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Швидка інструкція створення проекту 

Створення проекту: 

1) Відкрити програму та натиснути Почати роботу або у програмі Файл – Новий 

проект. 

2) Вести дані про проект: Звіти та друк – Внести дані про об'єкт нерухомості. 

3) Створити папку проекту (вулиця, № буд., нас.пункт) та вказати її. 

4) Обрати виконавців (при першому запуску заповнити Опис підприємства). 

5) Перевірити налаштування поверхів (Управління поверхами). 

 

Створення поверхового плану: 

6) Почати креслити капітальні стіни з кута будинку. 

7) Відложити проміри кімнати від кута, почати будувати перегородки. 

8) Побудувати усі перегородки, потім доробити капітальні, потім стіни прибудов. 

9) Нанести балкони, колони, обриви стін, умовні стіни, ґанки. 

10) Нанести двері/ вікна/ інші прорізи. 

11) Нанести об’єкти інтер’єру (бойлери, котли, печі, сантехніку, тощо). 

12) Почати визначення кімнат. 

13) Проставити проміри, перевірити їх, видалити зайві, виправити помилкові. Також 

перевірити площі на вкладці Інфо. 

14) Проставити зовнішні розміри будівлі. 

15) Сформувати експлікацію приміщень. 

16) Перейти до друку планів. 

 

Створення схеми ділянки (крім квартир): 

17) Креслити довільними побудовами. Стилі на вкладці Абрис.  

18) Можливо почати з основної будівлі, потім забори, визначити межі ділянки,  потім 

інші будівлі, споруди, замощення. 

19) Перетворити об’єкти на споруди і заповнити характеристики на вкладці Інфо. 

Також занести матеріали на вкладці Матеріали. 

20) Поставити зовнішні проміри, видалити зайві, проставити позначки. 

21) Нанести підписи: сусідні ділянки, назва вулиці. Напрямки вулиці. 

22) Заповнити Розподіл площ (Звіти та друк – Розподіл площ будівель і угідь) 

23) Сформувати характеристику, перевірити її. 

24) Сформувати інші звіти та плани. 
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1. Встановлення 

Щоб інсталювати програму на свій комп'ютер, виконайте вказівки інсталятора: 
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Встановити також ядро та укр.мову ядра, установка яких запуститься автоматично: 

   

   
Якщо буде видано таке вікно 

(при повторній установці), то 

натисніть Так 
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Якщо будуть видані помилки 

копіювання шрифтів (при 

повторній установці), то 

можна натиснути 

Пропустить. Натискати 

потрібно для кожного шрифту. 

Якщо у налаштуваннях 

Windows відключити UAC 

(служба захисту), то цієї 

помилки не буде. 

 
 

Якщо будуть видані помилки 

копіювання або реєстрації 

файлів бібліотек, спробуйте 

спочатку відключити 

антивірус та натиснути 

Повтор. Якщо не допоможе, 

то зупиніть установку (кнопка 

Прервать) і зверніться у 

техпідтримку  
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2. Активація/Ліцензування 

Активація програми 

При першому запуску програма вимагає активацію. Це безкоштовний та автоматичний 

процес, який не потребує підключення до Інтернету. Натисніть Активувати пробний 

період: 

 
 

Якщо ви вперше встановлювали програму і після активації програма аварійно 

завершується, переконайтеся, що ви повністю встановили картографічне ядро AvisMap 

(яке на англ.мові) і зареєстрували його - тобто потрібно повторити установку програми 

та ядра. 

 

За інших проблем запуску пишіть на емейл техпідтримки та прикріплюйте скріншот 

помилки. 

 

Купівля програми 

Термін демо-версії програми обмежений 30 днями. Функціонал при цьому 

необмежений. 

 

Якщо термін роботи демо режиму закінчився, буде видано вікно блокування та 

програма не запускатиметься: 
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Актуальні ціни та акції вказані на сайті: http://stargis.com.ua/avisbti.html 

 

 

Запит на покупку можна оформити на сайті: 

 
 

 

 

http://stargis.com.ua/avisbti.html
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Або надіслати запит із вікна блокування (потрібне підключення до Інтернету):  

 
 

Або в меню програми Довідка/Реєстрація: 

 
 

 
 

Заповнити поля та натиснути Відправити запит: 

 



 14 

 

У відповідь на контактний емейл вам буде надіслано варіанти оплати і реквізити. Після 

оплати виконується запит ліцензії (див. нижче) та отриманий код ліцензії вводиться в 

програму. Оплата здійснюється один раз, без щорічних подовжень. Оновлення 

програми безкоштовні та завантажуються самостійно з сайту 

http://stargis.com.ua/avisbti.html 

 

Ліцензування програми 

Для зняття обмежень демо версії необхідно ввести код ліцензії.  

 

Для запиту ліцензії в ручному режимі (при відсутності підключення до Інтернету) 

необхідно на електронну пошту support@stargis.com.ua надіслати ліцензійний файл 

(кнопка лиц.файл у вікні блокування або в меню Довідка/Реєстрація). 

 

Для автоматичного запиту ліцензії у вікні блокування натиснути Запит ліцензії: 

 
 

Або в меню програми Довідка/Реєстрація: 

 
 

 
 

Тут заповнити поля, дані про оплату або описати в коментарях причини запиту нової 

ліцензії та натиснути кнопку Відправити запит: 

http://stargis.com.ua/avisbti.html
mailto:support@stargis.com.ua
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На контактний емейл надсилається код ліцензії (після підтвердження). 

 

 

КОД ЛІЦЕНЗІЇ уводиться у формі заблокованої програми або у меню 

Довідка/Реєстрація через Ввести ліцензію:  

  
Або встановлюється безпосередньо із серверу (якщо техпідтримка повідомила, що 

ліцензії викладені): 

  
Ліцензування завершується під час наступного запуску програми. 

 

При перевстановлені Windows старий код ліцензії буде недійсним, тому що зазвичай 

код програми змінюється. Нову ліцензію запросіть безкоштовно через Запит ліцензії, 

де в коментарях вкажіть "Перевстановлення Windows". Після підтвердження 

надсилається нова ліцензія. 

 

При заміні деякого обладнання комп’ютера (мережевої карти, відеокарти, вінчестера, 

модуля пам'яті) також можлива зміна коду програми та відповідно зміна ліцензії. 

Також можна безкоштовно запросити нову ліцензію. 

 

Увага! Зміна материнської плати вважається заміною комп'ютера і безкоштовно нова 

ліцензія не видається. Але можна перед заміною обладнання зробити процедуру 

Перенесення ліцензії. 

 

Перенесення ліцензії можна робити для перенесення ліцензії з одного комп'ютера на 

інший. Процедура безкоштовна. Така потреба може виникнути при перенесенні 

програми на більш потужніший комп'ютер, або якщо комп'ютер треба віддати, або 

комп'ютер буде значно модернізуватися. Про виникнення такої ситуації пишіть на 

email support@stargis.com.ua. Вам буде надіслано утиліту перенесення ліцензії. 

Важливо цю процедуру виконувати, коли комп’ютер ще вмикається і Віндоус не 

перевстановлено. 

mailto:support@stargis.com.ua
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Увага! Ліцензію на згорілому або вкраденому комп'ютері не можна відновити. 

 

Ліцензування модулів 

Деякі модулі програми (звіти деяких видів об’єктів нерухомості/робота з XML) з версії 

1.3 стали вимагати окремого ліцензування:  

 
 

Для цих модулів діє окремий рахунок днів демо режиму (рахуються дні запуску). 

Порядок запиту купівлі та ліцензування аналогічний процедурі для самої програми. 
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3. Головне вікно програми 

 

Вікно привітання: 

 
Почати роботу – створити новий порожній проект. 

Відкрити проект – відкрити існуючий проект. 

Останній файли – список останніх 20 раніше відкритих файлів. Формується 

автоматично. Відсутні проекти відзначаються спец.значком. Відкриваються подвійним 

клацанням мишки. 

Кнопка Видалити всі неіснуючі  – очищає список від неіснуючих проектів. 

Відкрити керівництво – відкриває це керівництво. 

Написати нам листа – відкриває поштову програму, щоб ви могли написати нам 

листа. 

 

Інтерфейс програми - це вікно карти для креслень, інструменти побудови та команди 

управління над проектами та об'єктами: 
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Сполучення клавіш 

F1 - лінійка 

F2 - зміна інструментів 

F3 - зміна способу побудови стіни (ліворуч/праворуч/по центру від курсору) або 

повороту (інтер’єрний об’єкт) 

F4 - редагувати вершини 

F5 - редагувати текст 

F10 - напівпрозорий режим (для підкладки) 

F11 - чорновий режим (для підкладки) 

F12 - чорновий режим (для стін) 

Ctrl+O - відкрити проект 

Ctrl+I - інформація про об'єкт 

Ctrl+C - копіювати 

Ctrl+V - вставити 

Del - видалити об'єкт, 

   - видалити вузол (при редагуванні вершин), 

   - видалити останній вузол (при побудові лінії/багатокутника) 

Tab - зміна напрямку тексту або лінії 

X(на укр. Ч) - створення об'єкта за параметрами (при побудовах) 

Alt+Enter - редагувати стиль об'єкта 

Esc - скасування побудови 

BaskSpace - відстань по двох точках 

Пробіл - перейти на інструмент Виділення 

Insert - змінити геометрію стіни візуально 

 

ліва кн.мишки - виділення 

ліва кн.мишки + Shift - виділення багатьох 

ліва кн.мишки + Ctrl - виділення з частковим захопленням об'єкта 

права кн.мишки - завершення створення об'єкта 

            - прибрати виділення об'єктів 

колесо мишки - масштабування карти 

клацання колесиком - точне переміщення об'єктів 

подвійне клацання лев.кн. - редагувати текст або позначки 

подвійне клацання прав.кн. - перехід на інструмент Долонька 
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4. Проект 

Проект у програмі AvisБТІ містить усі поверхові плани, опис об’єкту нерухомості, а 

також схему ділянку та інші довільні плани. Тобто не потрібно робити окремий проект 

для кожного поверхового плана.  

 

Якщо різні проектанти робили різні поверхові плани, то щоб зібрати їх докупи, 

скопіюйте їх на один комп’ютер, не перезаписуючі самі файли, один головний проект 

відкрийте в програмі, додайте пусті потрібні плани, а інші відкрийте як історію, та 

скопіюйте об’єкти. Див. розділ Копіювання об'єктів історії 

 

Створення нового проекту 

Щоб створити новий проект, натисніть кнопку Новий проект: 

 
 

Буде запропоновано зберегти поточний проект: натисніть Так, якщо хочете зберегти 

його; Ні, якщо не хочете зберігати; Скасувати – щоб продовжити редагування 

поточного проекту. 

 
 

Відкрити проект 

Щоб відкрити раніше збережений проект, натисніть кнопку Відкрити проект: 

 
 

Буде запропоновано зберегти поточний проект: натисніть Так, якщо хочете зберегти 

його; Ні, якщо не хочете зберігати; Скасувати – щоб продовжити редагування 

поточного проекту. 

 

Вкажіть файл проекту та натисніть Відкрити: 
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Якщо файл не містить проекту програми AvisBTI, буде видано повідомлення: 

 
і відкриється порожній лист. Це може бути у випадку, якщо ви намагаєтеся відкрити 

файл підкладки як проект. 

 

Робота с провідником 

Файли проекту (.sdb) також можна відкривати перетягуванням із провідника у головне 

вікно програми: 

  
або запуском подвійним клацанням мишки (можливо не спрацює у Windows10 без 

додаткового налаштування). 

 

Якщо бажаєте відкривати із провідника, то зробіть наступні кроки: на файлі з 

розширенням .sdb натисніть праву кнопку мишки и оберіть Відкрити за допомогою/ 

Вибрати іншу програму/ Інші програми/ У самий низ Шукати іншу/ Знайти 

C:\StarGIS\AvisБТИ UA\AvisBTI.exe 

 

Останні відкриті файли 

Список відкритих файлів знаходиться в меню Файл: 

 
 

Зберігаються до 20 проектів, які відкривались раніш. 
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Збереження проекту 

Щоб зберегти поточний проект, натисніть кнопку Зберегти проект: 

 
 

Для нового незбереженого проекту (який був створений кнопкою Новий проект або під 

час запуску програми) буде запрошено ім'я файлу: 

 
Створіть папку з назвою проекту (наприклад, вулиця будинок НП), введіть ім'я файлу 

(наприклад, план) та натисніть Зберегти. 

 

Якщо проект був раніше збережений або відкритий, програма буде зберігати у той 

самий файл. 

 

Щоб зберегти проект із новим ім'ям, виберіть у меню Файл - Зберегти як і вкажіть нове 

ім'я файлу проекту: 

 
 

Експорт проекту в інший формат 

Для експорту проекту у формат іншої програми виберіть у меню Файл – Експорт в…: 
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Експорт у графічний файл – зберігає поточний шар (у поточному масштабі та 

поточних межах вікна) у вигляді картинки. Підтримуються формати: bmp, jpg, png. 

 

Експорт в tiff з високим dpi – зберігає поточний шар (у поточному масштабі та усі 

об'єкти) у вигляді картинки формату tiff покращеної якості. 

 

Експорт в Autocad dxf – зберігає поточний шар у векторний формат Autocad (dxf). 

 

Експорт у Mapinfo tab – зберігає поточний шар у векторний формат Mapinfo (tab). Для 

типізованих об'єктів (стіни, двері, кімнати, споруди та ін.) заноситься семантична 

інформація (літери, назви, площі тощо) Також максимально синхронізуються стилі 

об'єктів, щоб зображення точно відповідало планам. Спеціальна програма 

налаштування стилів знаходиться в меню Файл – Синхронізація стилів: 

 
Для цієї програми потрібно встановити Mapinfo або ядро MapX (завантажити можна з 

нашого сайту http://www.stargis.com.ua/download/mapx.exe ) 

 

Експорт прив'язки Mapinfo tab для підкладки – для відкритої та прив'язаної 

підкладки (растру) створення у форматі Mapinfo (tab) файлу прив'язки. Експортується 

також сам растр (у форматах jpg або tif). 

 

Експорт в обмінний файл IN4 - зберігає в обмінний файл координати об'єктів з шару 

Схема: угіддя (ділянка, город тощо) в блок Ділянка SR, будівлі в блок Угідь CL, 

паркани в блок суміжників NB.  

 

Експорт/імпорт проекту в обмінний файл XML 

Для експорту проекту до XML (формат об’єкту нерухомості) виберіть у меню Файл – 

Експорт обмінного файлу XML: 

  
 

http://www.stargis.com.ua/download/mapx.exe


 23 

Обмінний файл зберігає всі дані про проект (всі шари, схему, властивості, позначки та 

опис об'єкта) 

 

Для відновлення проекту з обмінного файлу XML виберіть у меню Файл - Імпорт 

обмінного файлу XML: 

 
 

Файл має вигляд: 
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5. Підкладка 

Підкладкою в програмі називається растровий або векторний файл, отриманий шляхом 

імпорту зображення або файлів інших програм (наприклад, AutoCAD, ArcGIS, 

Mapinfo). Підкладка зберігається в окремому файлі, який має розширення, як файл 

проекту (.sdb), і може використовуватися як підкладка в будь-якому проекті (як 

додатковий шар на плані). Підкладка використовується для спрощення проектування, 

перенесення даних або закоординованих об'єктів (наприклад, схема ділянки). Якщо 

вихідні дані перебувають у реальних геодезичних координатах, під час імпорту вони 

матимуть також реальні координати. Векторну інформацію на підкладці не можна 

редагувати, а лише скопіювати. 

 

Створення підкладки 

Увага! Якщо вихідні файли знаходяться на CD-диску або на іншому ресурсі, 

захищеному від запису, або не має вільного місця для створення нових файлів, 

скопіюйте їх в якусь папку на комп'ютері. 

 

Щоб створити підкладку, виберіть меню Файл – Створити шар підкладки: 

 
 

Вкажіть тип вихідного файлу: 

 
Зображення – це скановані креслення та інші картматеріали: bmp, jpg, tif, sid, png 

Прив'язані растри – зображення з файлами ГІС прив'язок: tfw, jpw, pgw, bpw, sdw, tab 

Векторні формати програм: AutoCAD .dxf, ArcGIS .shp, Mapinfo .tab 

 

Прив'язані зображення та вектор відкривається у реальних координатах. 

 

Увага! Якщо у вас вихідний формат AutoCAD .dwg, то збережіть його як dxf. 

Безкоштовні конвертери доступні в Інтернеті, наприклад, «Any DWG DXF Converter» 

 

Далі вкажіть файл та натисніть Відкрити: 
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Якщо раніше вже імпортувався цей файл, буде видано попередження: 

 
де натисніть Так, якщо хочете повторити імпорт та скасувати попереднє 

редагування/налаштування підкладки, або Скасувати, якщо хочете відмінити імпорт. 

 

Налаштування растрової підкладки 

Після імпорту зображення буде відображено вікно налаштування підкладки: 

 
 

Якщо зображення розгорнуто, натисніть кнопку Позначити горизонталь: 

 
і намалюйте лінію на плані, яка має бути горизонтальною: 
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Для коригування цієї лінії використовуйте кнопку Редагувати вузли, потім мишкою 

пересуньте вузол (для збільшення зображення використовуйте колесико): 

  
 

Коли лінія буде намальована правильно, натисніть Повернути зображення: 

 
 

Результат: 

 
 

 

Другим (обов'язковим) етапом слід зазначити на карті відому відстань. 

 

Для цього натиснути кнопку Позначити довжину: 

 
Потім намалювати на плані відрізок і ввести довжину (в метрах, десятковий роздільник 

крапка): 
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Для корекції цієї лінії можна використовувати кнопку редагування вузлів . 

 

Якщо необхідно створити іншу лінію (іншу відстань), то треба натиснути на кнопку 

Позначити довжину, у запиті Так, намалювати нову лінію і ввести її довжину. 

 

На завершення треба натиснути кнопку В карту: 

 
 

Зображення буде перенесено на план: 

 
 

За замовчуванням зображення з'являється на початку координат (0,0). Для зміни 

розташування підкладки можна скористатися інструментами на додатковій панелі 

Підлаштування зображення:  
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При роботі з цим інструментом зверніть увагу, що він активний, доки не вибраний 

інший інструмент, тобто можна кілька разів застосовувати його, доки не буде отримано 

результат. 

 

Якщо цю панель закрили, то її можна відобразити в меню Файл – Підстроювання 

підкладки: 

 
 

За двома точками: вказати на карті першу точку та другу (звідки і куди): 

 
 

Результат: 
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По верхньо-лівому куту: вказати точку верхньо-лівого кута зображення: 

 
 

Результат: 

 
 

Налаштування векторної підкладки 

Якщо після імпорту файлів векторних форматів на екрані нічого не з'явилося, натисніть 

кнопку Показати підкладку повністю: 
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Результат може відрізнятися від вихідних даних. Наприклад, об'єкти файлів Автокада 

будуть представлені простими елементами, з якими важко працювати, як з окремими 

об'єктами: 

 
 

Операції над векторними об'єктами: 

 

Зміна стилю: виділіть об'єкти (можна змішаних типів) та натисніть на Змінити стиль: 

 
 

Якщо серед виділених не знайдено жодного об'єкта відповідного стилю, буде видано 

повідомлення (наприклад, виділено тільки лінії, а натиснуто редагування точки): 

 
 

Далі змініть параметри стилю та натисніть Ок.  

 

Зміни в підкладці зберігаються одразу (без додаткових команд). 
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Копіювання в проект: виділіть об'єкти (наприклад, стіни) та натисніть кнопку 

Копіювати та Вставити (або Вставити в центр екрана): 

 
 

Видалення, переміщення, зміна геометрії: недоступний для підкладки. 

 

Перетворення у стіни: при імпорті з Автокаду стіни скоріш за все будуть лініями. 

Щоб перетворити їх у стіни, які будуть розпізнаватися, то зробіть так: 

- скопіюйте об’єкти з підкладки у проект:  

- перетворіть у багатокутники:  

- на вкладці Стіни перетворіть у стіни:  

 

Повторне використання підкладки 

Одночасно у програмі можна працювати з одним файлом підкладки. Тому, щоб 

відкрити іншу підкладку, потрібно закрити в меню Файл – Закрити шар підкладки. 

 

Відкривається існуюча підкладка командою Відкрити шар підкладки: 

 
 

Закриття підкладки 

Закривається підкладка командою Закрити шар підкладки: 
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6. Історія проектів 

Історія призначена для одночасної роботи з двома проектами, з можливістю 

копіювання елементів плану історії в основний проект та візуального порівняння двох 

проектів. 

 

Для відкриття історії виберіть у меню Файл - Відкрити історію: 

 
 

Вкажіть файл проекту та натисніть Відкрити: 

 
 

Не можна відкривати проект як історію, якщо він вже відкритий як основний проект, 

також не можна відкривати основний проект, якщо він уже відкритий як історія. 

 

Після відкриття історії додасться ще одна карта ліворуч, яка і міститиме проект історії: 
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Щоб приховати/відобразити проект, виберіть пункт у меню Файл - Приховати історію. 

 

Щоб закрити історію, виберіть меню Файл - Закрити історію або . 

 

Інструменти керування картою історії 

Навігація по карті історії здійснюється за допомогою інструментів на основній панелі: 

 
 – Виділення об'єктів 

– Переміщення карти 

 – Збільшення карти 

 – Зменшення карти 

 – Вільне масштабування 

 

Ці інструменти є спільними для карти історії та карти основного проекту. 

 

Інші інструменти управління знаходяться на панелі команд карти історії, і аналогічні 

по дії команд основного проекту: 

 
 

 – Вибір поточного шару/поверху 

 – Встановити масштаб плану 

 – Показати карту повністю 

 – Показати структуру кімнат/споруд 

 – Інформація про об'єкт 

 – Виділити все на мапі (розрізняться шар кімнат і шар всіх інших об’єктів; якщо 

потрібно виділити кімнати, то виділіть одну спочатку) 

 – Копіювати об'єкти в основний проект 

 – Відділити квартиру з історії у проект (з загального проекту багатоквартирного 

будинку у проект окремої квартири). Детальніше є окрема інструкція. 

 

Інформація про об'єкт історії 

Для відображення інформації (координати, стилі, частини) про об'єкт історії виділіть 

його та натисніть кнопку Інформація: 
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Інформація об'єкта історії аналогічна інформації об'єктів основного проекту, крім того, 

що об'єкти історії не можна редагувати. Докладніше див. Інформація про об'єкт.  

 

Характеристика об'єкта історії 

Для відображення хар-ки об'єкта історії виділіть його та перейдіть на вкладку Інфо: 

 
 

Характеристика об'єкта історії аналогічна характеристиці об'єктів основного проекту, 

за винятком того, що параметри об'єктів історії не можна редагувати. Докладніше див. 

Характеристика/параметри об’єктів . 

 

Копіювання об'єктів історії 

Виділіть об'єкти, які хочете скопіювати в основний проект, та натисніть кнопку  

Копіювати (у вікні історії). Для вставки скопійованих об'єктів натисніть Вставити/ 

Вставити в центр вікна на основній панелі команд або клавішу Ctrl+V:  

 
 

Якщо потрібно скопіювати всі об’єкти, то натисніть кнопку .  

Зверніть увагу, то окремо копіюється кімнати, бо вони знаходяться на окремому шарі. 
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7. Конструкторська сітка 

Конструкторська сітка дозволяє спростити геометричні побудови та служить основою 

проекту приміщення, тому від початку важливо її правильно створити. 

 

Сітка дозволяють прив'язуватись до її вузлів при побудовах. 

 

Для створення або редагування конструкторської сітки натисніть Операції - 

Конструкторська сітка - Створити: 
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Сітку можна створити двома способами: за відрізками та від нульової точки: 

 

У першому випадку задаються довжини відрізків, які йдуть один за одним: 

 
 

У другому випадку задаються довжини, що наростає, рахуючи від нульової точки: 

 
 

Сітка окремо створюється для чотирьох сторін: верхньої, нижньої, лівої та правої. 

 

Дії: 

 - додати рядок 

 - видалити рядок 

 - перемістити рядок вище 

 - перемістити рядок нижче 

 - вставити рядок 

 - використовувати цю сторону? 

 

 - відкрити сітку, раніш збережену 

 - зберегти сітку у вигляді окремого файлу 

 

Натисніть Створити, щоб застосувати зміни, або хрестик у верхній частині вікна, щоб 

скасувати. 

 

Результат: 
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Для повного видалення сітки виберіть меню Операції - Конструкторська сітка - 

Видалити: 
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8. Інструменти керування картою 

Карта – це необмежене полотно, де малюється план приміщення чи схема ділянки. 

 

Інструменти для роботи з картою: 

 
 

 – Виділити об'єкти, виділяти можна по одному або групою. 

– Переміщення карти. 

 – Збільшення карти.  

 – Зменшення карти.  

 – Вільне масштабування.  

 – Встановити певний масштаб плану. 

 – Показати карту повністю.   

 

Докладніше про виділення див. розділ Виділення об'єктів. 

 

Масштабування можливо колесиком мишки. 

 

Список масштабів:  
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9. Шари (поверхи, плани)  

Програма дозволяє в одному файлі створювати та зберігати кілька шарів інформації. 

Це можуть бути поверхові плани будинків та схеми ділянки. Для кожного поверхового 

плану створюється окремий шар. 

 

У новому проекті є один поверх (з літ. А). 

 

Вибір поточного шару, над яким здійснюється робота, виконується в меню Шари: 

 
 

Додавання поверху 

Натисніть в меню Шари/Поверхи – Додати поверх: 

 
 

або на панелі: 

 
 

Внести дані про поверх, наприклад: 
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В поле Літера вказується основна літ. будинку, наприклад, для мансарди літера А, а 

поверх Мансарда. Через кому можна перераховувати кілька літер, але першою має 

бути літера основної частини, наприклад: А, А1. 

 

Назву будівлі/будинку вказують для громадських/виробничих та інших об’єктів, де це 

зазначається у звітах. 
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Після збереження відбудеться зміна списку шарів, де новий поверх можна вибрати для 

роботи: 

 
 

Дублювання поверху 

Для виконання дублювання порядок дій такий: 

- Створити новий поверх через меню Шари/Поверхи – Створити поверх, 

- Заповнити параметри нового поверху, 

- Перейти на поверх, який треба скопіювати: 

  
- Вибрати в меню Шари/Поверхи – Дублювати поверх: 

  
- вибрати новостворений поверх у списку та натиснути Ок: 

  
- Дочекатися повідомлення: 

  
 

Розворот плану 

Для швидкого розвороту об'єктів на плані передбачено окрему команду: 
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Вказати кут розвороту: 

 
 

Результат: 

   
 

Управління поверхами 

Для зміни опису поверхів або їх послідовності натисніть на Управління поверхами: 

 
 

Вікна налаштувань (наприклад): 

 
 

 
 

Для кожного поверху вводяться дані: 

- Літера (основної частини будівлі, дозволяється через кому декілька частин «А,А1»), 

- Кількість поверхів (будівлі), 

- Рік будівництва, 

- Поверх (№ поверху або вибрати зі списку: мансарда/підвал/цоколь/тощо), 

- № квартири/приміщення (обов’язково для квартири та нежитлових приміщень). 

- Тип будівлі (обирається зі списку) 

- Назва будівлі (для виробничих/громадських/захисних будівель) 

- Коментар (обліковий № для захисних споруд) 
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Щоб змінити послідовність поверхів, виділіть потрібний поверх у списку та 

переміщуйте вгору-вниз кнопками  . За цією послідовністю потім формуватиметься 

експлікація.   

 

Видалення шару 

Видаляється поточний шар, тобто який вибраний у списку шарів: 

 
 

Увага! Видалений шар відновлення не підлягає. 

 

Для видалення виберіть у меню Шари/Поверхи – Видалити поточний шар або на 

панелі: 

 
 

Підтвердите дію Так: 

 
 

Не можна видалити перший поверх, про що буде видано попередження: 

 
 

Плани ділянки 

Схема ділянки - це основний шар для створення та визначення будівель та споруд на 

ділянці. Схему ділянки обов'язково додавати у всіх проектах (крім квартир), щоб мати 

доступ до всіх звітів техпаспорту. 

Архітектурний та зведений план – це додаткові плани ділянки. Зі звітами не 

пов'язані. 

 

Додається схема ділянки в меню Шари/Поверхи – Додати схему або на панелі: 

 
 

Далі вибрати її у списку шарів: 
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Додаються додаткові плани в меню Шари/Поверхи – Додати архітектурний/зведений 

план або на панелі:  

 
 

Далі вибрати їх у списку шарів: 

 
 

Видаляються плани в меню Шари/Поверхи – Видалити поточний шар або на панелі: 

 
 

Видаляється план який є поточним (тобто вибраним у списку).   

 

Після видалення відновлення неможливо (або не зберігайте проект). 
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10. Прив’язки 

При побудові програма автоматично підсвічує наступні прив'язки: 

 курсор над вузлом об'єкта 

 курсор над лінією 

 курсор над перетином ліній 

 курсор над продовженням лінії 

 курсор під прямим кутом  

  лінія перетинається із попередньою лінією у фіксованому куті 

 лінія перетинається з іншими 

 лінія вертикальна або горизонтальна іншим 

 лінія під прямим кутом з іншими  

 лінія паралельна іншим 

 лінія фіксованого розміру 

 

Відключити прив’язки – прибрати галочку в меню Налаштування – Відображати 

прив'язки до об'єктів 

 

Приклади прив’язок: 
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11. Опорні точки 

Опорними точками називаються спеціальні точки на плані, до яких можливо 

прив’язатися при кресленні. Опорні точки отримують у результаті геометричних 

операцій та геодезичних завдань. 

 

Панель для побудови опорних точок: 

 
 

Просте створення точки  

 Точка створюється клацанням мишки на плані у будь-якому місці.  

 

Програма підсвічує прив'язки до найближчих вузлів, ліній для полегшення побудови: 

 
 

Точка на відстані 

 
Вказується перша точка (від якої відкласти відстань) та друга (у напрямку якої) та 

ввести відстань (у метрах): 

 
 

Середина між двох точок  

 Показати на плані першу точку та другу: 

 
 

Кутові засічки 

 Показати на карті першу точку, другу, напрямок та вказати кути: 
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Лінійні засічки 

 Показати на мапі першу точку, другу, напрямок та вказати відстані: 

 
 

Побудова перпендикулярів 

 Показати на мапі першу точку, другу, напрямок та вказати відстані: 

 
 

Пряма геозйомка 

 Показати на карті першу точку, напрямок та вказати кут та відстань: 
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Полярні координати 

 Показати на карті першу точку, другу, напрямок та вказати кут і відстань: 

 
 

Опорні точки по вузлам об'єкту 

 Створюються опорні точки у вузлах виділеного об'єкта: 

 
 

Повторення останніх побудов 

 Програма знову відбудовує точки, які були створені в останній операції. Кількість 

цих точок залежить від останньої операції та може бути недостатньо для поточної 

операції. 

 

Видалення опорної точки 

 Функція видаляє останню або всі опорні точки: 

 
Так – тільки останню точку, 

Та всім – видалити всі опорні точки, 

Скасувати – скасувати видалення. 

 

Показати/приховати шар опорних точок 

 Натиснута кнопка показує опорні точки або приховує їх. 

 

Стиль опорних точок 

Стиль задається на вкладці Стилі: 
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Стиль зберігається і при наступному завантаженні програми. 
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12. Побудова стін 

Креслення приміщень починається зі стін. У стіни потім автоматично вбудовуються 

такі елементи як вікна, двері, прорізи, арки, тощо. У програмі стіни бувають кількох 

типів: прості (рівні), різносторонні (ширина на кінцях відрізняється), кругові та умовні. 

 

Інструменти побудови та редагування стін знаходяться на головній панелі: 

 
 

Також на панелі ліворуч, де інструмент вибирається подвійним клацанням мишки: 
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Створення звичайної стіни 

Натисніть для початку створення стіни на . Стіна будується по двох точках: початок 

стіни та її кінець. Клацніть на плані у місці кута стіни. Поки ви ведете мишкою в інший 

її кінець, стіна вже промальовується.:  

 
 

Ви можете прив'язуватися до вузлів координатної сітки, опорних точок або інших 

елементів для більш точної побудови (з'являється значки прив'язки ). 

 

У процесі відбудови відображається довжина стіни, яка утворюється при даному 

положенні курсору мишки. 

 

Товщина стіни задається до початку побудови або в процесі на вкладці Стіни: 

 
 

Матеріал і тип стіни задається до початку побудови або під час на вкладці Стіни: 

 
Поточні параметри позначені * 

 

У процесі побудови (тобто після того, як натиснута 1-а точка) можна вручну задати 

довжину стіни та кут повороту. Для цього натисніть клавішу X (Ч укр.) на клавіатурі 

та введіть довжину та кут: 

 
Натисніть клавішу Enter, щоб закінчити стіну з цими параметрами. Для прямих стін 

перевіряйте кут – він повинен бути 0 або 90 або 270, залежно від напрямку стіни 

(прямий кут можна зафіксувати клавішею F8). 
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Також при кресленні може знадобитися змінити спосіб побудови стіни від курсору: 

 
На клавіатурі зміна режимів робиться кнопкою F3. 

Стіна від курсору зверху 

 
 

Стіна від курсору знизу 

 
 

Стіна від курсору по центру 

 
 

 

При фіксації горизонталі/вертикалі (клавіша F8 або кнопка ) стіни будуються 

лише у прямих кутах: 

   
 

Скасування побудови стіни робиться кнопкою Esc або правою кнопкою мишки. 

 

 

У побудованої стіни можна змінювати мишкою ширину та довжину: 

  
 

Увага! Стіни потрібно будувати стикованими одна з одною сторонами чи кутами. 

 

Редагування товщини та довжини стіни 

Щоб змінити довжину або товщину стіни (візуально, шляхом введення точних 

значень), виділіть її інструментом  : 

 
та натисніть на кнопку Змінити геометрію стіни або клавішу Insert: 

 
Далі клацанням мишки вкажіть бік, який хочете пересунути: 

 
Під час руху мишки на екрані також відображатимуться нові розміри. 
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При натисканні клавіші X (Ч укр.) виводиться вікно введення точного значення: 

 
Введіть нове значення та натисніть клавішу Enter. 

 

При використанні цієї функції при зміні товщини стіни також автоматично 

перебудуються вбудовані в стіну елементи (двері, вікна, тощо), на відміну, якщо 

сторону стіни просто змінити мишкою. 

 

Створення різносторонньої стіни 

Натисніть для початку створення стіни : 

 
 

Перед побудовою необхідно задати ширину стіни на початку/в кінці на вкладці Стіни: 

 
 

Створення стіни по 4х сторонах 

Для початку створення стіни з чотирма сторонами одразу натисніть . Стіна 

будується також за двома точками (протилежних кутах): 

 
 

У процесі побудови (тобто після того, як натиснута 1-а точка) можна задати довжину 

сторін. Для цього натисніть клавішу X (Ч на укр.) на клавіатурі та введіть довжини 

контуру (зовнішнього або внутрішнього в залежності від ): 
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Натисніть клавішу Enter, щоб закінчити стіну з цими параметрами. 

 

Також при кресленні може знадобитися змінити спосіб побудови стіни від курсору: 

 
На клавіатурі зміна режимів робиться кнопкою F3. 

Стіна від курсору зверху 
 

 

Стіна від курсору знизу 
 

 

Стіна від курсору по центру 
 

 

 

Створення умовної стіни 

Умовна стіна створюється для поділу площ кімнат. 

  

Щоб розпочати створення стіни, натисніть або .  

 

Приклади: 

 

В прорізі житлова/ допоміжна 

 

Приміщення з умовним розділом 

 

 Друге світло 

 

Створення круглої стіни 

Для створення стіни округлої форми використовуйте . Можливе створення по 

радіусу та діаметру:  
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Товщина та стиль стіни задається так само, як і для звичайної стіни. 

 

У процесі побудови можливо задавати точні значення радіусу/діаметру через клавішу 

X (Ч на укр.): 

 
 

Для зміни режиму будування від курсору натиснути клавішу F3: 

  
 

Щоб видалити непотрібну частину, застосовуйте інструмент Розрізати стіну . І 

далі намалюйте об'єкт, яким треба видалити частину (закривається створення шаблону 

правою кнопкою мишки): 

   
 

Видалення стіни 

Якщо ви створили стіну неправильно (не та довжина чи ширина) або випадково, то 

натисніть кнопку скасування дії .  

 

Іноді стіну найпростіше видалити та створити заново. Для цього виберіть інструмент 

виділення  (або натисніть Пробіл на клавіатурі), виділіть стіну, клацнувши по ній 
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лівою кнопкою мишки, і натисніть клавішу Del на клавіатурі або  на панелі 

інструментів. 

 

Формування кута на стику стін 

Якщо ви створили стіни, стиковані одним кутом, то можна скористатися утилітою  

автоматичного формування кута між ними. 

 

Для цього виділіть обидві стіни (інструмент виділення  має бути активований, з 

зажатим Shift можливо виділення декількох об’єктів): 

 
Натиснути на кнопку Формувати кут: 

 
 

Вказати вид кута: 

 
 

Проста лінія 

 

Шляхом продовження до перетину 

 

Півколом 

 
 

Цей шматочок буде створено окремим об'єктом, який можна видалити за потреби, не 

чіпаючи вихідні стіни. 
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Розрізати стіну (розрив) 

Розріз стіни означає операцію поділу однієї стіни на дві окремі за намальованим 

шаблоном (об'єктом). 

 

Для цього виділіть стіну, яку потрібно розрізати (інструмент виділення  має бути 

активований): 

 
Натисніть на кнопку Розрізати стіну: 

 
 

Намалюйте поверх стіни об'єкт, яким потрібно розрізати (шаблон) (завершення – права 

кнопка мишки, клавіша Esc скасовує змальований шаблон): 

 
Цей намальований об'єкт може виходити за межі стіни: 

  
 

Результат: 

 
 

Обрив стіни 

Обрив стіни – це спеціальним символом помічений шматок стіни, який показує, що 

далі йшло продовження стіни.  

 

Викликається кнопкою Додати обрив стіни:  

 
 

Далі будується стіна, як звичайна, зазвичай 0.5м. До неї застосовні всі методи та 

можливості побудови простої стіни (задати вручну довжину, ширину, прив'язати до 

опорних точок та ін.): 

 
Після завершення в кінці буде додано символ обриву стіни: 
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Колони 

Колони можна будувати як Стіни (тоді до них застосовуються стилі стін) або за 

допомогою Колони (відображаються без заливок). Колони виключаються із площі 

приміщень і до них не проставляються проміри. 

 

Викликається побудова кнопкою Колона квадрат/круг:   

 
 

Далі клацнути мишкою у місці центру колони. Перед початком побудови можна 

встановити розмір колони (довжину/ ширину /діаметр): 

 
 

Балкони 

Балкони/лоджії для квартир створюються (щоб можливо було визначити приміщення) 

кнопкою Балкон:  

 
 

Далі на плані намалювати балкон, що стикається зі стіною: 

 
 

У процесі побудови можливо задавати точні значення через клавішу X (Ч на укр.): 
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Для креслення балкону складної форми, наприклад: 

 
Спочатку довільними побудовами (лінія, дуга) створюється контури (частини), потім 

вони об’єднуються (через  + ) і перетворюються на Стіну ( ) 

Лінії повинні торкатися капітальної стіни. 

 

Тип та матеріал стіни 

За замовчанням стіна малюється білим кольором, обмежена тонкою чорною лінією. 

 

Варіанти: 

Типи стін: капітальна/ перегородка/ неповна/ не задано. 

Матеріали стін: бетон, цегла, камінь, дерево, облицювання та ін. 

 

Стіни з одним матеріалом та типом візуально поєднуються в єдиний об'єкт. Тому 

перегородки будуть відокремлені від капітальних, але з'єднані разом:  

 
 

 

Тип і матеріал стіни можна поставити перед побудовою, клацнувши двічі мишкою у 

вкладці Стіни: 

 

 
 

Для побудованих стін можна змінити тип і матеріал на вкладці Інфо (для виділеної 

стіни): 
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Тип та матеріал вибирається у списках: 

 
На завершення натисніть Зберегти внизу панелі Інфо – стіна перемаслюється в іншому 

стилі. 

 

Для декількох виділених стін однаковий матеріал та тип можна задати в меню: 

 
 

Облицювання цеглою малюється поверх стін (зазвичай має ширину 10см): 

 
 

Індивідуальний стиль стіни 

За замовчанням стіна малюється білим кольором, обмежена тонкою чорною лінією, або 

іншими кольорами, залежно від типу та матеріалу. Але для кожної стіни можна 

встановити індивідуальний стиль. 

 

Для цього виділіть одну або кілька стін інструментом виділення  та натисніть кнопку 

Стиль об'єктів: 

 
 

У вікні редагування стилю так виглядає стиль усіх звичайних стін, яким би кольором 

вони не були на екрані, тобто без заливки та лінії межі: 
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Для зміни кольору стіни змініть параметри лінії та заливки: 

 
 

Якщо необхідно позначити тільки межі стіни, тому що візуально всі стіни об'єднані, 

хоча вони складаються із окремих фрагментів, наприклад: 

 
то встановіть стиль межі видимим: 

 
 

Тоді в результаті буде: 
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Перетворення у стіну довільного об'єкту 

Стіна може бути нестандартної конфігурації, яку можна відбудувати лише довільною 

побудовою. Щоб потім мати можливість враховувати її при визначені кімнат, такий 

об'єкт треба перетворити на Стіна. Стіною можна вважати лінію, прямокутник і 

багатокутник. 

 

Виділіть побудований об'єкт, перейдіть на вкладку Стіни і подвійним клацанням 

мишки запустіть Довільний об’єкт у стіну: 

 
 

За необхідності перейдіть на вкладку Інфо та встановіть матеріал та тип стіни: 

 
Не забудьте натиснути внизу панелі кнопку Зберегти. 

 

Використовувати параметри стіни 

Щоб кожного разу не вводити параметри кожного відрізка стіни, можна скористатися 

функцією Взяти параметри виділеної стіни в налаштування: 

 
В налаштування буде перенесена ширина стіни, тип та матеріал. 

 

Переміщення стіни із вбудованими прорізами 

Щоб перемістити стіну з вбудованими прорізами (двері, вікна, арки, тощо), зроблено 

окрему функцію Переміщення стіни: 

 
 

Робота з нею аналогічна до функції (див. Точне переміщення об'єктів) : 

- виділити стіну, 

- натиснути кнопку Переміщення стіни, 

- вказати на карті дві точки: початок та кінець: 

  ->      
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13. Побудова дверей, вікон, прорізів та елементів інтер'єру 

Вікна, двері та прорізи вбудовуються у стіни, тобто окремо вони не створюються: 

спочатку створюється стіна, потім у неї вбудовується елемент. Також слід пам’ятати, 

що прорізи не завжди можуть буди вбудовані в стіну, якщо вона була збудована 

довільною побудовою або в ній була змінена геометрія. 

 

Створення вікна 

Вкладка для створення вікон: 

 
 

Перед початком побудови задається довжина вікна подвійним клацанням на полі 

Довжина. 

У вікні можна ввести довжину відразу: 

 
або скористатися калькулятором, де довжина обчислиться автоматично: 

 
 

Далі подвійним клацанням виберіть тип вікна: 

 
та підведіть курсор мишки до стіни (нічого не натискаючи). Проріз буде 

змальовуватися праворуч/ліворуч від курсору. Також показуються розміри до кінців 

стіни: 
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По мірі руху курсору проріз перемальовується: 

 
 

Проріз може зникнути, якщо вийшов за межі стіни, або задана його довжина 

перевищує відстань, що залишилася до кінця стіни: 

 
 

У момент побудови можна задати іншу довжину:  

 

Також при кресленні може знадобитися змінити спосіб побудови вікна від курсору 

кнопкою F3: 

Праворуч від курсору 

 
 

Ліворуч від курсору 

 

 

По центру курсору  

 

 

 

У потрібній позиції клацніть лівою кнопкою мишки, і вікно зафіксується на плані: 

 
 

Якщо вікно створено неправильно, натисніть кнопку скасування дії . Також можна 

видалити вікно, виділів його інструментом Виділення  та натиснувши клавішу Del або 

кнопку Видалити . 

 

Після побудови можна змінити тип вікна або перетворити його на двері/проріз. Див. 

розділ Зміна типу дверей/вікна/прорізу. 
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Створення дверей 

Вкладка по створенню дверей: 

 
 

Перед початком побудови задається довжина дверей подвійним клацанням на полі 

Довжина. 

У вікні можна ввести довжину відразу: 

 
або скористатися калькулятором, де довжина обчислиться автоматично: 

 
 

Далі подвійним клацанням виберіть тип дверей: 

 
та підведіть курсор мишки до стіни (нічого не натискаючи). Проріз буде 

змальовуватися праворуч/ліворуч від курсору. Також показуються розміри до кінців 

стіни: 

 
По мірі руху курсору проріз перемальовується: 
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Проріз може зникнути, якщо вийшов за межі стіни, або задана його довжина 

перевищує відстань, що залишилася до кінця стіни: 

 
 

У момент побудови можна задати іншу довжину:  

 

Також при кресленні може знадобитися змінити спосіб побудови вікна від курсору 

кнопкою F3. Аналогічно створенню вікон. 

 

У потрібній позиції клацніть лівою кнопкою мишки, і двері зафіксуються на плані: 

 
 

Якщо двері створено неправильно, натисніть кнопку скасування дії . Також можна 

видалити двері, виділів їх інструментом Виділення  та натиснувши клавішу Del або 

кнопку Видалити . 

 

Після побудови можна змінити тип дверей або перетворити їх на вікно/проріз. Див. 

розділ Зміна типу дверей/вікна/прорізу. 

 

Створення прорізу 

В програмі існує таки типи прорізів: невидимий, арка (сіра лінія), закладений і ніша. 

 

Невидимий проріз створюється для того, щоб зробити невидимою частину стіни, але 

зберегти конфігурацію кімнати. 

 

Необхідність невидимого прорізу проілюструємо на прикладі: 

 

Якщо ми хочемо отримати дві окремі кімнати та проріз не ділитися між кімнатами, то 

будуємо стіну на всю ширину і потім вставляємо проріз (невидимий): 
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Якщо ми хочемо отримати одну кімнату, де є виступ стіни, то будуємо шматок стіни: 

 
 

Якщо площа в прорізу розподіляється між кімнатами, то також будуються окремі 

частини стіни, а розподіл площ робиться умовною стіною: 

 
 

Інший вид прорізу – закладений. Використовується, щоб відобразити вікно/двері, що 

існували раніше: 

 
 

Вкладка по створенню прорізів: 

 
 

Перед початком побудови задається довжина прорізу подвійним клацанням на полі 

Довжина. 

 

Далі подвійним клацанням виберіть тип прорізу: 

  
та підведіть курсор мишки до стіни (нічого не натискаючи). Проріз буде 

змальовуватися праворуч/ліворуч від курсору. Також показуються розміри до кінців 

стіни: 
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По мірі руху курсору проріз перемальовується: 

 
 

Для вибору положення ніші курсор мишки можна підвести до одного або іншого краю 

стіни: 

 
 

Проріз може зникнути, якщо вийшов за межі стіни, або задана його довжина 

перевищує відстань, що залишилася до кінця стіни: 

 
 

У момент побудови можна задати іншу довжину:  

 

Також при кресленні може знадобитися змінити спосіб побудови прорізу від курсору 

кнопкою F3. Аналогічно створенню вікон. 

 

У потрібній позиції клацніть лівою кнопкою мишки, і проріз зафіксується на плані: 

 
 

Якщо проріз створено неправильно, натисніть кнопку скасування дії . Також можна 

видалити проріз, виділів його інструментом Виділення  та натиснувши клавішу Del 

або кнопку Видалити . 

 

Після побудови можна змінити тип прорізу або перетворити його на вікно/двері. Див. 

розділ Зміна типу дверей/вікна/прорізу. 

 

Зміна розміру дверей/вікна/прорізу 

Розміри прорізів можливо змінювати мишкою на плані або введенням нової довжини. 

 

Щоб змінити довжину шляхом введення точного значення виділіть його 

інструментом   та натисніть на кнопку Розміри об'єкта: 
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У формі введіть нову довжину: 

 
Натисніть Ок – проріз зміниться: 

  
 

Якщо ввести негативне значення, проріз зміститься в інший бік: 

   
Майте на увазі, що проріз зникне, якщо його нова довжина вийде за стіну. В такому 

випадку поверніть дію назад  . 

 

Розмір прорізів змінюється мишкою, перетягнувши убік: 

           
 

Зміна типу дверей/вікна/прорізу 

Щоб змінити тип прорізу (наприклад, подвійне вікно на одинарне) виділіть його 

інструментом  та перейдіть на вкладку Інфо: 

 
У списку параметра Тип виберіть потрібне значення, натисніть внизу кнопку Зберегти, 

проріз перемалюється. 

 

Якщо потрібно, наприклад, перетворити двері в проріз (або будь-які інші варіанти 

двері-вікно-проріз), на вкладці Інфо вгорі у списку Тип елемента виберіть потрібний, 

потім в параметрі Тип вкажіть, який саме проріз, і натисніть внизу Зберегти: 

         
 

Створення сходів 

При створенні сходів можна користуватися двома способами побудови: за кількістю і 

за розміром сходинок. У першому випадку на всю довжину побудованих сходів 

рівномірно розподіляється задана кількість сходинок. У другому випадку кількість 



 70 

сходинок визначається з їх заданого розміру і загальної довжини сходів. Додатковими 

елементами сходів є майданчики. Для складних сходів (сходи, майданчики, сходи) у 

програмі створюються елементи в такому ж порядку, а потім об'єднуються в єдиний 

об'єкт. 

 

Вкладка зі створення сходів: 

 
 

Перед початком побудови задається ширина сходів подвійним клацанням на полі 

Ширина сходів:  

 
 

 
 

Також вводяться дані про кількість сходів або їх розмір: 

 
 

Далі подвійним клацанням виберіть сходи або майданчик, який потрібно створити: 

  
 

Сходи будуються за двома точками: початок та кінець. Клацніть на плані у куті сходів. 

Поки ви ведете мишкою в інший її кінець, сходи вже промальовуються:  
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За кількістю сходинок 

              

 

За розмірами сходинки 

 

Ви можете прив'язуватися до вузлів координатної сітки, опорних точок або інших 

елементів для більш точної побудови. 

 

У процесі креслення відображається довжина сходів, яка буде при цьому положенні 

мишки. 

 

У процесі побудови (тобто після того, як натиснута 1-а точка) можна задати довжину 

сходів і кут. Для цього натисніть клавішу X (Ч на укр.) на клавіатурі та введіть 

довжину в поле: 

 
Натисніть клавішу Enter, щоб закінчити стіну з цими параметрами. 

 

Також при кресленні може знадобитися змінити спосіб побудови сходів від курсору 

кнопкою F3: 

Праворуч від курсору 

 
 

Ліворуч від курсору 

 
 

По центру курсору  

 
 

 

Скасування побудови сходів робиться кнопкою Esc або правою кнопкою мишки. 
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Майданчик сходів порожній (ширина в , довжина мишкою):  

 
 

Майданчик гвинтовий (кількість сходинок задається в , ширина в 

, довжина мишкою): 

 
 

Побудова складних сходів з кількох частин та майданчиків робиться послідовно, тобто 

сходи, майданчик, сходи. Потім усі частини виділяються  (Shift зажатий) і 

об’єднуються ( ): 

   
 

 

Обрізані сходи створюються також як і звичайні, тільки необхідно подвійним 

клацанням мишки встановити параметр Обрізані сходи: 

 
 

Результат: 

  
 

Після побудови сходів може знадобитися редагування окремих її частин (стрілочка, 

сходинки). Щоб почати робити це, потрібно розкласти сходи на прості елементи 

кнопкою Розгрупувати . Далі виділяєте окремі її частини та рухаєте чи видаляєте.  

 

Домальовувати також можна об'єктами довільної побудови: 

 
Рухати окремі вузли ліній можливо при активації режиму Редагування вершин  
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Створення елементів інтер'єру 

Елементи інтер'єру – це необов'язкові об'єкти, які можуть довільно розташовуватись у 

приміщеннях, наприклад, котли, сантехніка, плити. 

 

Вкладка з елементами Інтер'єр: 

 
 

Вибір елемента робиться подвійним клацанням мишки. Далі на плані цей елемент 

автоматично промальовується за рухом мишки: 

 
 

Для повороту об'єкта натискайте клавішу F3, доки не отримаєте потрібне положення: 

   
 

Клацніть лівою кнопкою мишки у місці розташування елемента – він зафіксується на 

плані: 

 
 

Скасування побудови вибраного елемента – клавіша Esc. 

 

Якщо необхідно пересунути створений елемент, виділіть його, клацнувши мишкою, і 

пересуньте: 

 
Також можна користуватися клавішами на клавіатурі: ← вправо ↑ вгору → вліво ↓ вниз 

 

Щоб скасувати новий об'єкт, натисніть кнопку скасування останньої дії   

 

Щоб видалити об’єкт, виділіть його та натисніть клавішу Del. 
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Для пропорційної зміни розміру, затисніть клавішу Alt при зміні розмірів об'єкта 

мишкою: 

     
 

Для повороту побудованого елемента натисніть кнопку  та вкажіть кут: 

     
 

 

Для деяких об'єктів (наприклад, піч, димовідвід, навіс) зручніше побудувати контур (як 

прямокутник) та сконвертувати (при цьому зберігаються пропорції). Детальніше див. 

розділ Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 
 

Бібліотека елементів інтер'єру 

Для створення нового об'єкта побудуйте на плані об'єкт із простих конструкцій (лінії, 

круги, прямокутники тощо), потім виділіть їх разом і натисніть на кнопку Новий 

об'єкт: 

 
 

Далі введіть категорію та назву об'єкта: 
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Категорія вибирається зі списку або вписується нова (тоді вона буде створена).  

Назву також можна вибрати зі списку (тоді об'єкт буде перезаписано) або вписати 

нову.  

На завершення натисніть Ок. 

 

Список оновиться, об'єкт додасться до списку: 

 
 

 

Щоб видалити непотрібний об'єкт із бібліотеки, виділіть його та натисніть кнопку 

Видалити об'єкт  
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14. Кімнати 

Кімнати в програмі визначаються автоматично по побудованим стінам, перегородкам 

та колонам. Кімнати створюються після повного креслення поверхового плану. 

Кімнати визначаються проектантом (їх типи та характеристики), і ці дані 

використовуються у звітах. 

 

Визначення кімнати 

Кімната автоматично визначиться по замкнутих стінах. 

 

Для початку відкрийте вкладку Кімнати: 

 
 

Порядок дій: 

- перевірити № квартири на нижній панелі (ці та інші параметри можна змінити потім); 

- перевірити параметр створення мітки з площею: чи потрібен № квартири; 

- вибрати приміщення у списку та натиснути на ньому подвійним клацанням; 

- натиснути мишкою на плані всередині цієї кімнати (у будь-якому порожньому місці); 

- програма автоматично визначить її контури та створить мітку з номером кімнати та 

площею. 



 77 

   
 

 

Додаткові відомості: 

 

1) У списку перелічені основні кімнати/приміщення: червоним кольором позначені 

житлові/основні, синім підсобні/допоміжні. 

  

2)   

У цьому полі можна вказати номер квартири/приміщення, до якої буде віднесена 

кімната. Значення можна задати до визначення кімнати або потім відредагувати його у 

характеристиках кімнати.  

Кнопкою  виконується оновлення вказаного № квартири для всіх виділених кімнат. 

 

3) Визначення кімнати за вказаними параметрами 

 
Якщо потрібна кімната відсутня у списку або вам потрібно задати інший номер 

кімнати, ніж визначився автоматично, введіть параметри в ці поля і натисніть кнопку 

Почати визначення  

 

4)   

Додавання до позначки № кв. залежить від цього параметра.  

Якщо ви забули правильно виставити ці налаштування під час створення кімнат, то 

можете потім застосувати кнопки Додати №кв або Видалити №кв на панелі: 

  
 

5) Якщо кімната не визначилася або визначилася неправильно, то можливо, стіни не 

стиковані або не створені потрібні перегородки та прорізи: 

 
Видаліть таку кімнату (кнопкою ), відкоригуйте план і повторіть визначення. 
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6) Для видалення кімнати виділіть її інструментом  (клацніть у будь-якому 

порожньому місці) та натисніть клавішу Del. Мітка площі автоматично видаляється. 

 

7) Для виправлення № квартири кільком приміщенням відразу виконайте такі дії: 

- виділіть приміщення на карті (з кнопкою Shift), 

- встановіть нове значення в полі Квартира за замовчуванням, 

- натисніть кнопку Оновити: 

 
 

Назва/тип/площа кімнати 

Виділіть кімнату та перейдіть на вкладку Інфо: 

 
 

Детальний опис кожного параметра див. у розділі Характеристика кімнати. 
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Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Зберегти внизу панелі: 

 
 

Проміри кімнат 

Програма автоматично проставляє проміри створених кімнат. 

 

Для виконання цієї дії оберіть у меню Приміщення – Проставити проміри (для всіх 

приміщень) або  Проставити проміри для виділених: 

 
 

 
 

Для видалення зайвих промірів їх необхідно виділити інструментом  і натиснути 

клавішу Del. 

 

Для редагування проміру виділіть його та натисніть клавішу F5 або кнопку 

Редагувати текст  і введіть інше правильне значення (також це значення 

оновиться в формулі). 

 

Щоб очистити всі проміри, виберіть меню Приміщення - Очистити всі проміри: 

 
 

Стиль промірів редагується на вкладці Стилі: 
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Використовуйте кнопки швидкого встановлення стиля /та оновлення промірів на плані: 

 
 

 

При активованому параметрі При зміні промірів виправити формулу та площу 

програма при зміні проміру (клавішею F5) автоматично знаходить значення проміру у 

формулі та замінює його на нове, перераховує площу та оновлює позначку. 

Вимкнення/увімкнення цього оновлення: 

 
 

Контрольні заміри 

Контрольні заміри – це автоматично визначені проміри між усіма конструктивними 

елементами приміщень. Використовується для контролю креслення. 

 

Щоб відобразити контрольні заміри всіх конструкцій, виберіть меню Приміщення – 

Контрольні заміри: 

 
Залежно від складності креслення аналіз може тривати кілька хвилин. 

 

Результат: 
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Інший метод контролю креслення – контрольні заміри по лінії. Для цього в меню 

оберіть Приміщення – Контрольний замір по лінії: 

 
 

Намалюйте лінію через будівлю: 

 
 

Результат:  

 
 

 

Заміри заносяться до косметичного (тимчасового) шару і не впливають на план. 

 

Для очищення всіх замірів виберіть меню Приміщення – Очистити заміри: 

 
 

Знайти зовнішню стіну 

Контур зовнішньої стіни програма може визначити автоматично після побудови плану. 

 

Для її створення виберіть меню Приміщення – Знайти зовнішню стіну: 
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Видаляється вона як простий об'єкт, кнопкою Del. 

 

Зовнішню стіну можна перенести на схему ділянки шляхом Копіювати – Вставити. 
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15. Довільні побудови 

Довільною побудовою називається побудова за допомогою простих конструкцій 

(символ, лінія, багатокутник, круг, тощо) 

 

Створення об'єктів 

 
 

 Символ 

На карті клацніть лівою кнопкою 

мишки у місці розташування точки 

(символу).  

 Лінія 

Натискайте на карті у місцях вузлів 

лінії. У момент руху мишки 

відображається поточна довжина 

відрізка. 

 

Клавішею Х (Ч на укр.) можна 

ввести значення довжини та кута 

відрізка вручну. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – права кнопка 

мишки. 

 

При фіксації горизонталі (клавіша 

F8) лінія будуватиметься лише під 

прямими кутами. 

 

Замкнуту лінію можливо 

перетворити на багатокутник  

 

 Дуга 

Дуга будується за трьома точками 

як показано на малюнку. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – відбудувати 

усі три точки. 

 

Для можливості редагування вузлів 

натисніть кнопку  (властивості 

як дуги втратяться) 

 

 
Закруглена 

лінія 

Натискайте на карті у місцях 

ключових вузлів. Викривлення 

відображатиметься під час руху 

мишки. 

Скасування побудови – Esc.  
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Завершення об'єкта – права кнопка 

мишки. 

 

Для можливості редагування вузлів 

натисніть кнопку  (властивості 

як кривої втратяться) 

 
Паралельні 

лінії 

1. Вкажіть на карті початкову точку 

першої лінії. 

2. Вкажіть початкову точку другої 

лінії. 

3. Далі натискайте у місцях вузлів. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – права кнопка 

мишки. 

 

Щоб отримати окремі лінії, 

натисніть Розгрупувати  

 

 Прямокутник 

Будується за двома протилежними 

точками. 

 

Під час руху до 2й точки 

відображаються розміри 

одержуваного об'єкта. 

 

Клавішею Х (Ч на укр.)  можна 

ввести значення довжин 

сторін вручну. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – відбудувати 

дві точки. 

 

Для можливості редагування вузлів 

натисніть кнопку  

 

 
Округлений 

прямокутник 

Будується за трьома точками: 

верхньо-лівий кут, нижньо-правий і 

розмір закругленості. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – відбудувати 

три точки. 

 

 Паралелограм 

Будується за трьома точками. 

Четверта сторона автоматично 

добудовується. 

 

При русі між точками 

відображається довжина поточного 

відрізка. 
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При утриманні Ctrl зберігаються 

прямі кути. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – відбудувати 

три точки. 

 Багатокутник 

Натискайте на карті у місцях вузлів 

об’єкту. У момент руху мишки 

відображається поточна довжина 

відрізка. 

 

Клавішею Х (Ч на укр.) можна 

ввести значення довжини та кута 

вручну. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – права кнопка 

мишки. 

 

При фіксації горизонталі (клавіша 

F8) лінія будуватиметься лише під 

прямими кутами. 

 

Багатокутник відрізняється від лінії 

тим, що це площадний об'єкт, який 

має площу та заливку. 

 

 Круг 

Побудова від центру по радіусу.  

 

Натисніть у центрі кола і вдруге на 

відстані заданого радіуса. Поточний 

радіус відображається під час 

переміщення мишки. 

 

Клавішею Х (Ч на укр.) можна 

ввести значення радіуса вручну. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – відбудувати 

дві точки. 

 

Для можливості редагування вузлів 

натисніть кнопку .  

Кількість отриманих вершин 

залежить від налаштування: 
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 Круг 

Побудова по діаметру.  

 

Натисніть у крайній лівій точці 

кола і другий – на протилежному 

боці. Поточний діаметр 

відображається під час 

переміщення мишки. 

 

Клавішею Х (Ч на укр.) можна 

ввести значення діаметра вручну. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – відбудувати 

дві точки. 

 

Для можливості редагування вузлів 

натисніть кнопку .  

Кількість отриманих вершин 

залежить від налаштування: 

 

 

 Овал/Еліпс 

Побудова овалу за трьома крайніми 

точками як показано на малюнку. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – відбудувати 

три точки. 

 

Для можливості редагування вузлів 

натисніть кнопку .  

Кількість отриманих вершин 

залежить від налаштування: 

 

 

 Текст 

Щоб створити текст/підпис, 

клацніть на карті в місці 

розташування та введіть значення. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – права кнопка 

мишки. 

 

Редагується текст подвійним 

клацанням мишки або клавішею F5. 

 
 

 
 

 Ортооб'єкт 

Ортооб'єктом називається 

багатокутник із прямими кутами. 

 

Натискайте мишкою у вузлах 

об'єкта. У момент руху мишки 

відображається поточна довжина 

відрізка. 
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Клавішею Х (Ч на укр.) можна 

ввести значення довжини вручну. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – права кнопка 

мишки. 

 

Для отримання прямокутника 

достатньо побудувати три точки та 

натиснути праву кнопку мишки –   

4-а точка добудується. 

 

 Напрямок 

Натиснути на плані в місці початку 

та кінця напрямку. 

 

Клавішею Х (Ч на укр.) можна 

ввести значення довжини вручну. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – побудувати 

дві точки. 

 

 

 Винос 

Натиснути на плані в місці початку 

та кінця виносу. 

 

Клавішею Х (Ч на укр.) можна 

ввести значення довжини вручну. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – побудувати 

дві точки. 

 
 

 Відстань 

Створення текстового об'єкта 

виміру відрізка. Спочатку задається 

точка початку відрізка, кінця та 

точка, куди помістити відстань. 

 

Скасування побудови – Esc. 

Завершення об'єкта – побудувати 

дві точки. 

 

 

 

Редагування стилю об'єкта 

Стиль об'єктів (для нових побудов) можна задати перед початком довільної побудови: 
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Для зміни стилю виділених об'єктів: 

 

-1 спосіб. Натиснути на зміну стилю окремого типу (символ/лінія/багатокутник/текст): 

 
З всіх виділених об’єктів буде знайдено придатні та змінено їхній стиль. 

 

- 2 метод. Відображення стилю за першим виділеним об'єктом: 

 
З всіх виділених об’єктів буде знайдено придатні та змінено їхній стиль. 

 

У процесі побудови схеми стилі зберігаються для побудови нових об'єктів (якщо вони 

встановлювались зі вкладки Абрис). Щоб швидко повернутись до стандартних стилів, 

натисніть кнопку Очистити стилі малювання: 

 
 

Стиль символу 

 
1) Список символів. Виділіть потрібний символ мишкою. 

2) Колір символу. Виберіть зі списку. 

3) Розмір символу (у частках). 

4) Кут повороту (у частках, тобто для кута 90º, треба ввести 90*10 = 900). 

5) Як виглядатиме отриманий результат. 

Після зміни натисніть Ок. 

 

Приклади: 
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Стиль лінії 

 
1)  Колір лінії. Виберіть зі списку. 

2) Товщина лінії. Введіть значення. 1 - це найтонша, 6 - дорівнює 1мм на плані. 

3) Стиль лінії. Вибирається зі списку. Щоб лінія була безбарвною, виберіть 000005. 

Щоб лінія була суцільною, виберіть 000000. 

Після зміни натисніть Ок. 

 

Приклади: 

 
 

Стиль регіону 
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1) Колір лінії. Виберіть зі списку. 

2) Товщина лінії. Введіть значення. 1 - це найтонша, 6 - дорівнює 1мм на плані. 

3) Стиль лінії. Вибирається зі списку. Щоб лінія була безбарвною, виберіть 000005. 

Щоб лінія була суцільною, виберіть 000000. 

4) Колір заливки. Вибирається зі списку. Щоб заливка була безбарвною, виберіть 

000001. Щоб була суцільна заливка, виберіть 000000.  

 
5) Колір фону. Виберіть зі списку. 

 
6) Галочка визначає прозорість фону. Якщо фон непрозорий, можна задати його 

колір. Прозорий фон означає, що об'єкти, які знаходяться під об’єктов, можна 

побачити. 

 
7) Стиль заливки. Виберіть зі списку. 

Після зміни натисніть Ок. 

 

Приклади: 

 
 

Стиль тексту 
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1) 1) Назва шрифту. Виберіть зі списку. Звичайні шрифти: Arial, Times New Roman, 

Креслювальний Gost type A 

2) Вирівнювання тексту щодо базової точки. Різниця наведена на малюнку: 

  

 
3) Розмір тексту. Звичайні значення для тексту. Виберіть зі списку або введіть 

вручну. 

4) Кут повороту. Виберіть зі списку. Задавати кут можна і візуально на плані, 

рухаючи спеціальну точку:  

  
5) Галочка визначає жирний текст. 

6) Галочка визначає похилий текст. 

7) Галочка визначає підкреслений текст. 

8) Галочка визначає перекреслений текст. 

9) Галочка визначає, є  тексту(колір задається в полі фон):   

10) Галочка визначає, є ттіінньь тексту:  

11) Галочка визначає прозорий фон (колір задається в полі фон):  

12) Галочка визначає, що розмір шрифту буде однаковий при всіх масштабах. 

13) Колір тексту. Вибрати зі списку. 

14) Колір фону, якщо не встановлено прозорість. Вибрати зі списку. 

15) Як виглядатиме текст із заданими налаштуваннями. 

Після зміни натисніть Ок. 

 

Приклади: 

 
 

Перенос/копіювання стилю 

Щоб скопіювати стиль з виділеного об'єкта,  натиснути Копіювати стиль: 

 
Потім виділити об'єкт(и), яким потрібно перенести стиль, та натиснути кнопку 

Вставити стиль: 

 
Об'єкти при цьому мають бути однотипними. 
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Інформація про об'єкт 

Для відображення геометричної інформації про об'єкт (координати, стиль, частини) 

натисніть кнопку Інформація: 

 
 

Вікно інформації має вигляд: 

 
 

1. Змінити стиль об'єкту 

2. Загальна інформація про об'єкт 

3. Координати (можна редагувати) 

4. Частини групованого об'єкта. 

Якщо об'єкт згрупований, наприклад, такий , то буде відображено панель 

№4. Для кожної частини окремо встановлюється стиль, відображається загальна 

інформація та координати. 

 

Список координат можливо отримати з меню : 

 
-16.64325; 105.863 

-19.77325;105.863 

 

 
1,-16.64325,105.863 

2,-19.77325,105.863 

3,-19.77325,103.863 

4,-16.64325,103.863 

5,-16.64325,105.863 

 

Після зміни інформації (стилі, координати) натисніть кнопку Зберегти. 
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16. Характеристика/параметри об’єктів 

 

Про характеристики/параметри об'єктів 

Об'єкти на плані можуть належати до різних типів, наприклад, конструктивні елементи, 

інтер'єр, кімнати, будівлі. При побудові із заданими властивостями (наприклад, стіни, 

двері) тип об’єкту встановлюється автоматично. Але при довільній побудові 

(креслення схеми ділянки) чи імпорті тип не заданий, тому це робить проектант. 

 

Що залежить від типу елементу: 

 Двері/вікна/прорізи вписуються лише в об'єкти з типом Стіна. Тобто якщо ви 

створили довільну стіну, її треба перетворити на об'єкт Стіна. 

 Звіти створюються за характеристиками об'єктів (кімнат/будівель/споруд). 

 

Тип елемента вказується у списку на вкладці Інфо: 

 
 

Для об'єктів з невизначеним типом відображаються лише дані з геометрії. 

 

Щоб змінити тип, виберіть його у списку: 

 
Заповніть мінімальні параметри та натисніть Зберегти внизу панелі. 

 

Параметри стіни 

Виділіть стіну та перейдіть на вкладку Інфо: 
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Тип элемента Показує, що це об'єкт типу стіна. Зміна на 

інші елементи не застосовується. 

 

Тип Тип стіни. Визначає стиль відображення. 

Вибирається зі списку.  

«Не задан» - контур тонка чорна лінія. 
 

Матеріал Матеріал стіни. Визначає стиль 

відображення. Вибирається зі списку. 

«Не задан» - без кольорового фону. 

 
Товщина Товщина стіни, у см. Можливо виносити 

на план як позначку.  
Площа/периметр 

висота/ширина 

Значення за фізичними розмірами об'єкта. 

Висота та ширина контуру по крайніх 

точках. 

 

Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter в полі або кнопку Зберегти внизу панелі: 

 
 

Параметри дверей/вікна/прорізу 

Виділіть конструктивний елемент та перейдіть на вкладку Інфо: 

     
 

Тип элемента Показує, що це об'єкт типу вікно /двері/ 

проріз. Можливо змінювати на інші 

вбудовані елементи. 

 

Тип Тип елементу. Визначає стиль 

відображення. Вибирається зі списку. 

 

 

 
Площа/периметр 

висота/ширина 

Значення за фізичними розмірами об'єкта. 

Висота та ширина контуру по крайніх 

точках. 
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Можна змінювати тип вбудованого елементу (наприклад, двері в проріз, тощо) шляхом 

зміни Тип елемента і далі вибору Тип у параметрах. Після збереження об'єкт 

перемальовується. 

 

Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter в полі або кнопку Зберегти внизу панелі. 

 

Характеристика кімнати 

Виділіть кімнату та перейдіть на вкладку Інфо: 

 
 

Тип элемента Показує, що це об'єкт типу 

кімната. Не редагується 

 

№ кімнати Номер кімнати. Визначається 

автоматично у порядку створення 

кімнат. Відображається на плані у 

позначці з площею. Можна ввести 

своє значення. Може бути 

відсутнім для кімнат, що не 

враховуються у звітах. 

Для холодних приміщень 

використовуються латинські 

символи: I V X 

 

 

 

 

Назва Назва кімнати. Можна вибрати із 

запропонованого списку або ввести 

власне значення. 
 

Тип Тип кімнати. Вибирається із 

запропонованого списку. 

«не враховується» - приміщення не 

заноситься у звіти. 
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№ прим./кв. Номер квартири/приміщення.  

Для жилих квартир – це 1, 2, 3…  

Для заг.кор. – номер поверху I, II..  

«-» – коли значення відсутнє. 

Пустим це поле не може бути. 

 

 

Коеф Знижувальний коефіцієнт, що 

застосовується до площі. Вручну 

додається до формули площі. 

Можливо виносити на план як 

позначку. 

 

 
Висота Висота кімнати. Виноситься як 

позначка на план. 
 

Площа Розрахункова площа приміщення. 

Зазвичай визначається за 

формулою, але можна ввести будь-

яке значення. Для переходу у 

редактор формул натисніть   

Для оновлення площі після зміни 

формули натисніть Розрахунок 

унизу панелі. 

 

Формула  Формула розрахунку площі. Для 

прямокутних кімнат автоматично 

заповнюється по фактичних 

розмірах. Вводиться проектантом 

вручну для складних приміщень. 

Поле може бути пустим або «б/з». 

Для переходу у редактор формул 

натисніть   

Для оновлення площі після зміни 

формули натисніть Розрахунок 

унизу панелі. 

 

Прибудова до 

кв. 

Та/ні. Чи є кімната прибудовою до 

квартири у багатоповерховому 

будинку. У звітах такі приміщення 

розташовуються нижче квартир. 

 

Самов.площа Самовільна площа, кв.м. Значення 

заносить проектант вручну. 

 

Тип вбуд.прим. Тип вбудованого нежитлового 

приміщення у багатоповерховому 

будинку. Можна вибрати значення 

зі списку або ввести власне. На 

основі цих даних заповнюються 

звіти. 

 
Площа/периметр 

висота/ширина 

Значення за фізичними розмірами 

об'єкта. Висота та ширина контуру 

по крайніх точках. 
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Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter в полі або кнопку Зберегти внизу панелі. 

 

Див. також розділ Розрахункові формули площ/об’ємів/периметру. 

Див. також розділ Автоматичний розрахунок показників. 

 

Приклади заповнення: 
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Характеристика будинку/будівлі/споруди 

Виділіть об'єкт на схемі ділянки та перейдіть на вкладку Інфо: 

  
 

Тип элемента Показує, що це об'єкт типу споруда. 

Якщо це не визначено, то оберіть 

Споруда – з’являться параметри для 

заповнення.  

 

Назва Назва будівлі/споруди. Можна 

вибрати із запропонованого списку 

або ввести власне значення. 
 

Літера Літера будівлі/прибудови/споруди: 

А, А-2, А', Б, а-1, а1, №1, №2, І 

Може не заповнюватися. 

 

Щоб отримати а1, введіть а[1]. 

Для споруд обов’язково на початку 

додавати №. 

Для замощення - латинські літери.  

 

Для визначення наступної літери 

(аналізуючи об’єкти на плані) 

натисніть  

 
 

 
 

 

Головний Літер Літера будівлі, в якій/на якій/під 

якою знаходиться об'єкт.  

Це поле заповнюється для: підвалів, 

мансард, надбудов, прибудов, 
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веранд, ґанків, погребів (якщо вхід з 

будівлі).  

 

Наприклад:  

Назва Літера Г. літ. 

Житловий 

будинок 

А  

Прибудова а А 

Житлова 

прибудова 

А1 А 

Мансарда мс А 

Погріб під А пг А 

Сходи до а  А 

Ґанок до а  А 

Гараж В  

Оглядова яма 

під В 

о.г В 

Шийка погребу пг  

Погріб пг  

  

 
 

 

Висота Висота будівлі, в м. Автоматично 

додається у позначку при винесенні 

літери на план. 

Додавання h/H залежить від 

налаштування:  

 

Об'єм Об'єм будівлі, в м.куб.  

Значення береться в (), якщо об'єм 

не треба враховувати до загального 

об’єму забудови, наприклад, для 

погребів, підвалів, ог.ям, тощо. 

 

Можна натиснути  для введення 

формули розрахунку. Автоматично 

сформується ф-ла: площа * висота 

(що маються бути вже заповнені). 

Можна ввести й іншу формулу. 

 

Для оновлення об'єму після зміни 

формули або висоти натисніть 

Розрахунок унизу панелі. 

 
 

 
Поверхів Кількість поверхів будівлі. Цей 

параметр використовується для 

розрахунку поверхової площі. 

 

Після зміни цього параметру для 

оновлення інших параметрів 

натисніть Розрахунок унизу панелі. 
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Площа Розрахункова площа, в кв.м.  

Значення береться в (), якщо площу 

не треба враховувати до загальної 

площі забудови, наприклад, для 

погребів, підвалів, ог.ям, мансард, 

надбудов, балконів, тощо. 

 

Зазвичай визначається за формулою, 

але можна ввести будь-яке значення. 

Для переходу у редактор формул 

натисніть – автомат. сформується 

формула за фактичними розмірами. 

 

Для оновлення площі після зміни 

формули натисніть Розрахунок 

унизу панелі. 

 

Периметр Розрахунковий периметр, в м., при 

необхідності. Для переходу у 

редактор формул натисніть . Для 

прямокутних будівель формула 

формується автоматично, для 

складних - введення вручну. Також 

можливо встановлювати периметр 

за фактичними розмірами  

Формула периметру не зберігається. 

 

Формула Формула розрахунку площі. Для 

прямокутних будівель автоматично 

заповнюється по фактичних 

розмірах. Вводиться вручну для 

складних будівель. Поле може бути 

пустим.  

Для переходу у редактор формул 

натисніть   

Для оновлення площі після зміни 

формули натисніть Розрахунок 

унизу панелі. 

 

 

Поверх.площа Поверхова площа, в кв.м.  

Формула: площа*поверхів.  

 

При зміні кіл-ті поверхів або площі 

для оновлення цього параметру 

натисніть Розрахунок унизу панелі. 

 
 

 
Рік Рік побудови. Можливо дописувати 

рік реконструкції. 
 

 
%зносу Процент зносу  

ІнвN Інвентарний номер, при наявності. 

Можна виносити на план 

позначкою. 
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Літер плана Заміна літери об'єкта (в усіх звітах). 

Можна виносити на план окремою 

позначкою. 

Наприклад, колодязь має літ.К, але 

програма такі літери відносить до 

будівель. Тому у поле Літера 

заносимо №99, в поле Літер плана 

К і це поле виносимо на план. У 

звітах Колодязь матиме літеру К. 

 

Також необхідна така заміна, коли 

літера відрізняється від латинських 

букв. 

 
 

 

Коментар Додатковий параметр. А також 

обліковий номер. Можна виносити 

на план окремою позначкою. 

 

 
У звітах Та ні. Чи заносити цю споруду у 

відомості.  

Наприклад, будинок показано на 

плані, літера винесена в експлікацію 

на схемі, але в характеристику не 

заноситься. 

 
 

 
 

 
 

 
Сортування (01-

99) 

Задати сортування вручну, в межах 

основної будівлі та її частин. При 

складних великих об’єктах. 

Наприклад:  

літ.А – 01 

підвал пд – 02 

прибудова а1– 03 

ґанок до а1 – 04 

веранда а2 – 05 

 

Площа/периметр 

висота/ширина 

Значення за фізичними розмірами 

об'єкта. Висота та ширина контуру 

по крайніх точках. 
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Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter в полі або кнопку Зберегти внизу панелі. 

 

Див. також розділ Розрахункові формули площ/об’ємів/периметру. 

Див. також розділ Автоматичний розрахунок показників. 

 

Приклади заповнення: 

 

Будинок:                                           Прибудова: 

    
 

Погреб з шийкою (окремий): 

  
 

Мансарда:                                       Підвал: 
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Сарай:                                             Ог.яма під гаражем: 

  
 

Паркан:                                            Водопровід: 

  
 

Сходи (окремі):                             Замощення: 
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Школа:                                            Багатокварт.будинок: 

   
 

Характеристика угіддя 

Виділіть об'єкт на схемі ділянки та перейдіть на вкладку Інфо: 

  
 

Тип элемента Показує, що це об'єкт типу 

угіддя. Якщо це не визначено, то 

оберіть угіддя – з’являться 

параметри для заповнення.  

 

Угіддя Тип угіддя. Обирається зі списку 

  
Площа Площа угіддя, у кв.м. 

Автоматично заноситься по 

фактичних розмірах. Проектант 

може встановили власне 

значення по документах. 

 

 

 

 

 

Формула Формула розрахунку площі. 

Допускається «Згідно докум.» 

«Обраховано програмою» 

 

 

Площа/периметр 

висота/ширина 

Значення за фізичними 

розмірами об'єкта. Висота та 

ширина контуру по крайніх 

точках. 
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Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter в полі або кнопку Зберегти внизу панелі. 

 

Приклади заповнення: 

    
 

Матеріал будинку/будівлі/споруди 

Виділіть об'єкт на схемі ділянки та перейдіть на вкладку Матеріал: 

 
 

Тип элемента Назва об'єкта (визначаються на вкладці Інфо). Якщо назва не 

зазначена, панель матеріалів не буде доступна. 

Інші поля Склад параметрів згідно звіту Характеристика. 

 

Показувати всі параметри або один рядок  – галочка внизу: 

  
 

Програма аналізує об’єкти по назві (розрізняються: будинки і 

споруди: паркан, ворота, хвіртка, замощення, ґанок, сходи, 

підпірна стінка, балкон, колонка/колодязь/водопровід, зливна яма, 

резервуар/басейн)  та формує списки з бібліотеки.  

 

Значення можливо ввести вручну, обрати зі списку або перейти у 

бібліотеку  , де у зручній формі відмітити галочками потрібні 

значення. 
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В бібліотеці галочками відмічаються потрібні рядки (вони будуть 

записані через кому). Потім натиснути Зазначені у проект, щоб 

зберегти матеріалі об’єкту. 

 

Детальніше див. розділ  Бібліотека матеріалів  

 

Одним рядком Галочка означає, що всі параметри будуть об'єднані в один рядок. 

У звітах також робиться об'єднання.  

Автоматично об'єднання встановлюється для всіх споруд (огорожі, 

ворота, тощо), замощень та балконів. 

 

Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter у полі або кнопку Зберегти внизу панелі: 

 
 

Перенесення/копіювання матеріалів 

Щоб скопіювати матеріали з об'єкта (будівлі/споруди), його потрібно виділити та 

натиснути Копіювати матеріали: 

 
 

Потім виділити об'єкт(и), яким потрібно перенести матеріали та натиснути кнопку 

Вставити матеріали: 
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Спеціальні символи 

Для створення літери з верхнім індексом у програмі індекс записується у квадратних 

дужках [], наприклад a1 заноситься як a[1] 

 

Для виключення з розрахунків журналів зовнішніх обмірів об’єму або площу значення 

записують у круглі дужки (), наприклад, (22) 

 

Для холодних приміщень використовують латинські символи I V X (в англ. розкладці) 

 

Для замощення використовуються латинські символи I V X (в англ. розкладці) 

 

 

Доступна панель спеціальних символів внизу вікна на вкладці Інфо: 

 
 

Позначки 

Позначки є текстовими підписами до елементів плану, що мають чи ні виноси, і 

автоматично оновлюються при зміні характеристик. Наприклад, позначка площі 

кімнати. 

 

Приклади: 

 

На поверховому плані:              На схемі ділянки: 

     
 

Створення позначок: 

- Для кімнат позначка №кімн + площа створюються автоматично при їх визначенні: 

 
 

- Щоб створити позначку Висоти/ Коеф.площі для кімнати в характеристиках (на 

вкладці Інфо) виділити відповідне поле,  натиснути на кнопку Перенести на план і 

клацнути на плані в місці розташування позначки: 
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- Для будівель/споруд аналогічно створюються позначки Літера+висота/ ІнвN/ 

Коментар/ Літер плана: перейти на вкладку Інфо, виділити відповідне поле,  

натиснути на кнопку Перенести на план і клацнути на плані: 

 
При створенні позначки Літера+висота, висота може автоматично приховуватися для 

хвірток/колодязів/колонок/тощо. 

 

Зміна позначки: 

- 1. виділити позначку та клацнути по ній подвійним клацанням мишки; 

 

- 2. виділити об'єкт, на вкладці Інфо внизу натиснути на кнопку Позначки, у вікні 

виділити позначку та клацнути по ній подвійним клацанням мишки (або кнопка 

Редагувати): 
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Вікно налаштування позначки: 

 
Окремо налаштовуються верхнє та нижнє значення, розділова лінія, виноси, поворот. 

 

У значеннях змінні параметри записані у дужки {}. Наприклад : 

   на плані виглядають як  

    
 

Для зміни значення натисніть на кнопку Стандартні значення і оберіть зі списку: 

 
 

Для створення складної позначки перейдіть у редактор, натиснувши кнопку  : 

 
Формула складається з довільних символів, які не змінюються, наприклад, «=». Також 

з параметрів об'єкта, що пишуться у {} (вони вибираються зі списку) і автоматично 

оновлюються на плані при їх зміні у характеристиках об'єкта. Кожен рядок означає 

новий рядок у позначці. 
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Щоб змінити шрифт, натисніть кнопку : 

 
 

Для відображення (приховування) виносу (лінії від позначки до об'єкта) 

використовуйте кнопки:  

 

 Відображати лінію 
 

 Відображати стрілку 
 

 Немає лінії (кнопки не натиснуті) 
 

 

Винос за замовчуванням прив'язується до центру найближчої сторони об'єкта. 

Можлива прив'язка до центру об'єкта або до найближчої сторони: 

 

До центру До сторони 

 
 

 

Якщо потрібно змінити положення виносу, то виділіть його й перейдіть у режим 

редагування вузлів  (на клавіатурі клавіша F4). Далі пересуньте точку прив’язки у 

потрібне місце: 
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Існують наступні типи позначок: 

 

стандартна горизонтальна Розгорнута 

 
 

 
 

Видалення позначки: 

Виділіть її на плані та натисніть на клавіатурі Del. 

 

Загальний стиль позначок редагується на вкладці Стилі: 

 
 

Якщо редагувати ці стилі після розміщення позначок, то для їх оновлення натисніть 

Так у вікні, що буде видано: 

 
 

 

Розрахункові формули площ/об’ємів/периметру 

Для розрахунку площі, об’єму, периметру приміщень і будівель потрібно вказати 

формули.  

 

В програму вбудований редактор формул: 

 
 

Для простих прямокутних об’єктів формула визначається автоматично по фактичних 

розмірах. Але проектант завжди може змінити формулу. 
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Викликається редактор кнопкою Редактор формули, що з’явиться при виділені поля: 

 

 

 

 
 

Формула складається із: 

- звичайних математичних операцій (+, -, /, *),  

- зведення в ступінь (32 записується як 3^2),  

- вилучення квадратного кореня (√9 записується як sqrt(9)), 

- функцій sin() cos() tan(), 

- скобки (), 

- число Пі записується як Pi. 

 

Для розрахунку площі складної фігури її слід розбити на прості: 

   
 

 

Деякі часто використовувані формули підрахунку ПЛОЩІ: 
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Деякі часто використовувані формули підрахунку ПЕРИМЕТРУ: 

   

                       

        
 

 

Деякі часто використовувані формули підрахунку ОБ’ЄМУ: 

                                      

                      
 

Результат розрахунку буде відображено у полі Результат. Якщо формула не по кінця 

введена або  містить помилки, то буде писатися помил. 

 

Деякі формули (наприклад, підрахунку площі) зберігаються в окремому параметрі, 

інші (наприклад, периметр и об’єм) потрібні для підрахунку цього значення і не 

зберігаються у проекті. 

 

Також звертайте увагу наскільки ваша площа по формулі відрізняється від фактичної: 
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Автоматичний розрахунок показників 

Для зручності проектанта зроблено кнопку Розрахунок, щоб прискорити заповнення 

властивостей приміщень та будівель: 

     
 

Для кімнати по формулі заноситься площа. Якщо формула відсутнє, програма спробує 

її визначити по фактичним розмірам. При зміні формули можно знову натиснути 

Розрахунок, щоб оновити площу. 

 

Для будівель/споруд по формулі і висоті (за потреби) заносяться площа, периметр та 

об'єм (за потреби). При складній формулі периметр не заноситиметься (його треба 

розрахувати вручну). Якщо формула відсутнє, програма спробує її визначити по 

фактичним розмірам. Програма розрізняє за назвою об'єкти і по-різному заповнює: 

погреб, мансарду, ґанок, сходи, паркани, хвіртки тощо. Увага! Якщо назва 

нестандартна або написана неправильно, програма може неправильно занести 

значення, тому перевіряйте заповнення. При зміні формули/висоті/поверховості можно 

знову натиснути Розрахунок, щоб оновити інші властивості. 
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17. Операції з об’єктами 

 

Виділення об'єктів 

Об’єкти виділяються інструментом Виділення лівою кнопкою мішки: 

 
Швидкий перехід на виділення – клавіша Пробіл. 

 

Знімається виділення всіх – права кнопка мишки. 

 

Для виділення об'єктів шляхом захоплення у прямокутній зоні, яку отримують 

клацнувши мишкою в одній крайній точці та простягнувши у протилежну: 

     
В цьому режимі виділяться об’єкти, центр яких попав в зону виділення. Але якщо 

тримати затиснутою клавішу Ctrl, то можливо часткове захоплення об’єкта. 

 

При затиснутій клавіші Shift і клацання лівою кнопкою мишки по об’єкту виділення 

цього об’єкта добавиться/зніметься , але не чіпаючи інші виділення об’єктів. 

 

При затиснутій клавіші Ctrl і клацання лівою кнопкою мишки робиться також 

перебір об'єктів, якщо вони знаходяться один під одним. 

 

Для виділення об’єктів з однаковим стилем, виділіть один об’єкт й натисніть 

Виділити зі схожим стилем: 

 
 

 
Детальніше див. Виділити зі схожим стилем. 

 

Для виділення всіх об’єктів натисніть Виділити все на шарі: 

 
Детальніше див. Виділити все на шарі. 

 

Увага! На поверховому плані кімнати знаходяться в окремому шарі, тому щоб 

працювали інструменти виділення, виділіть спочатку одну кімнату, щоб зафіксувати 

роботу саме з цим шаром. Також існують окремі шари для опорних точок і для 

тимчасових побудов. 
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Редагування вершин (вузлів) об'єкта 

Якщо об'єкт має вершини/вузли, їх можна окремо редагувати: додавати, переміщати, 

видаляти: 

 
Для переходу в режим редагування вершин перейдіть на інструмент виділення  (на 

клавіатурі клавіша Пробіл) та натисніть кнопку Редагувати вершини (або клавішу F4): 

 
 

Спосіб виділення об'єкта зміниться з контуру на вузли: 

                    
 

Для зміни положення вузла виділіть його мишкою та перемістіть на потрібне місце: 

 
 

Для видалення вузла виділіть його мишкою та натисніть клавішу Del на клавіатурі. 

 

Для додавання нового вузла натисніть кнопку Додати вершину  і, натиснувши 

курсором мишки на лінії, де має бути новий вузол, відтягнути його вбік, на місце його 

положення: 

     
 

Щоб вимкнути режим вузлів, натисніть кнопку редагування вузлів  (або F4) ще 

раз. 

 

У режимі редагування вершин клавіша Del не видаляє увесь об’єкт. 

 

Копіювання/Вставка 

Виділіть об'єкти, які потрібно скопіювати (з зажатим Shift виділяються декілька). 

Натисніть клавіші Ctrl+C або Копіювати: 
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Також можна копіювати об'єкти з векторної підкладки. Зверніть увагу, що при 

виділенні цих об'єктів буде візуально без підсвічування контурів: 

 
 

 

Вставляються раніше скопійовані об'єкти у те саме місце, звідки вони були 

скопійовані. Для цього натисніть клавіші Ctrl+V або Вставити: 

 
 

Вставити раніше скопійовані об'єкти в поточне положення (центр) карти кнопкою 

Вставити в центр вікна: 

 
Це може знадобиться, коли копіюються об’єкти з векторної підкладки або з геодезії. 

 

Видалення об'єктів 

Перед видаленням виділіть об'єкти (з зажатим Shift виділяються декілька). Щоб 

видалити, натисніть клавішу Del на клавіатурі або Видалити: 

  
 

Щоб скасувати помилкове видалення, можна натиснути Ctrl+Z або . 

 

Перетворення площадні/лінійні 

Для перетворення площадних (багатокутник, прямокутник, круг тощо) на лініїні 

(відсутня заливка) натисніть Перетворити на лінію: 

 
 

        
Ця дія також перетворює дугу або криву на лінію з вершинами: 

   
 

Для перетворення лінійних об'єктів (якщо це можливо) на площадні натисніть кнопку 

Перетворити на площадний: 
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Ця дія також перетворює прямокутник або круг або овал на багатокутник з вершинами: 

        
 

Кількість отриманих вершин  при перетворенні залежить від налаштування 

 Чим воно більше, тим більше вершин буде створено та 

більш плавним буде коло. 

 

Розмір прямокутного об’єкту 

Щоб змінити розмір прямокутних об'єктів шляхом введення розмірів, натисніть кнопку 

Розмір об'єкта: 

 
Змінювати розмір можна стінам, вбудованим об'єктам (двері, вікна, отвори) та 

довільним об'єктам (прямокутникам). 

 

У вікні задайте нові розміри: 

 

 

 
Натисніть Ок - об'єкт перебудується. 

 

Точне переміщення об'єктів 

Інструмент дозволяє перемістити виділені об'єкти на відстань, задану двома точками. 

 

Виділіть об'єкти та натисніть кнопку Точне переміщення: 

 
 

Далі клацніть на плані в місці початку відрізка та закінчення (з натиснутою клавішею 

ALT робиться копія об'єктів): 
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З’єднання в один багатокутник 

Ця функція поєднує виділені об'єкти (круги, прямокутники, багатокутники, а також 

лінії та дуги без їх попереднього перетворення на багатокутники) в один багатокутник. 

Початкові елементи при цьому видаляються. 

 

Виділіть об'єкти та натисніть З'єднати в один багатокутник: 

 
 

           
Стилі об'єктів будуть приведені до стилю першого об'єкта. 

 

Дзеркальне відображення 

Функція дозволяє дзеркально відобразити об'єкти. Відображення робиться всім 

виділеним об'єктам разом. 

 

Виділіть об'єкти та натисніть кнопку Дзеркальне відображення: 

 
 

У вікні вказати параметри: 
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Вертикально 

вправо 
Відносно вертикалі, вправо 

 

Вертикально вліво Відносно вертикалі, вліво 

 

Горизонтально 

вниз 
Відносно горизонталі, вниз 

 

Горизонтально 

вгору 
Відносно горизонталі, вгору 

 

По центру вліво Відносно центру, вліво 

  

По центру вгору Відносно центру, вгору 

 
 

Зробити копію - Відобразити виділені об'єкти або зробити їх копію у відображені. 

 

Клонування об'єктів 

Створення копій об'єктів заданої кількості на заданій відстані один від одного. 

 

Виділити об'єкти та натиснути кнопку Клонування об'єктів: 

 
 

Далі вказати двома точками напрямок, в який бік розміщувати копії: 
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Ввести параметри: 

 
На відстані – У метрах відстань, на якій створювати об'єкти. 

Кількість – Скільки створювати копії. 

 

Результат: 

 
 

Поворот об’єктів на кут 

Функція виконує поворот об'єктів на заданий кут за годинниковою стрілкою відносно 

загального центру/окремих центрів об'єктів. 

 

Виділіть об'єкти та натисніть на кнопку Повернути об'єкт: 

 
 

Ввести параметри: 

 
 

Результат: 
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Поворот об’єктів по трьом точках 

Функція виконує поворот об'єктів по трьох точках: 1) центр повороту 2) точка початку 

повороту 3) точка кінця повороту. Програма автоматично визначить кут повороту. 

 

Виділіть об'єкт(и) та натисніть на кнопку Повернути по трьох точках: 

 
 

Далі вкажіть на карті три точки: центр, звідки, куди: 

 
Результат: 

  
 

Поворот об’єктів до горизонталі 

Функція виконує поворот об'єктів щодо намальованої горизонталі. 

 

Виділіть об'єкти та натисніть на кнопку Повернути до горизонталі: 

 
 

Намалювати лінію запланованої горизонталі: 
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Результат: 

                              
 

Групування об’єктів 

Об'єднання об'єктів у групу відбувається без втрати вихідних стилів та типів. 

Використовується при створенні складного елемента інтер'єру з простих елементів, 

наприклад, нестандартних сходів, вікон і т.д. Після угруповання стилі об'єктів можна 

змінювати у вікні інформації . 

 

Виділити вихідні об'єкти та натиснути Групувати об'єкти: 

 

         
Вихідні об'єкти при цьому видаляться. 

 

Далі з групою працюють, як із звичайним об'єктом: видалення, переміщення, 

копіювання. 

 

Розгрупування об’єктів 

Групу об'єктів (отриману внаслідок угруповання) або складний об'єкт (що складається 

із частин) можна розбити на окремі об'єкти. 

 

Виділити об'єкт-групу та натиснути Розгрупувати об'єкти: 

 

            
Вихідний об'єкт у цьому видаляється. 

 

Далі кожен елемент можна редагувати окремо. 

 

Масштабування об'єктів 

Пропорційно відмасштабувати виділені об'єкти із заданим коефіцієнтом. 

 

Виділити об'єкти та натиснути кнопку Відмасштабувати об'єкти: 
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Вказати масштабний коефіцієнт: 

 
значення 0.5 – означає зменшення удвічі, 

значення 2 – означає збільшення в 2 рази, 

значення 10 – означає збільшення в 10 разів і т.д. 

 

Результат: 

              
 

Проставити проміри всередині 

Довжини сторін об’єкту проставляються всередині по центру сторін. 

 

Виділіть об'єкти та натисніть Проставити проміри всередині: 

 
 

Результат: 

 
 

Видаляються зайві проміри кнопкою Del. 

 

Проміри можна редагувати як текст (клавіша F5). 

 

Стиль промірів редагується на вкладці Стилі: 
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Проставити проміри зовні 

Довжини сторін об’єкту проставляються зовні по центру сторін. 

 

Виділіть об'єкти та натисніть Проставити проміри зовні:  

 
 

Результат: 

 
 

Видаляються зайві проміри кнопкою Del. 

 

Проміри можна редагувати як текст (клавіша F5). 

 

Стиль промірів редагується на вкладці Стилі: 

 
 

Поділ лінії по вузлу 

Функція дозволяє розділити лінію за вказаним вузлом на окремі частини. 

 

Виділіть лінію та натисніть Розділити лінію по вузлу: 

 
 

 
Далі натисніть мишкою в місці вузла: 

 
 

Результат: 
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Видалення дублікатів об'єктів 

Функція дозволяє перевірити наявність дублікатів об'єктів та видаляє їх. Під час 

перевірки стилі об'єктів не враховуються, тільки координати. 

 

Для початку аналізу натисніть Видалення дублікати об'єктів: 

 
 

 
Аналіз може тривати тривалий час. 

 

Після завершення буде видано вікно: 

 або   

 

 

Імпорт координат з обмінних файлів IN4/XML 

Ця функція виконує імпорт координат ділянки (+ угідь та обмежень) та відбудовує 

об'єкти на плані в реальних координатах. 

 

Перейдіть до шару Схема (або план архітектурний/зведений). Натисніть на кнопку 

Імпорт координат з обм.файлу IN4 або Імпорт координат з обм.файлу ХМЛ: 
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Вкажіть файл у вікні вибору: 

 
 

 
 

 
 

Об’єкти можливо розвернути до фасаду (див. Поворот об’єктів до горизонталі). 

Будинки перетворити на Споруди і внести їх характеристики (див. Про 

характеристики/параметри об'єктів) 

Ділянку зробити Угіддям, щоб отримати площу (див. ), а потім перетворити на лінію, 

що не заважала (див. Перетворення площадні/лінійні). 

Якщо ви копіюєте об’єкти з реальними координатами на інші шари, варто 

використовувати Вставити у центр вікна. 
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Об'єкти на передній план 

Функція дозволяє перенести об'єкти на передній план, якщо вони розташовані під 

іншим об'єктом, що перекриває їх. 

 

Виділіть такі об'єкти. Можливо, потрібно тримати Ctrl і натискати на об'єкті, доки він 

не виділиться. Далі натисніть кнопку Об'єкти на передній план: 

 
Об'єкт вийде і вставиться і вже на передньому плані. 

 

Результат: 

    
 

Відобразити нумерацію вузлів 

Виділіть об'єкти і натисніть Показати нумерацію вузлів: 

 

 
 

Отримана інформація зберігається у тимчасовому шарі і не впливає на креслення. 

Для очищення натисніть Очистити тимчасові побудови   

Щоб зберегти в промірах, натисніть Зберегти тимчасові побудови  

 

Відобразити довжини сторін 

Виділіть об'єкти та натисніть Показати довжини сторін: 

 

 
 

Отримана інформація зберігається у тимчасовому шарі і не впливає на креслення. 

Для очищення натисніть Очистити тимчасові побудови   

Щоб зберегти в промірах, натисніть Зберегти тимчасові побудови  

 

Відобразити площу об’єкта 

Виділіть об'єкти та натисніть Показати площу: 
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Отримана інформація зберігається у тимчасовому шарі і не впливає на креслення. 

Для очищення натисніть Очистити тимчасові побудови   

Щоб зберегти в промірах, натисніть Зберегти тимчасові побудови  

 

Зміна напрямку вузлів 

Напрямки вузлів лінійного або багатокутного об'єкта бувають за годинниковою 

стрілкою і проти годинникової. Напрямок визначається під час створення об'єкта. 

 

Зміна напрямку буває корисною, коли штрихування ліній має бути в інший бік від того, 

як було відбудовано, без необхідності перебудовувати об'єкт: 

 

 
 

Перейдіть до об'єктів і натисніть Зміна напрямку вузлів: 

 
Інвертувати – змінити напрямок на протилежний. 

За годинниковою – встановити напрямок за годинниковою стрілкою. 

Проти годинникової – встановити напрямок проти годинникової стрілки. 

Просто показати як зараз є – відобразити, який зараз об'єкти маю напрямок. 

 

Результат: 

    
Лінії напрямків автоматично зникнуть, якщо вибрати якийсь інструмент (наприклад, 

натисніть Пробіл). 

 

Для швидкої зміни напрямку для виділеного об’єкту на протилежний натисніть 

клавішу Tab. 
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Об'єднання частин об'єктів 

Операція геометрично поєднує частини об'єктів в один. 

 

Спочатку виділіть вихідний об'єкт (багатокутник або лінію) і натисніть кнопку 

Фіксувати об'єкт, що змінюється: 

 

 
Далі виділіть інший об'єкт, який потрібно приєднати до вихідного (лінії приєднуються 

до ліній, багатокутники до багатокутників): 

 
Натисніть кнопку Об'єднати частини: 

 
 

 
Так – означає видаляти об'єкти, що приєднуються, 

Ні – означає не видаляти об'єкти, що приєднуються, якщо потрібно їх зберегти, 

Скасувати – скасувати об'єднання. 

 

Результат: 

 
 

Стиль буде єдиним, як у вихідного об'єкта. 

 

Якщо об'єкти не перетинаються, буде створено мультиоб'єкт (група), що складається з 

кількох частин, з одним стилем. 

 

Видалення частин об'єктів 

Операція геометрично видаляє від об'єкта частину чи поділяє його. 

 

Спочатку виділіть вихідний об'єкт (багатокутник або лінію) і натисніть кнопку 

Фіксувати об'єкт, що змінюється: 
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Далі виділіть інший об'єкт, яким потрібно видалити частину: 

 
Натисніть кнопку Видалити частину: 

 
 

 
Так – означає видаляти частини, якими відрізається, 

Ні – означає не видаляти частини, якими відрізається, якщо їх потрібно зберегти, 

Скасувати – скасувати видалення 

 

Результат: 

 
 

Цією операцією також поділяються лінії: 

         
 

І поділяються багатокутники лініями: 

               
 

Якщо об'єкти не перетинаються, видалення не відбудеться. 

 
 

Виділити зі схожим стилем 

Щоб виділити об'єкти зі схожим стилем, виділіть один об'єкт і натисніть кнопку 

Виділити зі схожим стилем: 
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Для тексту ігнорується кут повороту. 

Так можна вибрати всі позначки, проміри, однотипні стіни, будівлі, споруди, паркани. 

 

Для всіх виділених об'єктів можна: 

- Встановити єдині параметри стилю на вкладці Стиль об'єкта, 

- застосувати стиль із вкладки Абріс, 

- застосувати єдиний стиль стіни в меню Змінити стиль стіни, 

- Видалити об'єкти. 

 

Виділити все на шарі 

 
Дозволяє виділити всі об'єкти на карті. Якщо попередньо виділено якийсь об'єкт, 

виділення відбуватиметься саме на цьому шарі. Розрізняються 4 шари: опорні точки, 

тимчасові побудови, кімнати та всі інші об'єкти. 

 

Імпорт пікетів 

Щоб імпортувати текстовий файл з пікетами, натисніть Імпортувати пікети: 

 

 
 

Файл з пікетами має бути текстових форматів Х,У або Ім'я,Х,У: 
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Після імпорту на плані будуть відображені точки з іменами: 

 
 

Далі за допомогою простих фігур проектант креслить план: 

 
 

Стиль пікетів задається на вкладці Стилі - Стиль пікетів до початку імпорту: 

 
 

Імена пікетів відбудовуються як тимчасові побудови. Їх можна видаляти. Всі імена 

пікетів можна видалити кнопкою Очистити тимчасові побудови: 

 
 

Заново відобразити імена виділених пікетів кнопкою Показати нумерацію вузлів: 

 
 

Ім'я пікету можна змінювати кнопкою Змінити ім'я пікету:  
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Також додавання імені до довільної точки перетворить її на пікет (тобто зберігатиме у 

файл пікетів) 

 

Пікет можна рухати і видаляти. 

 

Оновлений варіант пікетів можна зберегти у файл через Зберегти пікети: 

 
 

 
 

Формат файлу вибирається до вікна вибору файлу: 

 
 

Вкажіть назву файлу и натисніть Зберегти. 
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18. Схема ділянки 

Схема ділянки створюється на спеціальному шарі Схема, створення якого див. Плани 

ділянки. На основі аналізу об'єктів схеми формуються всі звіти, крім експлікації 

приміщень.  

 

Для початку роботи виберіть схема у списку шарів: 

 
 

Побудова об'єктів схеми ділянки (будівлі та споруди) здійснюється довільними 

побудовами за допомогою простих фігур (точки, лінії, багатокутники). 

 

Бібліотека типових умовних знаків 1:500 масштабу знаходиться на вкладці Абрис: 

  
 

Ця бібліотека може редагуватися та поповнюватись користувачем. 

 

Бібліотека умовних знаків 1:500 

 

Для створення нового стилю (умовного знака) натисніть Додати новий стиль: 
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У вікні редагування стилю введіть такі параметри: 

 
Назва – назва стилю, що відображається у списку. 

Тип  – символ, лінія чи регіон. 

Стиль – натиснути на кнопку та обрати стиль об’єкту. 

 

Налаштуйте новий стиль, натиснувши на кнопки: 

 
Докладніше про стилі див. розділ  Стиль символі. 

 

Після натискання кнопки OK новий стиль відобразиться у списку і стане доступним 

для використання: 

 
 

 

Для створення нового стилю як копію оберіть стиль у списку, натисніть правою 

кнопкою мишки та виберіть Додати як копію з виділеного: 

 
Введіть нову назву, стиль та натисніть Ок 

 

 

Для редагування стилю виділіть його в бібліотеці та натисніть Редагувати стиль: 

 
Щоб зберегти зміни, натисніть Ок. 

 

 

Для швидкого отримання стилю з об’єкту на плані виділіть стиль у бібліотеці та 

виберіть у контекстному меню Отримати стиль із виділеного: 
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Для видалення стилю виділіть його в списку та натисніть кнопку Видалити стиль: 

 
 

 

Для застосування стилю до побудованих об'єктів виділіть його в списку та натисніть 

кнопку Застосувати стиль до виділених об'єктів (або клавіша F12): 

 
 

 

Для пошуку стилю введіть його назву (можна частково) у полі пошуку: 

 
При введенні тексту знаходиться перший збіг. Для пошуку інших натисніть кнопку 

Знайти далі  

 

Побудова за допомогою умовних знаків 

Знайдіть у бібліотеці умовний знак, яким хочете будувати. Якщо такий відсутній, 

можете вибрати схожий, зробити копію, та встановити власний стиль. 

 

Для початку побудови клацніть подвійним клацанням миші за стилем: 

 
 

Активізується інструмент із довільних побудов: 

 
Залежно від типу умовного знака може бути активовано створення точки, лінії або 

прямокутника. Поки ви не вибрали інший умовний знак або не очистили стиль 

побудови (кнопкою ) можна вибрати інший інструмент побудови, наприклад, якщо 

у вас складніша будівля, ніж прямокутна, то можна натиснути на кнопку побудови 

багатокутника  або ортооб'єкта . 

 

Після чого зробіть необхідні побудови. Детальніше див. розділ Довільні побудови.  
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Конвертація у типовий об'єкт 

У програмі передбачено спрощене створення деяких елементів інтер'єру (печі, димарі) 

та схеми ділянки (навіси). Достатньо створити контур цих об'єктів та виконати 

конвертацію.  

 

Виділіть контур об'єкта на карті та натисніть кнопку Конвертувати в типовий об'єкт: 

 
 

Виберіть тип об'єкта у списку: 

 
 

Вихідний – прямокутник: 
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Вихідний – лінія: 

    
 

Вихідний – текст: 

 
 

Результат можна визначити за зображенням.  

Потім натисніть Ок. 

 

Якщо результат не влаштовує, можна скасувати дію кнопкою . 

 

Визначення будівель/споруд 

Об'єкти на схемі ділянки можуть бути як будівлями/спорудами з їх характеристиками, 

так і елементами оформлення (підписи, проміри). Проектант вручну вказує, які об'єкти 

є будинками/спорудами (тобто які мають бути відображені у Характеристиці).  

 

Для цього треба виділити об'єкт на плані, перейти на вкладку Інфо та вибрати тип 

елемента Споруда: 

 
 

Далі заповнити характеристики об'єкта.  

Докладніше див. розділ  Характеристика будинку/будівлі/споруди. 

 

Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter в полі або кнопку Зберегти внизу панелі: 
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Після заповнення характеристик можна перенести позначку літери на план: 

 
 

Зазвичай позначка складається з двох частин: літера та висота. Висота автоматично 

прибирається для злив.ям, хвірток тощо. 

 

Якщо висота не потрібна, її можна видалити так: подвійним клацанням по позначці 

відкрити редактор і очистити нижнє поле: 

      
 

Якщо висота потрібна, то її у нижнє поле додають через меню Стандартні значення: 

 
 

Якщо необхідно додати/приховати винос позначки, то: подвійним клацанням по мітці 

відкрити редактор та налаштувати виноси: 

 
 

Докладніше про позначки див. розділ Позначки. 

 

 

Для розміщення довжин сторін будівлі натисніть Проставити проміри зовні: 
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Зайвий промір можна видалити вручну, виділів його та натиснувши кнопку   

(клавіша Del). 

 

Відкоригувати промір можна як звичайний текст, виділивши та натиснувши кнопку  

(клавіша F5). 

 

Клавішею Tab промір змінює положення відносно точки центрування і може легко 

розгорнути всередину, якщо це потрібно: 

 
 

Детальніше див. Проставити проміри зовні. 

 

Бібліотека матеріалів будівель та споруд 

Бібліотека відкривається в меню Налаштування - Редактори бібліотек стилів: 

 
 

 

Також бібліотека відкривається під час редагування матеріалів об'єкта на вкладці 

Матеріали. Тільки в такому випадку вона обмежена редагуванням доступних списків 

(по типу об’єкту) і має кнопку Зазначені у проект, щоб перенести значення в поточний 

об'єкт: 
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Бібліотека поділена на дві частини: БУДИНКИ та СПОРУДИ. 

 

Для будинків/будівель перераховані всі параметри, що вони мають: комунікації, 

фундамент, стіни і т.д.:  

 
У спорудах кожен тип об'єкта (огорож, ворота, ґанок і т.д.) має свій список значень: 

 
 

Додаються нові значення до списку шляхом внесення значення у незаповнений 

рядок. Кількість рядків у списках не редагується. 

 

Ctrl+Delete - очистити галочки у списку 

Ctrl+Shift+Delete - очистити галочки все 

Ctrl+Down - опустити все нижче, починаючи з поточного рядка 

Ctrl+Up - підняти все до поточного рядка 
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Для збереження бібліотеки потрібно натиснути внизу кнопку Зберегти бібліотеку: 

 
 

 

Для будівель є можливість зберігати обрані параметри під певною назвою: 

 

 - Додати до списку під новою назвою, перед цим галочками відзначити параметри. 

 - Редагувати назву для обраного у списку. 

 - Оновити параметри для обраного у списку; перед цим галочками відзначити нові 

параметри. 

 - Видалити значення зі списку. 

При зміні списку збережених параметрів додаткове збереження (унизу) не потрібне! 

 

 

Для перенесення значення у проект перейдіть до бібліотеки, галочками відмітьте 

потрібні значення, та натисніть внизу Зазначені у проект:  
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Якщо галочками відмічаються декілька рядків, то вони будуть записані через кому. 

 

 
 

Визначення угідь 

Угіддя на схемі ділянки проектант відбудовує або отримує із геодезії та визначає їх як 

Угіддя. Звіт «Розрахунок площі ділянки», заповнення розподілу площ робиться на 

основі цих даних. Угіддя бажано визначити, але це не обов’язково (обов’язково 

заповніть Розподіл площ, див. Розподіл площ споруд та угідь). 

 

Для визначення угідь треба виділити об'єкт на плані, перейти на вкладку Інфо та 

вибрати тип елемента Угіддя: 

 
 

Далі заповнити характеристики об'єкта: 

Докладніше див. розділ  Характеристика угіддя. 

 

Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter в полі або кнопку Зберегти внизу панелі: 

 
 

Варіанти заповнення: 
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Для зручності креслення з об’єктами угідь можна робити наступне: 

 - Перетворити площадні на контури ( ), щоб виділялися об’єкти всередині. 

- Здвинути угіддя у бік від плану:  

 
та сховати їх через Стиль угідь – приховати: 

 

 
 

Швидкий доступ до угідь можна отримати через Структуру об’єктів на плані : 

 
Угіддя будуть унизу списку. Подвійним клацання по рядку об’єкт виділиться на плані 

та заповняться параметри на вкладці Інфо. 

 

Як робити імпорт геодезії з обмінних файлів IN4/XML див. розділ Імпорт координат з 

обмінних файлів IN4/XML. 
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19. Звіти 

Звіти створюються у редакторах Microsoft Word/Excel та OpenOffice. 

Вимоги до Microsoft Office: версії ХР-365, OpenOffice: не нижче 4.1.1 

 

Якщо в системі встановлено обидва редактори, за замовчанням звіти формуються в 

Microsoft Office. Щоб пріоритетним був OpenOffice, встановіть галочку Налаштування/ 

Пріоритет створення звітів у OpenOffice. 

 

Після формування звіту ви можете самостійно редагувати отримані результати. Однак 

це не відбивається на проекті програми, наприклад, коли ви додаєте формули або 

виправляєте площу. 

 

За необхідності внести зміни до самого шаблону відкрийте папку шаблонів командою 

Налаштування / Відкрити папку з шаблонами: 

 
 

Якщо при формуванні звітів видаються помилки виду: 

 
Це означає, що ваш пакет Microsoft Word/Excel не активований, і вікно активації 

заважає виконанню команд. Бажано завершити активацію. Але можливо закрити це 

вікно, не закривати сам Word/Excel та повторити створення звіту з AvisБТІ. 

 

Внесення даних про об’єкт нерухомості 

Для нового проекту потрібно заповнити дані про об'єкт нерухомості (адресу, виконавця 

тощо). Ці дані потім автоматично заносяться до звітів. 

  

Виберіть у меню Звіти та друк - Внести дані про об'єкт: 
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У вікні редагування введіть такі параметри: 

 
Адреса – заноситься по окремих полях. 

Додатково для СТ – ділянка та сад. товариство (наприклад  №100, СТ "Промінь"). 

Додатково для гаража – заноситься № гаражу та гаражн. кооператив. 

Виконання – вибирається зі списків (див. Опис підприємства). 

Замовник – ПІБ/ назва обов’язково. 

 

Після натискання кнопки Застосувати зміни набудуть чинності. 

 

Приклади заповнення: 

Гараж у межах міста:                          Гараж за межами НП: 
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Садовий будинок за межами НП:          Об’єкт за межами НП: 

           
 

Опис підприємства 

Доступно з версії 1.4.хххххх 

 

Відкрити в меню Налаштування/Опис підприємства: 

 
 

В окремих розділах вводяться організації, виконавці робіт, контролюючі особи та 

зберігачі справи.  

 

Щоб додати рядок, натисніть Додати, заповніть поля та натисніть Зберегти: 

 
 

 
Аналогічно додаються дані в інших розділах. 

 

Для редагування виділіть рядок у списку – поля форми заповняться. Після 

редагування натисніть Зберегти. 

 

Щоб видалити рядок, виділіть рядок у списку та натисніть Видалити . 

 

Дані підприємства заносяться до списків у вікні Опис об’єкту нерухомості, звідки 

користувач вибирає потрібні значення для конкретного проекту: 
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У звітах та на планах автоматично заповнюються відповідні поля: 

 
 

Формування інвентарної справи та техпаспорту  

Техпаспорт складається з окремих листів у форматах DOC/XLS (які формуються з 

меню Звіти та друк – (Тип нерухомості) – (Окремі сторінки)) та з планів (які 

друкуються з меню Звіти та друк – Друк планів). 

 

Звіти згруповані за типами об'єктів нерухомості: 
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AvisБТІ (з версії 1.4.ххххх) містить у собі звіти за інструкцією №127, зі змінами за 

наказом №186 (окремо з підписом інженера/ без) та №690 (окремо з підписом 

інженера/ без, за межами нас.пункту/ у межах). Версія обирається у списку: 

 
 

У програмі можливе формування окремих сторінок або всього пакету (але плани 

формуються окремо в модулі Друк планів). Для цього вибрати Весь пакет: 

 
 

Журнали внутрішніх обмірів 

Журнал внутрішніх обмірів може змінюватись залежно від типу техзвіту (квартира, 

будинок, нежитлове приміщення, гараж тощо). 

 

Інформація для звіту береться із характеристик кімнат поверхових планів: 

             
 

Залежно від типу приміщення (житлова, допоміжна, літня, загального користування, 

основна) площа вноситься до відповідної колонки. 
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Деякі нюанси: 

 Поверхи однієї будівлі автоматично об’єднуються при складанні звіту. Щоб це 

відбулося, в управлінні поверхами перевірте, що літера у всіх поверхів однієї 

будівлі була однакова (основна): 

  
 

 

Журнал зовнішніх обмірів 

Інформація для звіту береться з характеристик будівель/споруд на схемі ділянки: 
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Деякі нюанси: 

 До «житлової/основної» площі заносяться будівлі (з прибудовами), для яких 

було створено поверхові плани. Зв'язок будівля-прибудова – заповнене поле 

Головна літера (детальніше див. Характеристика будинку/будівлі/споруди). Інші 

будівлі заносяться до «допоміжної/нежитлової» площі. 

 Споруди та замощення заноситься наприкінці звіту і до площ не 

підсумовуються. 

 Якщо поверховий план створено для допоміжної будівлі і її не треба відносити 

до основної площі, то в управленні поверхами вкажіть, що це «допоміжна 

(госп.) будівля» 

 Для виключення площ і об’ємів – значення обернути у дужки (), наприклад (20) 

 Споруди визначаються за «№» на початку літери, тобто, №1. 

 Замощення визначаються за назвою (замощення, вимощення, мощення, тротуар) 

 

Журнал розрахунку площ ділянки 

Інформація для звіту береться з характеристик угідь (визначені як Угіддя) та 

будівель/замощень (визначені як Споруда) на  схемі ділянки: 

     
 

Або (якщо вже заповнена) з форми Розподілу площ : 
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Sділянка – заноситься з об’єкту Угіддя/Ділянка або з Розподілу площ/Загальна площа. 

Sгород - заноситься з об’єктів Угіддя/Город або з колонки Під городом. 

Sзабудова (осн+доп) – сума площ  об’єктів Споруда або з колонок Основна будівля / 

Допоміжна будівля 

SЗамощення - заноситься з об’єктів Споруда/Замощення або з колонки Під доріжками. 

Sдвір – як різниця: Ділянка-Забудова-Замощення-Сад-Город. 

 

Структура об’єктів на плані 

Натисніть на кнопку Структура: 

 
 

У список заносяться кімнати (на поверховому плані) або об’єкти Споруда/Угіддя (на 

схемі ділянки): 

     
 

Подвійне клацання миші по рядку - об’єкт виділяється на плані та заповниться 

характеристика на вкладці Інфо. 
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Щоб оновити список, натисніть кнопку Оновити. Список автоматично оновлюється, 

якщо вікно закрито/відкрите або при зміні поверху. 

 

Вікно закривається натисканням на кнопку   

 

Список будівель та структур 

Виберіть у меню Звіти та друк – Список будівель та структур. Звіт доступний на 

схемі ділянки. У форматі .doc утворює звіт: Літера/Назва/Площа: 

 
 

Розподіл площ споруд та угідь 

Відкривається в меню Звіти та друк – Розподіл площ або на панелі: 

 
 

 
 

Спочатку обирається тип об'єкта. Він автоматично заповнюється з інформації про 

об'єкт нерухомості. Залежно від типу об'єкта формуються колонки, що відповідають 

експлікації на схемі розташування. 

 

У таблицю експлікації вносяться площі в кв.м., в автоматичному режимі або  вручну. 

 

Якщо на плані не створювався об’єкт ділянки, то введіть її площу в колонку Загальна 

площа.   
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Потім натисніть на кнопку Завантажити з плану. Програма здійснить аналіз будівель 

основних/допоміжних, замощень, а також угідь (город, ділянка, сад тощо).  Основними 

будівлями будуть вважатися ті, для яких створені поверхові плані, інші – 

допоміжними. Споруди визначаються по літері з № на початку і виключаються з 

підсумків площ. Замощення визначаються за назвою (замощення, мощення, 

вимощення, тротуар). Також виключаються ті площі, що у дужках (наприклад, 

погреб/підвал тощо). Двір розрахується автоматично, як різниця: ділянка-будівлі-

замощення-інші угіддя. 

 

З цієї таблиці замінюється експлікація для схеми розташування в модулі Друк планів: 

 
 

А також звіт «Журнал розрахунку площ ділянки» 

 

Імпорт характеристики із файлу 

Підтримуються такі типи характеристик: 
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А-1 Житлови
й будинок 

1961 Бут Шлакоб
лок, 

обк.цег
лою 

Шифер Дер.бал
ки 

Дерево ні так ні ні ні Місце
ве 

водян
е 

ні ні 3.50 78.8 276  50  

 

У плані слід створити всі об'єкти з літерами/назвою/площею. Саме за цими 

параметрами порівнюються рядки з файлу та заповнюються матеріали. 
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Щоб розпочати імпорт, виберіть в меню Звіти та друк - Імпорт характеристики: 

 
 

Далі вкажіть файл і зачекайте завершення аналізу: 

 
 

Кожен рядок у таблиці – це рядок з таблиці з файлу. Значення не редагуються. 

 

В колонці Знайдено – заноситься автоматично визначений об’єкт (літера/назва/площа).  

Об'єкти порівнюються по літері і назві. Якщо літера відсутня, то перевіряється  площа. 

 

Якщо об’єкт знайдено неправильно або необхідно пропустити рядок і не вносити його, 

тоді вам потрібно натиснути на рядок у колонці Знайдено мишкою (лівою або правою 

кнопкою) і обрати в меню потрібне: 

 
 

Щоб розпочати імпорт, натисніть на Імпорт внизу: 

 
Зачекайте завершення: 

 
 

Перенесені будуть тільки матеріали, літера/назва/площа/висота/об’єм – ні. 
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20. Друк планів 

 

Друк планів здійснюється з шаблону (макету), а не просто вікна карти. Тому немає 

потреби наносити на план шапку, штампи чи умовні знаки. Існують окремі шаблони 

для друку поверхових та ситуаційних планів. 

 

Виберіть потрібний шар у списку, натисніть кнопку Друк планів: 

 
 

Вікно модуля друку планів має вигляд: 

 
1) Менеджер шаблонів 

2) Панель команд 

3) Вікно попереднього перегляду (макет) 

4) Панель побудов елементів 

 

Список шаблонів складається з трьох частин: шаблони для друку планів і схем по 

інструкції для інв.справи (дод.02, з підписами керівника) й техпаспорту (дод.03-15, 

дата+підпис (або ні) інженера) та сторінки без надписів для експорту плану (Лист). 
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Змінний текст в шаблонах 

У шаблонах у деяких текстових елементах використовуються спеціальні позначки, які 

змінюють текст залежно від проекту.  

 

У властивостях тексту це задається в параметрі Інше/Мітка:  

 
 

Якщо параметр Мітка очистити, цей текстовий елемент більше не буде оновлюватися. 

 

Якщо поле Мітка встановлена (тобто це змінний текст), а користувач змінює поле 

Текст/Текст, буде запитано: 

 
Так – видалити позначку, зберегти текст. 

Ні – не видаляти позначку, залишити текст, але при наступному оновленні шаблону він 

зміниться автоматично. 

Скачувати – нічого не зберігати. 

 

Якщо поле Мітка було змінено, текст автоматично оновиться. 

 

Можливі параметри: 

Позначка Пояснення Джерело даних 

Область Область Дані про об’єкт нерух./ Адреса/Область 

Район Район Дані про об’єкт нерух./ Адреса/ Район 

СС Сільська рада/ОТГ Дані про об’єкт нерух./ Адреса/ с/р 

Місто Місто/Село Дані про об’єкт нерух./ Адреса/ Місто 

Місто, СС Місто, с/р Дані про об’єкт нерух./ Адреса/ Місто+С/р 

Вулиця Вулиця Дані про об’єкт нерух./ Адреса/ Вулиця 

Будинок № будинку Дані про об’єкт нерух./ Адреса/Будинок 

Квартира Квартира Дані про об’єкт нерух./ Адреса/Квартира 

СТ № діл., садове тов. Дані про об’єкт нерух./ Садовий/діл, СТ 

ГН № гаража Дані про об’єкт нерух./ Гараж/№ 

ГК Гаражний кооп. Дані про об’єкт нерух./ Гараж/Гараж.кооп. 

ПоіменнаНазва Поіменна Назва Дані про об’єкт нерух./ Гараж/Інд.назва 

Дата Дата інвентаризації Дані про об’єкт нерух./ Виконання/Дата інв. 

Виконав ПІБ виконавця Дані про об’єкт нерух./ Виконання/Підготовив 

Перевірив ПІБ контролера Дані про об’єкт нерух./ Виконання/Перевірив 

Директор ПІБ керівника Дані про об’єкт нерух./ Виконання/Організація/Дир. 

Підприємство Назва організації Дані про об’єкт нерух./ Виконання/Організація/Назва 
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Масштаб Масштаб плану у 

вікні, вигляд: 1:100 

Вікно карти 

Літера2 Літера будинку, 

вигляд: літ. А 

Управлення поверхами/Колонка Літера 

Поверх Поверх,  

Вигляд: I-й поверх 

Управлення поверхами/Колонка Поверх 

Будівля Назва будівлі Управлення поверхами/Колонка Назва 

ОблікN Обліковий номер Управлення поверхами/Колонка Коментар 

Коментар Коментар Управлення поверхами/Колонка Коментар 

Опис Опис2 

Опис3 

Список будівель та 

споруд в експлікації 

Схема ділянки / об’єкти Споруда 

Площ(…) Площі в експлікації Розподіл площ 

 

Різні види списків будівель та споруд: 

 

Опис: 

  
 

Опис2: (Широка колонка Літер) 

   
 

Опис3: (Без поділу на дві колонки) 
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Створення шаблонів 

Щоб створити новий порожній шаблон, натисніть кнопку внизу Новий шаблон: 

 
 

Введіть ім'я нового шаблону: 

 
 

Після натискання кнопки OK унизу списку з'явиться новий рядок: 

 
 

Якщо шаблон з такою назвою існує, то буде запрошено його заміну: 

 
Так – існуючий буде перезаписаний новим порожнім шаблоном. 

Ні – знову буде запрошено ввести ім'я. 

Скасувати – скасувати створення шаблону 

 

Для початку редагування шаблону виділіть його у списку, після чого він відобразиться 

у вікні попереднього перегляду: 

 
 

Оскільки шаблон тільки був створений, він порожній. Зробіть необхідні побудови. 

Докладніше про побудову див. у розділі Побудова елементів. Можна також скопіювати 

елементи з іншого шаблону за допомогою Копіювати/Вставити. 
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Після того, як були зроблені всі необхідні побудови, збережіть шаблон, натиснувши на 

кнопку внизу Зберегти шаблон: 

 
 

Шаблон можна створювати як копію наявного. Для цього виділіть схожий у списку 

та натисніть на кнопку Копіювати шаблон: 

 
 

Буде запропоновано ввести нове ім'я: 

 
Натисніть Ок, щоб створити шаблон. 

 

Далі внесіть зміни до шаблону та натисніть Зберегти. 

 

Параметри шаблона 

  Параметри шаблону: 

 
Є лінійка – приховує/показує міліметрову лінійку зверху та ліворуч від макета. 

Є прокручування – приховує/показує смуги прокручування праворуч та знизу від 

макета. 

Є сітка – приховує/показує сітку (розмітку) на макеті. 

Є прив'язка – включає/вимикає автоматичну прив'язку елементів до сітки на макеті. 

Є властивості елементів – включає/вимикає відображення властивостей елементів по 

подвійному клацанню мишки. 

Є гарячі клавіші – вмикає/вимикає гарячі клавіші. Не застосовується. 

Є направляючі від лінійки – включає/вимикає створення направляючої шляхом 

перетягування з лінійки на макет.  

Авто вибір нового елементу – включає/вимикає автоматичне виділення побудованого 

елемента. 
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Фон сторінки – колір макету. 

Колір сітки – колір сітки (якщо вона є). 

Кількість макетів по вертикалі та горизонталі – див. малюнок: 

 
 

Сторінка/Тип – розмір аркушу макету. Розмір може відрізнятися від можливостей 

принтера і такий макет можна друкувати частинами або зберігати у PDF (друк в PDF 

файл) в оригінального розмірі та друкувати в іншому місці. 

 

Щоб задати розмір сторінки вручну (наприклад, під час друку на плоттер), у списку 

Тип вибрати останнє User define і задати розмір у полях Ширина/Висота: 

 
 

Не забувайте також натиснути внизу екрану Зберегти шаблон. 

 

 

  Параметри сторінки шаблону: 
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Папір - Розмір – бажаний формат аркуша під час друку. 

Орієнтація – книжкова/портретна чи альбомна. 

Поля – відступ по краях макету (у мм). Для елементів початок координат (0,0) 

починається від цих виступів: 

 
 

Побудова елементів 

 
 

 Символ Натисніть на макеті лівою кнопкою 

мишки і, не відпускаючи її, проведіть 

курсор в протилежний кут, щоб задати 

розмір символу. 

 

Завершення елемента – віджати ліву 

кнопку мишки. 

 

 Лінія Натисніть на макеті лівою кнопкою 

мишки і, не відпускаючи її, проведіть 

курсор до другої точки. 

 

Завершення елемента – віджати ліву 

кнопку мишки. 

 

 Полілінія Натискайте на макеті у місцях вузлів 

лінії. 

 

Завершення елемента – права кнопка 

мишки. 
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 Прямокутник Натисніть на макеті лівою кнопкою 

мишки і, не відпускаючи її, проведіть 

курсор до протилежної точки. 

 

Завершення елемента – віджати ліву 

кнопку мишки. 
 

 Багатокутник Натискайте на макеті у місцях вузлів. 

 

Завершення елемента – права кнопка 

мишки. 

 

 Еліпс/Круг Натисніть на макеті лівою кнопкою 

мишки і, не відпускаючи її, проведіть 

курсор до протилежної точки. 

 

Завершення елемента – віджати ліву 

кнопку мишки. 

 

 Текст Щоб створити текст, клацніть на 

макеті в місці розташування тексту та 

введіть значення. 

 

Завершення елемента – права кнопка 

мишки. 

 
 

 

 Зображення Натисніть на макеті лівою кнопкою 

мишки і, не відпускаючи її, проведіть 

курсор до протилежної точки, щоб 

задати розмір. 

 

У вікні Властивості зображення 

натисніть кнопку Відкрити з файлу. 

Виберіть файл зображення (формату 

BMP) і натисніть OK для завершення. 
 

 Напрямок 

північ-південь 

Натисніть на макеті лівою кнопкою 

мишки і, не відпускаючи її, проведіть 

курсор до протилежної точки, щоб 

задати розмір. 

 

Завершення елемента – віджати ліву 

кнопку мишки. 

 

Вибрати інший вид у властивостях: 
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 Направляюча Використовується для точного 

орієнтування інших елементів. 

 

 
Виберіть тип і відступ від краю макету 

в мм. 

 

Видаляється клавішею Del. 

 

 Карта Натисніть на макеті лівою кнопкою 

мишки і, не відпускаючи її, проведіть 

курсор до протилежної точки, щоб 

задати розмір. 

 

Завершення елемента – віджати ліву 

кнопку мишки. 

 

Далі вкажіть карту «План» та масштаб: 

 

 

 Групувати Інструментом Виділення  виділіть 

кілька елементів на макеті та натисніть 

кнопку Групувати. Стилі кожного 

елемента групи зберігаються. 

Групу легко копіювати, переміщати чи 

орієнтувати на макеті. 

 

 Розгрупувати Інструментом Виділення  виділіть 

згрупований раніше елемент та 

натисніть кнопку Розгрупувати. 

Після цього можна змінювати будь-

який елемент окремо.  

 

Властивості елементів 

Для отримання властивостей елемента виділіть його та натисніть кнопку 

Властивості  або клацніть по ньому подвійним клацанням лівою кнопкою мишки. 

 

Щоб редагувати стиль однотипних елементів, натисніть кнопку Стиль  

 

Вкладка XY 
На цій вкладці відображаються координати елементу: відстань у сантиметрах від лівого 

верхнього кута макета та розміри: 
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Початок – координати верхнього лівого кута елементу. 

Кінець – координати нижнього правого кута елементу. 

Центр – координати центру елементу. 

 
 

Вкладка Інше 

На вкладці містяться додаткові параметри елемента: 

 
Редагований – дозволяє/забороняє редагування елемента (переміщення, редагування 

вузлів). 

Мітка – для текстових елементів спеціальна позначка, як оновлювати цей текст 

залежно від проекту (наприклад, місто, літера). 

  

Властивості символу 

На вкладці Символ можна вибрати розмір, колір, кут повороту та стиль символу: 
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Розмір – розмір символу. 

Колір – колір символу. 

Кут – кут повороту. 

Вибрати – вибрати символ із бібліотеки. 

 

Властивості лінії/ полілінії 

На вкладці XY можна вибрати стиль лінії: 

 
 

    
Стиль – список лінії з бібліотеки. 

Колір – колір лінії. 

Товщина – розмір лінії. 

Пошук – пошук стилю за кодом/ім’ям. 

 

Властивості прямокутника/багатокутника/еліпса 

На вкладці XY можна вибрати стиль заливки: 
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Стиль – вікно вибору стилю заливання 

Колір – колір ліній заливки 

Фон – колір фону (якщо не встановлено прозорість) 

Прозорий – використовувати/ні фон. 

Пошук – пошук стилю за кодом/ім’ям 

 

Властивості тексту 

 
Текст – текст, що відображається. 

Шрифт – назва/розмір/стиль шрифту. 

Поворот – кут повороту, у частках (для повороту на 90º - це «900»). 

Початок – координата початку блока, у частках (для 12мм - це «120»). 

Інтервал – міжрядковий інтервал. 

Вирівнювання – вирівнювання тексту. 
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Властивості напрямку Пн-Пд 

 
Рамка – відсутня/проста. 

Рамка - Колір – колір рамки. 

Фігура – вибір фігури. 

Колір – колір фігури. 

Поворот – кут повороту, у частках (для повороту на 90º - це «900»). 

 

Властивості карти 

 
Карта – «План» обрати зі списку. 

Масштаб – масштаб плану у вікні (100,200,500 тощо). 

Рамка – відстутня/проста/складна. 

 

Зміна розміру елементу 
Для редагування розмірів прямокутного елемента або контуру інших натисніть кнопку 

Розмір елемента : 

 
 

Інструменти керування макетом 

 
 

  – Виділення елементів, виділяти можна по одному або групою. 

  – Збільшення макету. 

  – Зменшення макету. 

  – Переміщення макету. 

  – Показати макет повністю. 
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  – Показати макет в оригінального масштабі (як друкований). 

  – Оновити макет (+ змінні текстові елементи). 

 

Переміщати мишкою разом кілька елементів можна при зажатій клавіші Shift. 

 

Копіювання/Вставка/Видалення елементів 

 
 

  – Копіювати виділені елементи, також клавіша Ctrl+C 

  – Вставити раніше скопійовані елементі (також з інших шаблонів), також клавіша 

Ctrl+V. 

  – Видалити виділені елементи, також клавіша Del. 

 

Скасування/повтор дій 

 
 

    – Скасувати дію. 

    – Повторити/вернути дію. 

 

Історія змін ведеться для завантаженого шаблону та видаляється при відкритті іншого 

шаблону. 

 

Вирівнювання елементів 

У меню, що випадає по правій кнопці мишки доступні операції вирівнювання: 

 Вирівняти по верхньому краю – Виділені елем. вирівнюються по верхньому краю. 

 Вирівняти по нижньому краю – Виділені елем. вирівнюються по нижньому краю. 

 Вирівняти по лівому краю – Виділені елем. вирівнюються по лівому краю. 

 Вирівняти по правому краю – Виділені елем. вирівнюються по правому краю. 

 До однієї ширини – виділені елем. приводяться до однієї ширини. 

 До однієї висоті – виділені елем.  приводяться до однієї висоті. 

 Центрувати по вертикалі – виділені елем. вирівнюються по центру полотна 

вертикально. 

 Центрувати по горизонталі – виділені елем. вирівнюються по центру полотна 

горизонтально. 

 

Наприклад: 

  
 

Вбудовування вікна карти 

На панелі команд побудов натисніть на Додати карту . 

 

Далі на макеті виділіть область для вбудовування карти: 
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У вікні у списку Карта оберіть «План» і вкажіть Масштаб вікна плану: 

 
 

Після натискання кнопки OK карта буде відображена: 

 
 

Для налаштування вікна карти див. розділ  Настроювання вікна карти. 

 

Настроювання вікна карти 

Щоб змінити масштаб і положення центру вбудованої карти, виділіть карту та 

натисніть на кнопки управління картою: 

 
 – Збільшення масштабу у вікні карти 

 – Зменшення масштабу у вікні карти 

 – Довільне масштабування у вікні карти 

 – Переміщення плану у вікні карти 

 – Встановити певний стандартний масштаб 
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У режимі налаштування карти редагування інших елементів блокується. Щоб вийти з 

цього режиму, виберіть інші інструменти, наприклад, Виділення . 

 

Якщо план не відображається у вікні можна спробувати скинути ці значення. Для цього 

в меню Стандартний масштаб вибрати Скинути карту, а потім виставити новий 

масштаб. Або перемістити карту. 

 

Також пам’ятайте, що центр вбудованої карти за замовчування встановлюється як 

центр плану у головному вікні програми. Тому намагайтесь перед друком планів 

центрувати цей план: 

 

Так погано: 

    
 

Так краще: 

  
 

Виведення на друк 

Для друку макету натисніть на кнопці Друк: 

 
 

У вікні друку налаштуйте необхідні параметри (принтер, орієнтацію або розмір паперу 

у властивостях принтеру) і натисніть кнопку OK: 
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При встановленому у системі віртуальному PDF-принтері збереження у PDF файл 

також робиться через друк на принтер: 

 

 
 

Перевірені віртуальні принтери:  

 doPDF 7 (http://stargis.com.ua/download/dopdf-7.zip ) 

 PDF24 Creator (http://stargis.com.ua/download/pdf24-creator-8.4.1.zip ) 

 Foxit Reader PDF 

 

Збереження як картинки/Експорт у файл 

Для збереження макету як картинки натисніть на кнопці Експорт у графічний файл: 

 
 

Далі вкажіть тип файлу, ім'я та шлях: 

 
Натисніть Зберегти. 

http://stargis.com.ua/download/dopdf-7.zip
http://stargis.com.ua/download/pdf24-creator-8.4.1.zip
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Потім вкажіть якість ы натисніть ОК: 

 
 

Архівація шаблонів 

Щоб зменшити список шаблонів, надлишкові шаблони можна архівувати та 

приховувати зі списку шаблонів. 

 

Виділіть такий шаблон у списку та натисніть кнопку Зміна архівності: 

 
 

Показувати/не показувати архівні шаблони задаються галочкою Показати архівні: 
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21. Налаштування 

 

 
 

Режим адміністратора: структура проекту 

Відображення вікна із фізичною структурою проекту. У деяких випадках шари можна 

приховувати чи переміщувати за списком. 

 
Опис шарів: 

Cosmetic – шар для тимчасових об'єктів, наприклад, заміри, нумерація. 

Х – шар опорних точок 

Object – основний шар 

Room – шар приміщень 

Main – шар обробки стін 

Grid, dist – шари конструкторської сітки. 
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Відкрити папку з шаблонами 

Відкривається папка із шаблонами у провіднику: 

  
 

Шаблони .doc/.xls редагуються звичайними редакторами Microsoft Office або 

OpenOffice. Назву шаблону не можна змінювати. Також додавання нових файлів у 

програмі не відобразиться. 

 

Деякі шаблони мають різні варіанти різних видів об'єктів нерухомості, наприклад, СТ, 

гараж, квартира. Можна додавати різні копії шаблону титульного аркуша, який 

називається «Техпаспорт», тоді програма пропонуватиме вибір. Такий шаблон повинен 

починатися словами «Техпаспорт», наприклад, «Техпаспорт Виробн 2», «Техпаспорт 

Нежитл ФОП». 

 

Шаблони .lyt редагуються та створюються безпосередньо у програмі в модулі друку. 

Можна міняти у провіднику їм назви, робити копії, видаляти. Але щоб зміни набули 

чинності, програму треба закрити/відкрити. 

 

Шаблони можна переносити на/з інших комп'ютерів методами провідника Копіювати/ 

Вставити.  

 

Див. також розділ Звіти. 

 

Керування кешем 
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Кеш програми – це копії проектів перед їх відкриттям або збереженням. Необхідність 

цих копій може виникнути, якщо зберігався пошкоджений проект, або в ньому були 

зроблені поспішні зміни, або випадково перезаписали іншім проектом. 

 

За замовчуванням збереження кешу увімкнено. Ви можете не змінювати ці параметри, 

тільки іноді робити його очищення (видаляти старі проекти, бо кеш може займати 

гігабайти). 

 

Не видаляти кеш після закриття проекту – виставлена галочка не дозволить 

видаляти кеш під час закриття проекту, тобто копії проекту будуть збережені. 

Не створювати кеш копій проектів – виставлена галочка не створюватиме копії 

проектів перед збереженням (а тільки одну, під час відкриття).  

Поточний розмір кешу показує, скільки зараз займає кеш на диску (в папці програми). 

Очистити весь кеш програми – видаляє весь кеш. 

Відкрити папку кеша – відкриває папку з кешем у провіднику. У ній кожен відкритий 

проект має свою підпапку, які називаються по датах: 

  
Збережені копії проекту знаходяться у підпапках (виду 22-07-04 07-37-52). Копіювати 

звідси їх можна стандартними для провідника Копіювати/Вставити. 

 

 Рекомендовані мінімальні налаштування: 

 
 Якщо у вас жорстка вимога в економії простору на жорсткому диску, кешування 

краще відключити: 

 
 Відсутність  збільшує час збереження проекту. 

 Якщо кешування увімкнено, то періодично потрібно виконувати його очищення, 

особливо якщо його розмір перевищує 500 мб. 
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Редактор бібліотеки символів 

 
 

Редактор бібліотеки ліній 
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Редактор бібліотеки заливки 

 
 

Редактор бібліотеки матеріалів будівель та споруд 

Див. розділ  Бібліотека матеріалів будівель та споруд. 

 

Збільшений шрифт форм 

Збільшує розмір тексту у всіх вікнах програми незалежно від налаштувань системи. 

   
 

Програму треба закрити/відкрити, щоб налаштування набрали сили. 

 

Чорновий режим (для стін) 

У чорновому режимі відображаються лише контури стін. Гаряча клавіша F12. У такому 

режимі краще векторизується підкладка, оскільки стіни не перекривають підкладку: 
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Це налаштування діє тільки у поточному сеансі. 

 

Чорновий режим (для підкладки) 

У чорновому режимі тимчасово ховається підкладка. Гаряча клавіша F11: 

        
Це налаштування діє тільки у поточному сеансі. 

 

Напівпрозорий режим (для підкладки) 

У напівпрозорому режимі відображається підкладка з прозорістю 50% та план. Гаряча 

клавіша F10. Дозволяє векторизувати поверхові та ситуаційні плани: 

 

        
Це налаштування діє тільки у поточному сеансі. 
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Масштабувати символи 

 
 

Символи, стилі ліній та заливки у вікні проектування відображаються дрібніше, ніж під 

час друку. Режим масштабування дозволяє побачити план, який він буде друкований: 

 

 
 

Масштаб плану, в якому буде виконано друк, задається Зафіксувати масштаб: 

 
 

Шар приміщень редагований 

Дозволяє вручну редагувати об'єкт приміщення. За замовчуванням це заблоковано, 

тобто як програма визначила приміщення в межах стін, так воно і залишається – ви не 

зможете змінювати його. Але при необхідності можна виставити цю галочку та 

відредагувати приміщення вручну.  

Це налаштування діє тільки у поточному сеансі. 

 

Шар опорних точок редагований 

Дозволяє редагувати опорні точки: переміщати/вилучати. За замовчуванням це 

дозволено, але можна і заборонити. 

Це налаштування діє тільки у поточному сеансі. 
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Точність загрублення кола 

Налаштування дозволяє вказати, наскільки точно об'єкт Круг (або інші округлені) буде 

перетворений на лінію/багатокутник, щоб можна було редагувати кожен вузол окремо. 

За замовчанням це значення дорівнює 100 і це означає, що круг буде і візуально 

круглим. Приклади: 

 
Перетворення круг/багатокутник/лінія робиться кнопками перетворення . Див. 

докладніше Перетворення площадні/лінійні. 

 

Відображати проміри під час побудови 

Галочка визначає показувати чи ні розміри при побудовах. За замовчуванням 

увімкнено. Вимкнення може прискорити побудови на повільних комп'ютерах: 

  
 

Відображати внутрішній кут під час побудов 

Галочка визначає показувати чи ні внутрішній кут між трьома точками при побудовах. 

За замовчуванням увімкнено: 

  
 

Стиль промірів при побудовах та лінійки 

Розмір шрифту підказок, промірів під час побудови та лінійки обирається у списку:  

  
Стандартний дорівнює середньому розміру. 

   
 

Відображати прив'язки до об'єктів 

Галочка визначає відображати чи ні прив'язки при побудовах. За замовчуванням 

увімкнено. Якщо прив'язки активовані, то будувати набагато легше: не потрібно сильно 
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наближати вузли, щоб точно потрапити, або будувати додаткові опорні точки. 

Вимкнення може прискорити побудови на повільних комп'ютерах. 

  
 

Налаштування прив'язок 

 
Галочками відзначаються окремі прив'язки під час побудов. Налаштування 

зберігаються лише на поточний сеанс роботи програми.  

Швидко вимкнути/включити прив'язки можна з меню налаштувань Відображати 

прив'язки до об'єктів. 

Див. також розділ Прив’язки. 

 

Використати авто прокрутку вікна 

Галочка визначає використовувати чи ні додаткові кнопки при наближенні до країв 

вікна. Коли кнопки з'являються, клацання мишки переміщає полотно убік. За 

замовчуванням параметр не встановлено: 

 
 

Опис підприємства 

 
Детальніше див. розділ у звітах Опис підприємства. 
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Пріоритет створення звітів у OpenOffice 

При створенні звіту програма спочатку намагається створити його в Microsoft Office, а 

якщо він не буде знайдений, то OpenOffice. Якщо у вас стоять обидва пакети, і ви 

хочете, щоб звіти створювали в OpenOffice, поставте цю галочку.  

 

Виводити межі приміщень на друк 

Це налаштування дозволяє виводити на друк межі приміщень. Вони відображаються 

червоною лінією і ховаються під час друку або експорту у картинку.  

 

Для зміни заливки виділіть приміщення та натисніть кнопку Стиль об'єкта : 

 
 

Іншим приміщенням замість червоного кольору контур зробіть чорним: 

 
 

Отриманий план у вікні креслення: 

 
В модулі друку: 
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№ квартири червоним кольором 

Дозволяє виділити № квартири у позначці червоним кольором. Зміни стосуватимуться 

лише нових приміщень. Але якщо потрібно змінити відображення в існуючих 

позначках, при запиті оновлення, натисніть Так. 

 
 

Капітальні стіни без обведення 

Дозволяє відключити для капітальних стін жирне обведення: 

  
 

Додавати H= до позначок 

Дозволяє вимкнути додавання символів висоти (H або h) при створенні позначки 

(літера+висота) будівля/споруди. Зміни стосуватимуться лише нових позначок. Для 

існуючих позначок треба зайти в форму редагування позначки (подвійне клацання 

мишки) та в нижньому полі у меню стандартних значень обрати: {Висота} або 

H={Висота} 

 
 

При зміні промірів виправити формулу 

Включає/вимикає оновлення формули та площі при зміні проміру. Можна вимкнути 

при великих об'єктах. 

 

При редагуванні проміра на поверховому плані на момент збереження програма 

намагається знайти кімнату (промір повинен перебувати в межах кімнати) і формулу. 
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Якщо у формулі є колишнє значення, програма його замінить на нове, перерахує площу 

та оновить мітку: 

   

  
 

В експлікації на друк усі об'єкти 

Дозволяє відобразити в експлікації на схемі ділянки всі об'єкти: 

 
 

В експлікації земель площі округляти до 0.0 

Дозволяє при підсумовуванні площі округляти до десятих. Це відображається в 

журналі зовнішніх обмірів та в експлікації до схеми ділянки: 
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Текст у звітах Times New Roman 

Дозволяє замінити у всіх звітах (і шаблонах планів) шрифт на Times New Roman. 
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