
Додаток 2.1.  

Обсяги та вимоги щодо проектних  

робіт до технічного завдання на проектування 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Проектування повинно відповідати нормам, правилам, державним стандартам та 
іншими нормативними актами та повинно забезпечити безпечну експлуатацію 
будівлі при дотриманні передбачених проектом заходів.  

Виконавець повинен отримати позитивний висновок державної експертизи щодо 
всіх проектних робіт до початку будівельних робіт. 

Виконавець повинен сплачувати за всі інспекції та ліцензії, які вимагаються 
уповноваженими органами та за власні кошти підготувати креслення, інструкції та 
пояснення.  

1.2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Проектна документація повинна бути розроблена у відповідності з вимогами 
Державних будівельних норм: ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної 
документації на будівництво» та іншими відповідними правилами, нормами та 
стандартами. 

Вимоги до виконання креслень:  

Графічна частина проекту має бути виконана в об'ємі, достатньому для проведення 
будівельно-монтажних,  випробувальних, пусконалагоджувальних і 
оздоблювальних робіт. 

Вимоги до специфікацій: 

Специфікації проектної документації мають бути виконані у відповідності ДСТУ В 
А.2.4-10:2009 «Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів» в 
об'ємі, достатньому для комплектації і проведення будівельно-монтажних, 
оздоблювальних і пуско-налагоджувальних робіт. 

Додаткові роботи. 

Виконавець зобов'язаний забезпечити здійснення авторського нагляду. Склад 
групи авторського нагляду затверджується на увесь період будівництва. Вартість 
авторського нагляду включається у вартість проектних робіт. 

Виконана проектна документація (погоджена і затверджена) передається 
Замовникові на паперовому носії в 4 (чотирьох) екземплярах і 1 (один) екземпляр 
на електронному носії у форматі dwg (Autocad), Pdf (Adobe Reader), в погоджених із 
Замовником форматах, українською мовою. 

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ  

1.3. УТЕПЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН 

Площу стін під утеплення необхідно фактично уточнити на основі обмірних 
креслень при проектуванні та складанні кошторисної документації. Після 
виконання перед-проектних обмірів скласти акт вимірів по стінах, фундаменту, 
цоколю і т.д. Вхідна група є оздоблювальним елементом та не входить до заходів із 
енергозбереження. 



 

 

 

Паспорт оздоблення фасадів, кольорове рішення попередньо погодити з 
Замовником та профільним управлінням (управлінням архітектури та 
містобудування Сумської міської ради). 

 Основний ізоляційний матеріал: мінеральна вата щільністю не менше 150 
кг/м3, коефіцієнт теплопровідності не більше 0,045 Вт/м2·К та відповідно до 
вимог ДБН В.2.6.-31:2016, товщина мінераловатних плит 130-150 мм. 

 Товщина мінераловатних плит 30-50 мм, щільністю не менше 150 кг/м3 для 
утеплення зовнішніх віконних укосів 

 Улаштування захисних та декоративних шарів оздоблення фасаду за 
технологією  Ceresit або аналогічною. 
 

Ключові позиції які необхідно відобразити в проектній документації:  

Фасади: 

 Прикріплення перфорованих цокольних профілів до нижньої частини 
будинку по його периметру; 

 Заповнення ущільнюючим матеріалом місць примикання плит утеплювача 
до віконних і дверних рам, а також місць з'єднання плит утеплювача з 
карнизною плитою; 

 Улаштування деформаційних швів в термоізолюючому покритті; 

 Закріплення перфорованих кутників по торцях першого поверху, а також по 
периметру віконних прорізів будівлі і приклеювання склосітки по всьому 
фасаду будівлі; 

 Забезпечення захисту торців, стін від опадів. 
 

Відкоси дверні та віконні зовнішні: 

 Матеріали зовнішнього та внутрішнього контурів герметизації, пароізоляції, 
теплоізоляції, кріпильні матеріали, опорні підкладки, оздоблювальні 
матеріали тощо мають відповідати вимогам та зазначені в проектній 
документації 

 
Парапет та примикання покрівлі: 

 Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції. 

 Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів. 

 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних 
матеріалів до цегляних стін i парапетів із застосуванням газополуменевих 
пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі. 

 Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з 
рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін i парапетів [при 
улаштуванні примикань]. 

 
Приямки підвальних вікон: 

 Поліпшене штукатурення по сiтцi стін без улаштування каркаса; 

 Опорядження стін декоративною сумішшю з наповнювачем; 

 Улаштування вертикальної гідроізоляції у цокольній частині. 



 

 

 

1.4. УТЕПЛЕННЯ ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОГО ПОВЕРХУ 

Площу перекриття під утеплення необхідно уточнити на основі фактичних обмірних 
креслень при проектуванні та складанні кошторисної документації. Після 
виконання перед-проектних обмірів скласти акт вимірів по покрівлі.  

Утеплення горища повинно відповідати вимогам:  

 ДБН В.2.6-31:2016 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків 
та іншим відповідним правилам та стандартам 

Основні вимоги до проектування утеплення горища: 

 Необхідна товщина теплоізолюючого шару приймається у відповідності до 
теплотехнічних розрахунків з досягненням коефіцієнту опору теплопередачі 
не нижче R = 4,95 (м2×⁰С/Вт). Товщина теплоізоляційного шару не нижче 
0,25 м. Мінімальна щільність мінераловатної плити повинно становить не 
нижче 40 кг/м3. 

 Остаточна товщина утеплювача, вибір типу і марка має відповідати 
основним фізико-механічним характеристикам мінеральної вати, вимогам 
діючих норм України, нормативному коефіцієнту теплопередачі, 
підтверджуватися розрахунком 

 Передбачити дерев’яні містки для проходження по технічному поверсі; 

1.5. ЧАСТКОВА ЗАМІНА ВІКОН ТА ЗОВНІШНІХ ДВЕРЕЙ: 

Площу вікон та дверей, які підлягають заміні,  необхідно уточнити на основі 
фактичних обмірних креслень при проектуванні та складанні кошторисної 
документації. Після виконання перед-проектних обмірів скласти відповідний акт.  

Основні вимоги щодо проектування: 

 Вироби мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та 
дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні вимоги» включно із Зміною №1 
від 01.07.2013 згідно наказу №239 Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва і житлово-комунального господарства від 12.06.2013 

 Приведений опір теплопередачі згідно з ДБН В.2.6-31. 

 При проектуванні передбачити ручки на вікнах з замками для другого 
поверху та вище. 

 Фурнітура повинна забезпечувати режим мікропровітрювання. 

 Передбачити заміну існуючих відливів віконних конструкцій (збільшення на 
товщину теплоізоляційного шару). 

 Встановлення підвіконь. 

 Передбачити ремонтні роботи в місцях пошкодження під час проведення 
робіт з заміни вікон та дверей. 

 В місцях максимальної експлуатації дверні конструкції передбачити 
посилені або з алюмінієвого профілю; 

 Передбачити заміну всіх дверей на металеві з утепленням та вхідні дверні 
конструкції передбачити з посиленою фурнітурою; 

 Профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130, (5-ти камерні) 
геометричні, фізико механічні та інші показники (підтверджено 
сертифікатом відповідності з посиланням на протоколи випробувань). 
Профіль з монтажною шириною не менше 70 мм, двокамерним пакетом 4і-
10-4М-10-4і, де М листове скло, і – енергозберігаюче скло. 

 В конструкціях має бути передбачено не менше двох контурів упорного 
ущільнення, в тому числі в області порогів вхідних дверей. Ущільнюючі 



 

 

 

прокладки мають бути протягнуті замкненим контуром, та склеєні в верхній 
частині спеціальним клеєм. Стикування ущільнювачів встик та викуси в кутах 
конструкцій не допускаються. Ущільнювач має відповідати вимогам ДСТУ Б 
В.2.7-242. Переваги при виборі матеріалу ущільнення мають бути надані 
ЕПДМ (етиленпропілендієнмономіри). 

 Вибір конструктиву металопластикових конструкцій (розбивка, вузли 
підсилення та компенсації) та армування має бути підтверджено 
статичними розрахунками конструкцій за методикою встановленою у ДСТУ-
Н Б В.2.6-146:2010 «Настанова щодо проектування і улаштування вікон та 
дверей», з оцінкою вітрового навантаження визначеного за методикою 
встановленою в ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи. Норми 
проектування» та Зміні №1 Застосування елементів жорсткості номінальна 
товщина яких менше ніж 1,5 мм не допускається. 

 Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ EN1279:2013 «Скло для 
будівництва. Склопакети» Частини 1-6. Вибір товщини та типу скла має 
здійснюватися на підставі вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з 
проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій». 
Застосування скла товщиною менше ніж 4 мм не допускається. Розриви 
первинного контуру герметизації не допускається. Застосування у якості 
вторинного контуру герметизації силікону не допускається. 

 При встановленні відливів облаштувати пластикові кутики в місцях 
примикання до бокових відкосів. 

 Усі зовнішні відливи повинні мати пластикові заглушки (по 2 шт. на кожен 
відлив) в місцях примикання відливів до бічних стін. 

1.6. УТЕПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ У ПІДВАЛІ 

Довжину трубопроводів, яка підлягає утепленню,  необхідно уточнити на основі 
фактичних обмірних креслень при проектуванні та складанні кошторисної 
документації. Після виконання перед-проектних обмірів скласти акт вимірів по 
довжині утеплення.  

Основні вимоги щодо проектування: 

 Для утеплення магістральних трубопроводів системи опалення 
передбачити використання сучасних теплоізоляційних матеріалів 

 Товщина утеплювача повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-67:2013 
“Опалення, вентиляція та кондиціонування” 

1.7. ВИМОГИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ 

1.7.1. Існуюча ситуація 

У  будівлю закладу охорони здоров’я теплова енергія надходить від теплової 
мережі по 2-х трубній схемі теплопостачання.  

Приміщення теплопункту розташоване у підвалі закладу. 

1.7.2. Система опалення (СО) 

Системи опалення в будівлі підключені по залежній схемі без регулювання подачі 
теплоносія безпосередньо на об’єкті. Це не відповідає сучасним вимогам до систем 
опалення. 



 

 

 

1.7.3. Прилади обліку енергоносіїв 

Лічильник теплової енергії наявний.  

1.7.4. Обсяг робіт по створенню проектно-кошторисної документації для встановлення 
обладнання теплових пунктів нового корпусу лікарні: 

Для проведення робіт по створенню проектно-кошторисної документації для 
встановлення обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та оснащення 
теплових вводів приладами  обліку споживання теплової енергії, Виконавець  
повинен виконати: 

 обстеження об’єкту, отримання необхідних даних для проектування та 
оформлення актів обстеження; 

 отримання Технічних умов на реконструкцію теплопунктів у відповідних 
організаціях; 

 погодження проектної документації  з відповідними організаціями та 
отримання Технічного  рішення в енергопостачальній організації; 

 нове теплове навантаження на опалення будівлі і витрату гарячої води 
визначити проектом. 

Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДБН, Правил користування тепловою 
енергією, Правил електро- та пожежної безпеки, Охорони праці та інших 
нормативних документів, що діють на території України. 

1.7.4.1. Роботи, які необхідно врахувати в проектно-кошторисній документації при 
виконанні реконструкції індивідуального теплового пункту (основного вводу) 

1. Передбачити виготовлення та встановлення індивідуального теплового 
пункту, що поставляється у складі частин, розміри яких дозволяють 
провести монтаж, виходячи з існуючих розмірів приміщень та дверей. 
Конструктивно індивідуальний тепловий пункт повинен складатися з: 

2. Системи регулювання споживання теплової енергії на потреби опалення; 
3. Датчика  температури зовнішнього повітря на північному фасаді  будинку; 
4. Датчика внутрішньої температури в характерному приміщенні.; 
5. Ізоляції трубопроводів, арматури, елементів теплового пункту передбачити 

згідно вимог ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та 
кондиціонування»; 

6. Системи автоматичної відкачки води з приміщення теплового пункту; 
7. Організації стоків для відведення дренажу від модулів до дренажного 

приямку; 
8. Балансувальних клапанів на подавальному трубопроводі до системи 

опалення (при наявності частотного регулювання роботи циркуляційних 
насосів – не потрібно); 

9. Додаткового обладнання згідно зі специфікацією та принциповою схемою 
(грязьовики, манометри та інше), за можливістю максимально 
використовувати наявне обладнання; 

10. Обстеження існуючої запірної арматури та трубопроводів та заміна їх в разі 
необхідності; 

11. Примусової витяжної вентиляції теплопункту; 
12. Пусконалагоджувальних робіт; 
13. Необхідні ремонтні роботи в теплопункті (додаткове освітлення, вхідні 

двері, бетонна стяжка), для забезпечення належної роботи обладнання ІТП.  

Модуль опалювального обладнання  включає: 



 

 

 

 гідравлічний регулятор постійності перепаду тиску та регулятор 
температури у складі двоходового клапану (або трьох-ходового) та 
виконавчого механізму (електропривода) для регулювання теплової 
потужності системи опалення; 

 безшумні циркуляційні насоси системи опалення,; 

 електронні прилади регулювання температури системи опалення; 

 електронні прилади управління насосами системи опалення; 

 запірну арматуру, фільтри та контрольно-вимірювальні прилади; 

 клапан підпору (лише в разі недостатнього тиску в системі опалення 
будівлі); 

 запобіжні клапани для захисту від механічного руйнування обладнання і 
трубопроводів надлишковим тиском; 

 штуцера з запірною арматурою для проведення промивання всієї системи; 

 штуцера з запірною арматурою для випуску повітря, або автоматичні 
повітряні клапани; 

 електропроводку з захисною (по напрузі і струму) і пусковою апаратурою. 

Електричний розподільний щит є складовою частиною ІТП. 

1.7.4.2. Роботи, які необхідно врахувати в проектно-кошторисній документації при 
виконанні реконструкції теплового пункту (резервного вводу) 

Передбачити виготовлення та встановлення індивідуального теплового пункту, 
що поставляється  у складі частин, розміри яких дозволяють провести монтаж, 
виходячи з існуючих розмірів приміщень та дверей. Конструктивно 
індивідуальний тепловий пункт повинен складатися з: 
1. Ізоляції трубопроводів, арматури, елементів теплового пункту передбачити 

згідно вимог ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та 
кондиціонування»; 

2. Балансувальних клапанів на подавальному трубопроводі до системи 
опалення; 

3. Додаткового обладнання згідно зі специфікацією та принциповою схемою 
(грязьовики, манометри та інше), за можливістю максимально 
використовувати наявне обладнання; 

4. Обстеження існуючої запірної арматури та трубопроводів та заміна їх в разі 
необхідності; 

5. Пусконалагоджувальних робіт; 
6. Необхідні ремонтні роботи в теплопункті (додаткове освітлення, вхідні 

двері, бетонна стяжка), для забезпечення належної роботи обладнання ІТП.  

Модуль опалювального обладнання  включає: 

 гідравлічний регулятор постійності перепаду тиску та регулятор 
температури у складі двоходового клапану (або трьох-ходового) та 
виконавчого механізму (електропривода) для регулювання теплової 
потужності системи опалення; 

 безшумні циркуляційні насоси системи опалення,; 

 електронні прилади регулювання температури системи опалення; 

 запірну арматуру, фільтри та контрольно-вимірювальні прилади; 

 клапан підпору (лише в разі недостатнього тиску в системі опалення 
будівлі); 

 запобіжні клапани для захисту від механічного руйнування обладнання і 
трубопроводів надлишковим тиском; 

 штуцера з запірною арматурою для проведення промивання всієї системи; 



 

 

 

 штуцера з запірною арматурою для випуску повітря, або автоматичні 
повітряні клапани; 

Електричний розподільний щит є складовою частиною ІТП. 

1.7.5. Технічні вимоги до обладнання 

Загальні технічні вимоги 

Виконавець повинен підібрати основне та додаткове обладнання і матеріали на 
підставі розрахунків. 

Витрати теплоносія, для вибору обладнання первинного контуру системи опалення, 
слід приймати з врахуванням можливості роботи при фактичному температурному 
графіку тепломережі. 

Технологічні компоненти ІТП повинні бути серійного виробництва, мати якість, що 
відповідає вимогам міжнародних стандартів, бути атестованими в Державному 
Комітеті України з стандартизації згідно з законодавством України. 

Виконавець повинен надати в складі проектної документації  перелік обладнання із 
зазначенням його типу та постачальника, відповідно до кожного номера позиції 
принципової схеми, та надати технічні характеристики комплектуючого 
обладнання.  

Технічні вимоги до проектування ІТП 

Зміни в рекомендовану принципову теплову схему теплопункту можуть бути 
внесені тільки  за погодженням із Замовником.  

Всі рішення щодо проектування теплопунктів приймаються Виконавцем з 
урахуванням вимог цього документу, технічних характеристик об’єкту, досвіду 
експлуатації та обслуговування обладнання, а також надійної і тривалої його роботи 
та погоджуються з Замовником. Все обладнання та матеріали встановлюються у 
відповідності до інструкцій та рекомендацій виробника. Інформація уточнюється 
при обстеженні та проектуванні об’єктів. 

Конструкція ІТП визначається Виконавцем самостійно. ІТП повинні мати естетичний 
вигляд, легкість обслуговування та зручність читання показників контрольно-
вимірювальних приладів. Необхідно забезпечити можливість обслуговування 
кожного модулю з однієї сторони (або двох суміжних). 

Місця для встановлення фільтрів повинні бути на горизонтальних трубопроводах в 
найнижчих ділянках. На трубопроводі подачі перед фільтром повинен бути 
встановлений грязьовик. 

Для видалення повітря необхідно передбачити штуцера з запірною арматурою та 
заглушками в найвищих точках, де можливе збирання повітря; та дренажні 
штуцера з запірною арматурою та з заглушками в найнижчих ділянках модулів та 
інших місцях можливого осадження бруду. Кількість штуцерів визначається 
конструкцією модулів (на принциповій схемі не вказані). 

В разі припинення електропостачання регулюючий клапан модулю системи 
опалення повинен залишитись в проміжному положенні, або повернутися в  
проміжне положення  після відключення електропостачання для забезпечення 
мінімального протоку теплоносія в систему опалення будівлі для захисту її від 
замерзання. 



 

 

 

Після відновлення електропостачання система автоматичного регулювання та 
управління повинна забезпечити вмикання насосів та відновлення роботи модулів 
без втручання експлуатаційного персоналу. 

Контролер повинен забезпечити можливість зв’язку з комп’ютером за допомогою 
стандартного інтерфейсу (RS-232, 485) для дистанційного керування. Інтерфейс 
контролеру погодного регулятора повинен бути українською або російською 
мовами 

Блоки регулювання та управління повинні бути захищені від несанкціонованого 
доступу.  

Усі індивідуальні теплопункти повинні пройти іспити під навантаженням відповідно 
до  діючих нормативів України. 

Інші технічні вимоги  

Допоміжне обладнання і пристосування  

Для ефективного функціонування і технічного обслуговування, теплопункт повинен 
бути укомплектований всім необхідним допоміжним обладнанням і 
пристосуваннями.  

Паспорти, інструкції, тощо 

Проектна документація повинна містити паспорти на запропоноване основне 
обладнання. При цьому, в проекті обов’язково при посиланні на назви (моделі) 
конкретного обладнання додавати формулювання «або аналог». 

Вимоги по технічному обслуговуванню і ремонту 

Теплопункт, разом із всім обладнанням, повинен вимагати тільки звичайного 
технічного обслуговування і сезонних оглядів.  

Технічні специфікації ІТП  

Усі застосовані матеріали та обладнання, також технічні рішення повинні 
забезпечувати максимальну ефективність та енергозбереження. 

Вимоги щодо максимального тиску та температури можуть бути уточнені на основі 
отриманих від замовника технічних умов.



 

 

 

 



 

 

 

 
Принципова схема індивідуального теплового пункту (розглядати лише як типовий приклад) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.8. ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ ПОТРЕБ ГВП 

Передбачити виготовлення проектної документація для встановлення теплообмінника в 
приміщенні бойлерної, що поставляється  у складі частин, розміри яких дозволяють 
провести монтаж, виходячи з існуючих розмірів приміщень та дверей. Основні вимоги до 
проектування теплообмінника: 
 

1. Потужність теплообмінника не менше 50 кВт (уточняється виконавцем) 
2. Виконання з’єднань різьбове 2”, фланцеве DN50, DN65. 
3. Вид теплоносія – вода; 
4. Робоча температура гріючої сторони: вхід – (+ 700С), вихід – (+400С). Робоча 

температура нагріваючої сторони: вхід – (+50С), вихід –  (+550С). 
5. Матеріал корпусу та приєднань – вуглецева сталь, матеріал пластин – сталь 

нержавіюча. 
6. Ізоляції трубопроводів, арматури, елементів теплового пункту передбачити згідно 

вимог ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»; 
7. Додаткового обладнання згідно зі специфікацією; 
8. Пусконалагоджувальних робіт; 
9. Необхідні ремонтні роботи в теплопункті (додаткове освітлення, вхідні двері, 

бетонна стяжка), для забезпечення належної роботи обладнання.  

1.9. РЕМОНТ ЦОКОЛЮ 

Передбачити ремонт поверхні стін цоколю до рівня несучої плити першого поверху без 
утеплення фундаменту.  

Перелік робіт з ремонту цоколя : 

- видалення старого покриття; 
- підготовка основи стіни; 
- нанесення цементного розчину та бетонування поверхні; 
- встановлення захисного шару; 
- виконання оздоблювальних робіт з декоративного шару. 

Матеріал для оздоблення цоколю – штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна 
(наприклад Ceresit СТ77). 
Після ремонту цоколю необхідно влаштувати нове вимощення (відмостку) по всьому 
периметру будівлі шириною 1 м. При влаштуванні нового вимощення необхідно створити 
ухили від будівлі не менш ніж 5 см/м. По периметру відмостки необхідно встановити 
бетонні поребрики товщиною до 50 мм. В місцях відведення дощової води з даху у 
вимощенні необхідно передбачити жолоби для відведення води.  

Передбачити ремонтні роботи в місцях пошкодження під час проведення ремонтних 
робіт та облаштування відмостки плиткою вібропресованою навколо будівлі. 

1.10. ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ 

Перед бетонуванням вимощення слід виконати зворотну засипку ґрунтом пазух фундаменту. 
Засипку виробляють глиною з відвалу, пошарово. Висота шару не повинна бути більше 50 
см. Кожен шар необхідно ущільнювати електромеханічними ручними трамбівками.  

Бетонні вимощення рекомендується посилювати сіткою з осередками 100 х 100 або 150 х 
150 мм з дротяної арматури діаметром 4 мм. При бетонуванні вимощення у кутах будівель і 
по довжині через кожні 6 м доцільно встановлювати дошки, створюючи деформаційні шви. 
Укладений бетон необхідно покрити цементним розчином (20-30 мм), поверхня якого 
вкривається сухим цементом 2-3 мм. 



 

 

 

Середня рекомендована ширина конструкції - 1 м, з обов'язковим пристроєм поперечного 
ухилу > 2 %; рекомендовані розміри можуть змінюватися в залежності від стану ґрунту і 
величини звісу карнизу покрівлі. 

Стандартна товщина шару бетону - 10 см. Ґрунтова основа повинна ущільнюватися щебнем з 
наступним трамбуванням ручним або механічним способом. Товщина дренуючого шару 
вираховується з урахуванням товщини покриття  підготовки. Зверху виконується покриття 
асфальту шаром 20-30 мм. Асфальт можна замінити шаром бетону класу не нижче В15 
товщиною 7-10 см. Мінімальна товщина підготовки в цьому випадку – 10 см. При виконанні 
відмостки необхідно виконати зазор між нею та стіною для захисту від пошкодження та 
руйнування гідроізоляції стін підвалів. Якщо зазору немає, то вимощення під дією морозу 
чинитиме тиск на стіну, а в результаті експлуатації може виникати осідання й пошкодження 
ізоляції на зовнішній поверхні фундаментної стіни. 

Щоб цьому запобігти, необхідно залишити компенсаційний шов товщиною 1-2 см і 
заповнити його піском або пінополістиролом. Іноді достатньо укладання між стіною і 
відмосткою двох шарів руберойду. 

1.11. ВИМОГИ ДО ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПЛАСКОЇ ПОКРІВЛІ 

При улаштуванні суміщених покриттів у відповідності з проектом необхідно застосовувати 
рулонний тип покрівлі.  
Вимоги до рубероїда: 

 Руберойд має бути теплостійким. При нагріванні в вертикальному положенні 
протягом 2 годин при температурі 353 К (80 °С) покривний шар не повинен сповзати і 
не повинно з'являтися здуття і інші дефекти покривного шару. Втрата маси при цьому 
не повинна бути більше 0,5 %. 

 Руберойд повинен бути водонепроникним. При випробуванні при тиску 0,001 МПа 
(0,01 кгс / см2) протягом не менше 72 год не повинно з'являтися ознак проникнення 
води. 

 Картонна основа руберойду повинна бути просякнута бітумом по всій товщині 
полотна. У розрізі руберойд повинен бути чорним з коричневим відтінком, без 
світлих прошарків непросоченого картону і без сторонніх включень. 

 Зміст наповнювача по відношенню до загальної маси покривного складу має бути не 
менше: пилоподібного – 20 %, волокнистого – 10 %, комбінованого – 15 %. 

 Забороняється використання рубероїду із азбестовою складовою. Азбестова галь 
відноситься до шкідливих речовин четвертого класу небезпеки згідно ГОСТ 12.1.007-
76. 

До влаштування покрівельного килима повинно бути виконано: 

 облаштування покриття системою відводу з нього дощової і талої води; 

 чаші водоприймальних воронок жорстко закріплено до елементів несучого настилу 
та з’єднані зі стояками внутрішнього водовідводу через компенсатори; 

 при зовнішньому водовідводі на карнизах укладено та надійно закріплено за 
допомогою Т-подібних костилів картини звисів із оцинкованої покрівельної сталі; 

 встановлено (відформовано) перехідні похилі бортики вздовж місць примикань 
покрівельного килима до виступаючих над ним вертикальних поверхонь; 

 стіни з цегли в місцях примикань оштукатурені цементно-піщаним розчином; 

 встановлено закладні елементи в стінах для закріплення захисних фартухів; 

 на несучих плитах і настилах встановлено (закріплено) сталеві патрубки з фланцями 
або залізобетонні стакани для перепуску через покрівлю труб, дефлекторів, кабелів 
тощо. 



 

 

 

1.12. ВИМОГИ ДО БЛИСКАВКОЗАХИСТУ 

Система блискавкозахисту будівель повинна проектуватися за ДСТУ Б В.2.5-38:2008. 
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. 

 

1.13. ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ВХОДІВ ТА ҐАНКІВ 

Влаштування ґанків та входів у будівлю лікарні треба передбачити згідно вимог ДБН Б.2.2-
12:2018 «Планування і забудова територій» та ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. 
Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». Виконання робіт з 
ремонту входів та їх облаштуванню проводиться наступним чином: 

- Ремонт чи заміна існуючих конструкцій сходів; 
- Облицювання поверхонь плиткою по цеглі /бетону; 
- Монтаж металоконструкцій навісу; 
- Улаштування покриття з профільної листової сталі; 
- Доступ маломобільних груп населення. 

 

1.14. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 
Розрахункові параметри проекту приймати відповідно до вимог нормативної документації: 
ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» 
«Правила улаштування електроустановок» Забезпечити відповідність електричних мереж новим 

навантаженням. 
Забезпечити живленням нове змонтоване обладнання. 
 

Електромонтажних робіт по енергопостачанню ІТП  U = 220/380 В,  H =50 Гц. В випадку 
технічної неможливості виготовлення модулів з зазначеними параметрами необхідно 
передбачити розділення модулів на частини (блоки) з габаритними розмірами в межах, 
зазначених вище. 

Розділ опалення, електропостачання:  

 Забезпечити живленням нове змонтоване обладнання.  

 Проектом передбачити можливість використання існуючої електрощитової та щитів 
для розміщення в них необхідного електрообладнання. Місця розміщення 
обладнання погодити в робочому порядку з балансоутримувачем. 

 Для прокладання електричних мереж  в вертикальних зонах та на поверхах - за 
підшивними стелями використати оцинковані кабельні конструкції.  

 Визначити місце спорудження контуру захисного заземлення.  

 Усі металеві частини електричного, технологічного і вентиляційного обладнання, які 
нормально не знаходяться під напругою, але можуть бути під напругою внаслідок 
пошкодження ізоляції, повинні бути заземленні. 

 Під час проектування врахувати вимоги НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» та згідно з ДБН В.2.5-23-2010 на всіх 
розеточних групах передбачити ПЗВ. 

 Проект виконати згідно діючих на території України норм та правил, та згідно ДБН 
А.2.2.-3-2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної 
документації для будівництва».  

 При проектуванні передбачити впровадження енергозберігаючих технологій та 
обладнання. Конструкції, виконання, засіб установки та клас ізоляції 
електрообладнання та електроосвітлювальних приладів, електроустановочних 



 

 

 

виробів, засоби прокладання електричних мереж вибирати з урахуванням 
відповідності умов оточуючого середовища та пожежонебезпечності приміщень 
згідно з вимогами діючих норм та правил. 

Групові щити, силові розподільчі щити, групові щити освітлення виконати індивідуальними на 
елементній базі провідних світових виробників та вітчизняних виробників гарантованої якості, 
сертифікованих в Україні. 

Конструкції, виконання, засіб установки та клас ізоляції електрообладнання, засоби прокладання 
електричних мереж вибирати з урахуванням відповідності умов оточуючого середовища та 
пожежонебезпечності приміщень згідно з вимогами діючих норм та правил. 

Клас ізоляції кабельних лінії вибирати з урахуванням відповідності умов оточуючого середовища 
та пожежонебезпечності приміщень згідно з вимогами діючих норм та правил.  

Групові силові мережі виконати кабелями з мідними жилами марки ВВГнг-нд, прокладених в 
ПВХ трубах, металевих трубах, лотках, кабельростах.  

Проектом передбачити можливість використання існуючої електрощитової та щитів для 
розміщення в них необхідного електрообладнання. Місця розміщення обладнання погодити в робочому 
порядку з балансоутримувачем. 

Для прокладання електричних мереж  в вертикальних зонах та на поверхах - за підшивними 
стелями використати оцинковані кабельні конструкції.  

Визначити місце спорудження контуру захисного заземлення. Під час проектування врахувати 
вимоги НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 

Усі металеві частини електричного, технологічного і вентиляційного обладнання, які нормально 
не знаходяться під напругою, але можуть бути під напругою внаслідок пошкодження ізоляції, повинні 
бути заземленні. 

Під час проектування врахувати вимоги НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» та згідно з ДБН В.2.5-23-2010 на всіх розеточних групах передбачити ПЗВ. 

Проект виконати згідно діючих на території України норм та правил, та згідно ДБН А.2.2.-3-2014 
«Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».  

 
 

1.15. - РЕНОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩО НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 

- Заходи, передбачені Звітом про результати обстеження будівельних конструкці. 
 


