами та використання відділу забезпечення; організаційно-

планову підтримку виробництва монтажних робіт  з використанням    

планового відділу; відділу організації праці та заробітної плати; 

підготовку кадрів монтажного управління. 

До складу ДПВ входять групи підготовки виробництва та 

організації   монтажного  майданчика: технологічна, виробничо-

комплектувальна, група проектування монтажних робіт,  до складу 

ДПВ також входять спеціалізовані заготівельні майстерні /СЗМ/, які 

виготовляють вузли технологічних трубопроводів,  а також 

нестандартне обладнання. 

 

6 Комплексна система управління інженерно-економічною 

підготовкою монтажного виробництва. 

Інженерно-економічна підготовка виконання робіт є 

вирішальним періодом монтажного виробництва,  ЯКИЙ  забезпечує  

ефективність монтажу та надійність нових виробництв та 

технологічних ліній. 

Розроблена комплексна система керування інженерно-еконо-

мічної підготовки монтажних робіт /КСКПП/ забезпечує найкращі 

умови виконання робіт, які включають непередбачені  зупинки,  

забезпечують найбільші техніко-економічні показники при введені 

в дію  ферм з найвищою якістю та в обумовлені строки. 

КСКПП  має  сім    головних підсистем:  науково-дослідні 

роботи; перспективної підготовки; організаційно-технічної 

підготовки; організаційно-планової підготовки; матеріально-

технічної підготовки; проведення заходів підготовчого періоду; 

підвищення фаху працівників, які займаються підготовкою 

виконання робіт. 



Підсистема науково-дослідних робіт передбачає виконання 

виробничих  наукових досліджень, які дозволяють планувати та 

ефективно використовувати  розробки. 

Підсистема перспективної підготовки /ПСД/ включає 

планування та проведення експертиз, бере участь у  розробці 

майбутніх ферм, монтажних пристроїв, приладів та інструменту. 

Підсистема організаційно-технологічної підготовки вирішує  

питання  приймання  та контролю якості супроводжуючої 

документації на обладнання,  будівельної готовності, розробки та 

узгодження монтажно-технічної документації, виготовлення    

монтажних пристроїв, розробки  та  узгодження заходів по 

забезпеченню своєчасного вводу об’єктів. 

Підсистема організаційно-планової підготовки передбачає 

проектування техніко-економічних показників виконання 

монтажних робіт, проектування організації праці та заробітної 

платні, показників  якості праці. 

Підсистема матеріально-технічної підготовки - це своєчасне 

та якісне складання заявок на  монтажне обладнання,   механізми,  

засоби малої   механізації,  прилади та інструменти,  допоміжні 

матеріали та монтажні  заготовки, металоконструкції,  

трубопровідну  арматуру. 

Підсистема проведення заходів підготовчого періоду вирішує 

питання, пов’язані  з організацією монтажного майданчика, сховищ  

для зберігання цінностей та матеріалів,  забезпечення добрих 

санітарно - побутових умов працюючих. 

Підсистема  підвищення майстерності працюючих,  які зайняті 

інженерно-економічною підготовкою виробництва, передбачає 

виконання  заходів з  підготовки кадрів ІІР  та робітників 

комплектувальників, розробку та затвердження посадових вказівок 

підрозділів підготовки виробництва, монтажних робіт та 

проведення їх атестації.  

Головне  завдання управління інженерно-економічної 

підготовки  монтажних  робіт є установлення деяких критеріїв.  До 

них можна віднести виконання інструкцій заводів-виробників з 

монтажу, налагодженню  та випробуванню технологічного 

обладнання,  вимог проектної та нормативної  документації для 

випробування технологічних трубопроводів      апаратів;   

досягнення планових техніко-економічних показників робіт; 

введення в дію в обумовлені  терміни  ферм, комплексів. 



Завдання управління інженерно-економічної підготовки 

виробництва /ІЕПВ/ розподіляються на два види:   загальні та 

приватні. 

Загальні  – це так і ,  що конкретизують основні функції 

керування: планування проведення ІЕПВ по об’єктам; організація 

ІЕПВ /виконання організаційних, технічних, економічних та 

правових питань для виконання кінцевого результату/; перевірка 

якості та повноти ІЕПВ; оперативне керування ІЕПВ. 

До  приватних функцій керування відносять ті,  якими 

виконується керування окремими підсистемами:  вибір, підготовка та 

підвищення фаху працівників; керування якості праці виконавців та 

інші.   Одна функція керування може виконуватись одним або 

декількома підрозділами. Також один підрозділ    може виконувати 

декілька функцій керування  ІЕПВ. 

 

7 Перевірка проектно-кошторисної та технічної 

документації обладнання 

Дільниця підготовки виробництва до укладання договору 

підряду забезпечує одержання від генпідрядника /замовника/ КПД 

на об’єкт з помітками замовника та генпідрядника з дозволом 

виконувати роботи по цій документації. 

Вони повинні дати  такий дозвіл до 15 липня попереднього 

року:  

 виконання монтажних робіт; 

 робочих креслень у трьох примірниках;  

 об’єктових та локальних кошторисів в одному примірнику; 

 робочих креслень металевих конструкцій КМ. 

Поряд з робочими кресленнями, за  якими  механомонтажна 

організація буде виконувати роботи, необхідно одержати в 

тимчасове користування АР,  КЖ,  сантехнічного та 

електротехнічного розділів проекту для порівняння їх  з паспортами 

на обладнання, щоб виключити помилки, при проектуванні 

фундаментів, трубопроводів, сантехнічних та електричних систем. 

Підрядник після одержання проектно-кошторисної  

документації зобов’язаний перевірити її комплектність, зміст та 

правильність розробки. 

Під час перевірки керуються вимогами інструкції про порядок 

розгляду, узгодження та прийняття проектної та кошторисної 

документації підрядними будівельно - монтажними організаціями. 



При  перевірці якості, комплектності та змісту проектної та 

конструкторської документації перевірці підлягають такі 

показники: 

 комплектність документації згідно відомості креслень; 

 наявність штемпелів замовника та генпідрядника та підписів 

відповідальних представників, які дозволяють виконання робіт ; 

 технологічних схем процесів виробництва;  

 вантажопідйомних    механізмів для монтажу та ремонту ;  

 монтажних отворів у стінах та дахах будівель; 

 підведення до кожної одиниці  обладнання електроенергії, 

води,  газу, пару, каналізації згідно з технічним описом обладнання; 

 кошторисів  на виконання робіт з  монтажу; 

 компоновка технологічного обладнання, яка повинна 

забезпечувати застосування механізмів для встановлення 

обладнання; 

 проектне рішення місць,  де сходяться трубопроводи з 

технічним обладнанням,  кабельними лініями,  системами 

каналізації,  вентиляції; 

 виконання креслень та схем, планів, розрізів, вузлів, 

специфікацій, умовних  графічних відображень згідно з вимогами 

стандартів та нормативних документів; 

 якнайбільше використання стандартних та типових 

конструкцій, виробів та вузлів; 

 наявність документації на виготовлення нестандартизованого 

обладнання та конструкцій; 

 можливість скорочення номенклатури використаних в проекті 

металопропрокату, труб; 

 наявність прийнятого  в проекті технологічного обладнання 

діючим каталогом; 

 форм специфікацій обладнання, трубопроводів, матеріалів 

вимогам нормативно-технічної документації; 

 при визначенні якості кошторисної документації перевіряють 

наявність об'ємів робіт, закладених в кошториси специфікаціям, 

робочих   кресленнях. 

Під час перевірки кошторисів враховують склад монтажних 

робіт,  який включає: складання технологічного, енергетичного, 

підйомнотранcпортного та  іншого обладнання; монтаж 

технологічних ліній, прокладення технологічних трубопроводів, які 



складаються з вузлів; складання  металевих конструкцій; складання 

та устрій обслуговуючих майданчиків, переходів;  випробування 

змонтованого обладнання на холостому ходу та  випробування 

трубопроводів. 

Розгляд та узгодження проектно-кошторисної документації з 

передачею обґрунтованих зауважень генпідряднику повинні  бути 

виконані  за 45 діб з часу її одержання. 

Зауваження з проектно-кошторисної документації передають 

генпідряднику для передачі їх в проектну організацію. 

Технічну документацію на технологічне обладнання 

підрядник  одержує від замовника на період проведення монтажних 

робіт для вивчення виробів,  його устрою та роботи, а також 

ознайомлення з технічними вимогами до монтажу та опробуванню 

при виконанні монтажних робіт. 

Документація передається згідно з п. 41  правил про договори 

підряду  але не пізніше ніж за  два місяці до початку робіт. 

Документація включає паспорт, технічний опис,  інструкцію 

з монтажу,  регулюванню та обкатці,  монтажне та збірне креслення, 

комплектуючу відомість та технічні умови на виготовлення, 

комплектуванню та  поставку. 

Технічний опис показує монтажно-технологічні  вимоги до 

виробу. В   технічному описі повинні бути враховані вимоги ГОСТ, 

а також вказані  методи транспортування негабаритного та важкого 

обладнання. Вказівки мають  графічну специфікацію по розробці 

виробів на вузли загальне  креслення по ГОСТ 2. 109-73; позначення  

транспортуємої частини; позначенні місця строповки та  вага 

частини. 

До складу технічного опису входять такі розділи:  

призначення -  де використовується,  методи роботи,  сировина 

, продукція;  

технічні данні - основна та  допоміжна характеристики, 

габаритні розміри 

вага,  характеристика   електродвигунів; 

устрій та робота - перелік основних вузлів, частин, короткий 

опис технологічного процесу; 

устрій  та робота основних частин та  механізмів;  

план фундаменту для монтажу машин; 



порядок монтажу - характеристика приміщення та будівельних 

конструкцій  спосіб кріплення, перевірка  комплектації, порядок 

розконсервації; 

пояснення до схем виконання відводів  пару, газу, повітря, 

вказівки з виконання електромереж та заземлення, пояснення до схем 

мащення та керування; 

Приготування до роботи - порядок роботи. 

Вказівки з безпеки праці - загальні відомості, приготування 

до роботи,  включення,  аварійна  зупинка. 

Технічне обслуговування - склад робіт та їх  періодичність. 

Правила  зберігання - умови,  термін, переконсервування. 

Загальне креслення виробу та загальне креслення збірних  

одиниць; схеми мащення; схеми підводу пару,  води, повітря; 

технічні  умови на виготовлення, комплектацію та поставку 

обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


