
Як співпрацювати з архітектором                                                    ПАМ’ЯТКА КЛІЄНТА

Від взаєморозуміння замовника та архітектора залежить 
успішний початок проекту, його завершення та реалізація. 
Тут ми коротко розкажемо, чим як архітектори можемо 
бути корисні нашим клієнтам, а також як найбільш ефективно 
працювати над спільним архітектурним проектом

Як співпрацювати з архітектором
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Зауважте, що для втілення проекту вам можуть знадобитися 
додаткові консультанти, послуги яких не входять до роботи 
архітектора. Йдеться насамперед про консультації інженера-
конструктора, геодезиста, ландшафтного архітектора, 
інженера-механіка та геотехнічного інженера. В залежності 
від потреб проекту – його типу, розміру та бюджету – 
архітектор вам обов’язково підкаже, які додаткові архітектор вам обов’язково підкаже, які додаткові 
консультанти потрібні

!

- розробить проектне рішення, що відповідатиме вашим 
 потребам та бюджету;

- підтримуватиме з вами постійний зв'язок, щоб ви розуміли 
 всі ключові етапи проекту та приймали ефективні рішення;

- погоджуватиме з вами всі етапні рішення;

- здійснюватиме авторський нагляд, якщо ви його 
 додатково замовите; додатково замовите;

Дотримуйтеся угоди Клієнт-Архітектор – і ваш архітектор для вас

Знайдіть нас у цьому списку – ми будемо раді )

Щоб стати професійними архітекторами, ми отримали освіту, 
здобули значний досвід та пройшли обов’язкову професійну 
атестацію. Переконатися в цьому ви можете на сайті 
Національної спілки архітекторів України 
http://www.nsau.org – тут розміщено реєстр атестованих 
архітекторів України
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На цьому етапі вам разом з архітектором потрібно максимально 
точно сформулювати всі ваші потреби та вимоги до проекту. 
Архітектор зможе оцінити, яким нормам повинна відповідати ваша
споруда та які вимоги з цим пов’язані. Він надасть вам ескізи з 
варіантами дизайну, що, як правило, включають приблизну 
вартість реалізації. Більшість угод передбачає кількість варіантів, 
що надаються на цьому етапі проекту. що надаються на цьому етапі проекту. 

Щоб максимально точно розуміти вартість робіт, які ви плануєте, 
та вкластися в бюджет, обговоріть з архітектором, на якому етапі 
варто підключити фахівця з формування кошторису.
Після цього архітектор розробить затверджений вами варіант 
дизайну, оформить детальні креслення, дасть поради щодо 
вибору матеріалів та пов’язаних з ними витрат. А також підготує 
документи для затвердження проекту у відповідних інстанціяхдокументи для затвердження проекту у відповідних інстанціях

Проектування

ПРОЕКТУВАННЯ       РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ       АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

Ви можете залучити архітектора для виконання однієї або всіх 
існуючих архітектурних послуг – будьте уважні, прописуючи їх у 
договорі перед початком робіт

Основні три послуги:
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Зауважте, що в процесі будівництва та по його завершенні 
саме на основі цієї документації можна перевірити, чи 
відповідає споруда затвердженим кресленням

!
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Після схвалення та погодження проекту ви можете залучити свого
архітектора на наступний етап – підготовку робочої документації. 
Архітектор розробить технічні креслення, специфікації та 
календарні графіки на основі затвердженого дизайну. 
Ця документація буде використана для тендерів і будівництва

Робоча документація

Після розробки робочої документації ви можете запросити 
архітектора для здійснення авторського нагляду. Це означає, що 
на основі окремого договору він консультуватиме вас під час 
проведення тендеру або переговорів щодо вибору будівельника.
Архітектор на цьому етапі оцінюватиме якість будівельних робіт 
на основних етапах проекту, інформуватиме вас щодо процесу 
будівництва, а також визначатиме невідповідності будівництва – будівництва, а також визначатиме невідповідності будівництва – 
проекту і контролюватиме їх корекцію

Авторський нагляд
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І, нарешті, переконайтеся, що ваш архітектор матиме 
авторське право на свій твір. Відповідно до договору 
Клієнт-Архітектор, за кресленнями та документацією ви 
можете створити унікальний об’єкт лише раз і лише в 
певному місці

!

- Оцініть уже реалізовані проекти архітектора – чи вони вам 
 подобаються? 
- Дізнайтеся, чи рекомендують з ним працювати його колишні 
 клієнти? 
- Обов’язково уточніть, чи пройшов він професійну атестацію 

Впевнено консультуйтеся щодо вашого проекту з кількома 
архітекторами та обирайте для подальшої роботи того, з ким вам 
комфортно працювати та з яким ви знайшли спільну мову. 
Питайте про все, що вас цікавить, долайте будь-які непорозуміння 
та сумніви – усі запитання мають сенс та підстави, а тому 
заслуговують на відповідь

Будьте обережні, обираючи архітектора лише на підставі 
низької ціни його послуг. Будь-який архітектурний проект – 
це тривала співпраця, і ваші стосунки з архітектором повинні 
бути продуктивні протягом усього часу, навіть у стресових 
обставинах. Тож орієнтуйтеся у виборі архітектора на його 
досвід роботи з такими спорудами, як ваша, комунікативні 
навички та, звісно, вже реалізовані проектинавички та, звісно, вже реалізовані проекти

!

Найголовніше, що може зробити клієнт, - це правильно обрати 
архітектора для свого проекту. Для цього врахуйте такі поради. 
Насамперед чітко зрозумійте, чого ви хочете досягти, та 
обговоріть свої плани з кількома архітекторами: опишіть свій 
проект, окресліть бюджет, а також уточніть, які послуги вам може 
запропонувати архітектор та як він планує організувати ключові 
етапи проекту. Він обов’язково допоможе вам прояснити ваші етапи проекту. Він обов’язково допоможе вам прояснити ваші 
вимоги та сформувати короткий опис проекту
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Оскільки ви точно хочете отримати той простір, про який мрієте, 
вам для цього потрібно дотриматися лише кількох простих правил. 
Решту за вас зробить архітектор. Отже:

- Будьте максимально чіткими та зрозумілими, коли пояснюєте, чого 
 хочете, що вам потрібно, що можете собі дозволити. 
 Надавайте зразки або ескізи, якщо маєте таку можливість.

- Перш ніж підписувати угоду Клієнт-Архітектор, проясніть для себе 
 всі незрозумілі пункти

- Переконайтеся, що чітко розумієте, що входить у послуги 
 архітектора, а за що відповідають інші фахівці архітектора, а за що відповідають інші фахівці

- Усі зміни в проект вносьте на ранніх етапах його розробки, інакше 
 це призведе до значного збільшення його вартості

- Надавайте легкий доступ до місця реалізації проекту архітекторам 
 та іншим фахівцям, яких вам порадить архітектор, а також будьте 
 готові до того, що вони можуть знадобитися

- Погоджуйте проектні рішення відповідно до графіку погоджень, а 
 також підписуйте зміни, які вносите в процесі проектування також підписуйте зміни, які вносите в процесі проектування

- З’ясуйте для себе, які ролі у вашому проекті виконують архітектор, 
 будівельник та контролер, – це допоможе вам ефективно 
 оцінювати його реалізацію
 
- Якщо архітектор керує будівельним контрактом, усі запити мають 
 проходити через нього, а він, у свою чергу, працюватиме з 
 будівельником будівельником
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З усіма труднощами, викликаними реалізацією проекту, відразу 
звертайтеся до архітектора – що раніше повідомите, то легше 
буде знайти рішення

- Зберігайте записи всіх розмов і зустрічей з архітектором (або 
 попросіть їхні копії) та відразу обговорюйте всі незрозумілі 
 питання

- Свої побажання передавайте архітектору в письмовій формі

- Обговоріть часові рамки: затримки в реалізації проекту можуть 
 спричинити фактори, що виходять за межі повноважень вашого 
 архітектора – погодження у відповідних інстанціях, постачання  архітектора – погодження у відповідних інстанціях, постачання 
 матеріалів, погода, затримки під час будівництва

- Питайте та цікавтеся проектом, але водночас із терпінням та 
 повагою ставтеся до того, що робить для вас архітектор, – це 
 складна та скрупульозна робота, що потребує зосередження та 
 уважності



Успіхів в реалізації 
ваших задумів та здійснення мрії

Нехай щастить!
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