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Вступ 

 

 Методичні вказівки містять індивідуальні вихідні дані для розробки ар-

хітектурно-будівельної частини і методичні рекомендації до виконання 

санітарно-технічних розрахунків для виконання розрахунково-графічних зав-

дань по модулю «Цивільне будівництво» для бакалаврів спец. 241 денної та за-

очної форми навчання. 

 При виконанні РГЗ варіант завдання вибирають по таблиці (додаток 1) 

методичних вказівок. 

Громадські будівлі найбільш численні і різноманітні за своїм призначен-

ням, функціональним особливостям, габаритам, кількості поверхів і вигляду. 

Кожна будівля складається з частин або конструктивних елементів, що мають 

певне призначення. Поєднання частин будівлі між собою утворює загальну 

конструктивну схему всієї будівлі, що сприймає всі навантаження на будівлю і 

забезпечує його просторову жорсткість і стійкість. Залежно від характеру і спо-

собу розподілу несучих і огороджувальних функцій між елементами конструк-

тивна система будинку буває без каркасу, каркасна і змішана.  

Громадські будівлі офісного або готельного типів доцільно проектувати 

на основі повної каркаса балочного типу.  

 

1. Загальні вказівку і зміст завдання  

 Розрахунково-графічна робота складається з архітектурно-будівельної та 

санітарно-технічної частин. 

В архітектурно-будівельну частину входять план 1 поверху, розрізи і по-

яснювальна записка. 

Виконання роботи починають з графічної частини, яка складається з од-

ного  аркуша  формату  А3,  на якому  зображують  план  1 поверху  в  масштабі  

М 1:100. В роботі прийняти сітку колон 6х6 м, а перетин колон прийняти 

рівним  300х300 мм.  

На плані наносять розбивочні осі, розмірні лінії з заданими або рекомен-

дованими розмірами, несучі та огороджувальні конструкції. 

В роботі слід передбачити три дверні прорізи розмірами  1,2х2,2 (h) м и 

два дверні прорізи розмірами 1,8х2,4 (h) м. У прольотах і кроках, не зайнятих 

дверними отворами, при цегляних стінах допускається передбачити по два 

віконних отвору шириною 1,5 м, а при панельних стінах - стрічкове скління. 

Якщо при заданому масштабі план не розміщується на зазначеному фор-

маті, допускається виконувати розриви по довжині будівлі, видаливши неха-

рактерну частина. 

Товщини стін прийняти згідно розрахунку (санітарно-технічна частина). 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна включати наступні розділи: 

1. Вихідні дані для проектування; 

2.  Опис конструктивної схеми будівлі, основних несучих і огороджаючих 

 конструкцій, і елементів будівлі (фундаментів, фундаментних балок, ригелів, 

плит перекриттів, стін, сходових клітин, ліфтів і т.д.) 
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          3.  Розрахункова частина. 

3.1 Розрахунок мінімального термічного опору зовнішніх стін 

з цегли або залізобетонних панелей і утеплювача з пінобетону або керамзітово-

го гравію і вибір товщини стін і утеплювача;  

3.2. Визначення питомої теплової характеристики і розрахунок теплопо- 

терь будівлі за укрупненими показниками. 

 Пояснювальну записку виконують на аркушах формату А4 і брошурують 

з кресленням, виконаним на міліметрівці світлих тонів або ватмане.  

 

2. Методичні вказівки до виконання санітарно-технічної 

 

2.1. Мінімальний термічний опір зовнішніх стін і покриття обчіслюють 

за формулою:   

Rmin =  ,                                                   (1) 

 де tB – температура внутрішнього повітря , °C; приймати для будівлі в 

цілому в межах 16-20 °C, в РГЗ для будівлі в цілому приймемо tB = 18°C; 

 t 
Н – розрахункова температура зовнішнього повітря, °C, прийняти за до-

датком 1, в залежності від ступеня масивності огорожі: для «масивних» огоро-

джень - рівною середній температурі найхолоднішою п'ятиденки в (txn), для 

«легких» - середній температурі найбільш холодної доби в році (txc); для огорож 

«середньої масивності» - середньої арифметичної (txn + txc)/2; 

 ∆tН – нормований температурний перепад між температурами внутрішнь-

ого повітря і внутрішньої поверхні огорожі °C; приймати в підприємствах гро-

мадського харчування для зовнішніх стін 7°C, а для покриття 5,5°C; 

 RB – коефіцієнт термічного опору огорожі теплосприй, для зовнішніх стін 

і безгорищних покриттів RB= 0,115 м2·К/Вm; 

 n – поправочний коефіцієнт різниці розрахункових температур, враховує 

розташування огорожі в будівлі (для зовнішніх стін і безгорищних покриттів 

n=1). 

 Розрахунок проводять в такій послідовності: задаються ступенем масив-

ності стін в залежності від району будівництва, знаходять за додатком 1 ро-

зрахункову температуру зовнішнього повітря (див. Пояснення до формули 1); 

потім за формулою 1 обчислюють значення Rmin. За додатком 2 вибирають таку 

конструкцію зовнішніх стін, для яких R0 (табличное) > Rmin і встановлюють їх 

масивність, якщо ступінь масивності обраного огорожі збіглася і встановлюють 

їх масивність, якщо ступінь масивності обраного огорожі збіглася з прийнятою, 

розрахунок закінчують. В іншому випадку розрахунок повторюють, задавшись 

новим ступенем масивності. 

 Приклад 1. Визначити товщину зовнішніх стін і утеплювача покрівлі для 

м. Львіва по таблиці додатка 2:  txn = -19 °C, txc = -23°C, а розрахункова темпера-

тура внутрішнього повітря в приміщенні прийнята 19 °C.  

Для зовнішніх стін з керамічної цегли: 

tI 
Н = [-19+(-23)]/2 = -21°C 
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Rmin = [18-(-21)] / 7· 0.115 = 0.641 м2 ·К/Вт 

Згідно, таблиці додатка 2 приймаємо стіну товщиною 380 мм,  

R0 = 0,66 >0,641. 

Для утеплювача з пінобетону (легка ступінь масивності) 

tI 
Н = txc = -23°C 

Rmin = = [18-(-23)] / 5.5· 0.115 = 0.857 м2 · К/Вт 

 

Приймаємо утеплювач товщиною 120 мм, R0=0>93>0,857. 

 

2.2. Тепловтрати будівлі визначають за формулою: 

 

                         Qобщ.=q·V·(tB-tH), Вт 

  

де V – обсяг будівлі по зовнішньому обміру: 

  

V = (b+2·0,15+2·δ)·(ℓ+2·0,15+2·δ)·Hp, (м
3) 

 b, ℓ – відстані між внутрішніми гранями поздовжніх і поперечних стін 

відповідно, м;  

 δ – товщина стіни, м; 

tH = tXП – розрахункова температура зовнішнього повітря; 

HР – розрахункова висота будівлі, яка приймається рівній nЭ·НЭ, (НЭ – вы-

сота поверху, n – число поверхів) м; 

q – питома теплова характеристика, Вт/(м3·К), визначається за таблицею 1 

 

Таблица 1. 

Найменувания обсяг будівлі  V, м3 

˂ 5000 5000-10000 > 10000 

Їдальня, ресторан, 

кафе 

0,33 0,30 0,28 

 

Приклад 2. Визначити тепловтрати будівлі за укрупненими показниками  

                              2: ℓ= 30,3 м, b = 18,3 м, Hp= 2х3,3 = 6,6 м 

 

V = (18,3+ 2·0,38)· (30,3+2·0,38)·6,6 = 3907 м3; 
 

При V < 5000 м3 по табл. 1 находим q=0,33 
 

Q = 0,33·3907·(18-(-19)) = 47707 Вт 

 

3. Загальні відомості 

Багатоповерхові громадські будівлі зі збірними залізобетонними 

перекриттями балочного типу проектують по полнокаркасной схемою. Типові 

конструкції перекриттів розроблені з сіткою колон 6х6 на всіх поверхах. Число 

поверхів в будівлі може бути прийнято від двох до п'яти. 

 Будівлі належить проектувати прямокутної форми з рівними прольотами і 

кроками. Ширина будівлі приймається з двома, трьома і більше прольотами. 
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 Висота поверху вимірюється від рівня підлоги одного поверху до рівня 

підлоги іншого поверху в багатоповерхових будинках і від рівня підлоги до ни-

зу виступаючої конструкції покриття - в одноповерхових будівлях. Висота по-

верху будівлі приймається– 3,3 м, 4,2, 6,0 м. 

Для стін будівель в якості основного рішення прийнята панельна кон-

струкція. Допускається застосовувати цегляні стіни. 

 

3.1. Прив'язка стін і колон до  координаційних осей   

Застосування уніфікованих габаритних схем і типових конструкцій 

вимагає суворого дотримання правил прив'язки, тобто розташування основних 

конструкцій будівлі в сітці координаційних осей. 

 У будинках з балковими перекриттями геометричні осі внутрішніх рядів 

колон будівлі повинні збігатися з креслення осями ( «осьова» прив'язка) в попе-

речному і поздовжньому напрямках. Колони крайніх поздовжніх рядів повинні 

мати аналогічну прив'язку до поперечних координаційних осей  , а зовнішні 

межі колон повинні збігатися з поздовжніми креслення осями ( «нульова» при-

в'язка ) (ріс.1а, б) 

   

 

 

 

 

 

Ріс.1 Уніфікація прив'язок конструкцій до координаційних осей :  

1 – торцева стіна; 2 – поздовжня  стіна; 3 – колона 

        При цьому в будівлях з сіткою колон 6х6 м прив'язка торцевих стін до 

суміжній поперечної осі дорівнює 200 мм («нулевая» привязка, ріс. 1а). Таку 

прив'язку рекомендується прийняти при виконання РГЗ.    

         У будівлях з сіткою колон 9х6 м дорівнює 500 мм (рис.1б), а для колон, які 

перебувають у торців будівлі, можлива також прив'язка зі зміщенням їх від по-

перечної координаційної осі на 500 мм всередину будівлі (ріс.1 в). 

 Поперечні температурні шви (см. додаток 6) будівлі вирішені з викори-

станням парних колон, зміщених від відповідної поперечної осі на 500 мм. 

 

3.2. Каркас будівлі і його елементи 

Будинки з перекриттями балочного типу споруджують по рамної схемою  

з жорсткими вузлами. Каркас складається з колон жорстко з'єднаних з балками 

(ригелями) міжповерхових перекриттів і покриття. У сукупності колони і ригелі 

утворюють поперечну багатоярусну раму, жорстко затисненого в фундаменті. 
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У поздовжньому напрямку поперечні рами пов'язують настилами перекриттів і 

покриття, що утворюють жорсткі діафрагми, які забезпечують просторову 

жорсткість каркаса і служать підставою для підлог і покрівлі. 

 Колони – вертикальні конструктивні елементи каркаса будівлі. Типові 

збірні залізобетонні колони (крайні і середні) випускаються висотою в два по-

верхи (при висоті поверху 3,3 и 4,2 м) або висотою на один поверх (при висоті 

6,0 м и более). Для обпирання ригелів у колон передбачають консолі. Попереч-

ний переріз колон квадратне 300х300 мм.  

 Колони нижнього поверху закладають в склянку фундаменти на глибину 

0,6 и 1,0 м. Стикуються колони на висоті 1,8 м від верху плит перекриття. 

 Ригелі (балки міжповерхових перекриттів). Збірні залізобетонні ригелі 

застосовуються двох типів, що розрізняються формою поперечного перерізу. 

 У міжповерхових перекриттях, що випускають з цегли (тип І), плити спи-

раються на полиці ригелів і габаритна товщина перекриттів (включаючи тов-

щину статі 100 мм) становить 900 мм. 

 У міжповерхових перекриттях, що випускають з бетона (тип ІІ), плити 

укладаються поверх ригелів і при тій же висоті ригеля і плити (відповідно 800 і 

400 мм) габаритна товщина перекриттів (включаючи товщину статі) становить 

1300 мм.  

 В одній будівлі дозволяється застосовувати міжповерхові перекриття 

тільки одного типу. 

 Пліти. Збірні залізобетонні ребристі плити мають поперечні ребра 

жорсткості. Випускають два типорозміри плит: основні шириною 1,5 м і 

добірні шириною 0,75 м, які укладаються у поздовжніх стін. Добірні плити пе-

рекриттів мають торцеві поперечні ребра зменшеною висоти, завдяки чому під 

кожною плитою поверх ригеля, утворюється отвір високотою 250 мм, в який 

можуть монтуватися трубопроводи та інші комунікації.  

 

3.3. Фундаменти  

          Під кожну колону каркаса передбачають окремий фундаментом, що має у 

верхній частині стакан для закладення колони. Верх склянки розташовують на 

позначці -0,15 м, тобто на 150 мм нижче рівня підлоги першого поверху. В 

цьому випадку весь комплекс робіт «нульового» циклу, включаючи бетонну 

підготовку статі, може бути виконаний до монтажу колон, що сприяє підви-

щенню темпів будівництва і зниження його вартості.  

 Глибина закладення фундаменту, площа його підошви, число ступенів 

залежить від конкретних факторів (навантажень, виду грунту основи, рівня 

грунтових вод, глибини промерзання грунту і ін.) І визначається розрахунком. 

Фундаменти невеликих розмірів (площа підошви до 12 м2) доцільно виконувати 

з типових збірних залізобетонних конструктивних елементів. Фундаменти ве-

ликих розмірів зазвичай бетонують монолітними на місці. 

 Фундаментні балки призначені для обпирання зовнішніх і внутрішніх стін 

і передачі навантажень від них на фундаменти. Застосовують фундаментні бал-

ки збірними залізобетонними таврового перетину висотою 450 мм. Їх встанов-



9 
 

люють на ступені фундаментів або на бетонні стовпчики, викладені за цими 

сходами так, щоб верхня грань балки була розташована на позначці  -0,030 м. 

 

3.4. Покриття і покрівля 

 Покриття оберігає внутрішні обсяги будівлі від атмосферних опадів і 

підтримує в них заданий температурно-вологісний режим. Покриття промисло-

вої будівлі проектують безгорищним (поєднаним). 

 У будівлях з однаковою сіткою колон на усіх поверхах для покриття за-

стосовують конструкції тих же типорозмірів, що і для міжповерхових пере-

криттів. Несучі конструкції покриття (ригелі), як правило, мають у своєму 

розпорядженні горизонтально. Ухил покрівлі 1,5-3% створюють укладанням 

комбінованої теплоізоляції з ефективних плитних (плити з газобетону, пінобе-

тону, піноскла, мінераловатні і ін.) І менш ефективних сипучих теплоізоляцій-

них (керамзит, термізують, шлак та ін.) Матеріалів, товщину шару яких вста-

новлюють теплотехнічних розрахунком. 

 Залежно від теплотехнічних вимог влаштовують теплі або холодні по-

криття. 

 До складу захисної частини покриття входять наступні шари: несучий 

настил із залізобетонних плит; пароізоляційний (руберойд, пергамін на 

бітумної мастиці); теплоізоляційний шар; вирівнюючий шар або стяжка (з це-

ментного розчину або асфальту); покрівля - гідроізоляційний шар (виконується 

у вигляді багатошарового руберойдового килима на бітумної мастиці). 

 

3.5. Стіни 

Зовнішні стіни в будинках з повним каркасом в основному навантажені 

власною вагою, тобто вони самонесучі. Основне їхнє завдання - забезпечити 

заданий температурно-вологісний режим у внутрішніх обсягах будівлі. 

 Зовнішні стіни слід проектувати з уніфікованих стінових залізобетонних 

панелей. Для будівель з несприятливим температурно-вологісним режимом і 

для тих районів, де цегла є місцевим строї-них матеріалом, застосовують стіни з 

глиняної цегли товщиною 380 мм (1,5 цегли) 510 мм (2 цегли), 640 мм (2,5 мм). 

Віконні і дверні отвори в цегляних стінах перекривають збірними желе-

зобетоннимі перемичками. 

 Самонесучі стіни спирають на фундаментні балки, поверх яких уклада-

ють шар Протикапілярну гідроізоляції з жирного цементного розчину і 

гідроізоляційного рулонного матеріалу. 

 При виконанні РГЗ товщину зовнішніх стін встановити теплотехнічних 

розрахунком. 

 

3.6. Деформаційни шви   

Деформаційні шви - відповідальна конструктивна деталь будівлі. 

Вони являють собою наскрізні зазори шириною 20-25 мм, що залишаються при 

зведенні будівлі в місцях (стінах, перекриттях, покритті і т.п.), де можна очіку-
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вати зміщення однієї його частини щодо іншої. Деформаційні шви поділяються 

на температурно-усадочні (ТУШ) і осадові (ОШ). 

 Температурно-усадочні шви передбачають в будівлях значної протяж-

ності для компенсації температурних і усадочних деформацій. Вони забезпечу-

ють можливість горизонтальних переміщень однієї частини будівлі щодо іншої. 

Відстань між ТУШ встановлюється розрахунком і залежить від сезонного пере-

паду температур, теплового режиму будівлі та інших факторів. Якщо спеціаль-

ний розрахунок не проводиться, відстань між ТУШ встановлюють по СНиП. 

Наприклад, для опалювальних багатоповерхових будівель зі збірним залізобе-

тонним каркасом ця відстань не повинна перевищувати 60 м (для неопалюва-

них – 42 м). Якщо довжина будівлі більше 60 м, його слід розділити на темпе-

ратурні блоки однакової або близької довжини. 

 ТУШ проектують на парних колонах, відстань між центрами яких, прий-

мають 1000 мм. 

 

3.7. Вікна, двері 

Розміри і розміщення віконних прорізів визначаються вимогами ра- 

циональной організації природного освітлення і аерації приміщення, архітек-

турними міркуваннями. 

 У цегляних стінах передбачають окремі віконні прорізи з простінками. 

Ширину вікон приймають 500 мм, т.е. 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 м, высоту віконного от-

вору - кратної 600 мм. Віконні отвори слід розташовувати симетрично по 

відношенню до суміжних коордінаціоних осей. 

 У панельних стінах зазвичай передбачають стрічкове скління. 

 Залежно від теплотехнічних вимог віконні палітурки влаштовують оди-

нарними (для неопалюваних будинків) або подвійними. У будівлях, обладнаних 

вентиляційними установками і кондиціонерами, віконні прорізи заповнюють 

стекложелезобетоннимі панелями і жалюзійними гратами.  

 Двері бувають внутрішні і зовнішні. Їх розміри встановлюють по СНиП 

залежно від необхідної пропускної здатності, при цьому необхідно враховувати 

розміри обладнання, що розміщується в приміщенні. Зовнішні двері по ширині 

повинні мати номінальний розміри прорізів 1,0; 1,5; 2,0 м при ширині 2,1-2,4 м. 

Внутрішні двері проектують шириною 0,6-1,8 м при висоті 2,1-2,4 м. Прорізи 

дверей розміщують як симетрично по відношенню до суміжних Базисом осях, 

так і асиметрично. Всі двері на шляхах евакуації повинні бути орними і відкри-

ватися назовні.  

           Умовні зображення вікон і дверей см. додаток 3. 

 

3.8. Сходи, ліфти  

Сходи, що влаштовуються в багатоповерхових будинках, підрозділяються   

на основні, службові, пожежні і аварійні. 

 Основні сходи забезпечують зв'язок між поверхами і евакуацію людей на 

випадок пожежі і складаються з чергуються сходових маршів (ЛМ), сходових 

майданчиків (ЛП) і перил огорожі, які розміщуються в ізольованому 
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приміщенні - сходовій клітці (ЛК). Стіни ЛК, в основному, зводять з цегляної 

кладки товщиною 250, 380 і 510 мм (в залежності від поверховості будівлі). 

Сходи, як правило. Повинні мати природне освітлення, в обґрунтованих випад-

ках 50% сходів допускається проектувати з штучним електричним освітленням. 

У зв'язку з цим сходи розташовують у поздовжніх стін будівлі, а також всере-

дині осередків каркаса. 

 Число ЛК в будівлі встановлюється по СНиП залежно від поверховості, 

пожежної небезпеки технологічного процесу, розмірів будівлі в плані, кількості 

працюючих і т.д. За умовами протипожежної безпеки, незалежно від інших 

факторів, в будівлі має бути не менше двох сходових кліток. 

 Основні сходи в будинках з перекриттями балочного типу проектують з 

типових збірних залізобетонних плит. Розміри ЛМ і ЛП для всіх уніфікованих 

висот поверхів прийняті єдиними. 

 Вантажні та пасажирські ліфти розташовують відповідно до техно-

логічних вимог. Стіни шахт ліфтів виконують з цегляної кладки товщиною 250, 

380, 510 мм. Машинне відділення, як правило, мають у своєму розпорядженні 

над шахтою. 

 

3.9. Перегородки  

Для поділу внутрішніх обсягів будівлі в межах одного поверху на 

окремі виробничі, допоміжні, складські та інші приміщення застосовують пере-

городки. Індустріальними є перегородки, що зводяться з великорозмірних 

залізобетонних, легкобетонних, гіпсобетонних і гіпсошлакові панелей товщи-

ною 80-100 мм,  які кріплять до стін за допомогою анкерів. 

 Перегородки промислових будівель бувають також збірно-розбірними 

для складів, пунктів видачі інструментів і ін. Їх збирають з готових дерев'яних і 

металевих щитів товщиною 25-30 мм. 

 Крім того, для освітлення приміщень другим світлом застосовують пере-

городки з стеклопрофилита (товщина 50 мм). 

 При складній конфігурації перегородки в плані і для приміщень з не-

сприятливим режимом температурної вологості можна застосовувати перего-

родки з цегли завтовшки 125 або 250 мм. 

 Внутрішні стіни і перегородки рекомендовано розміщувати по базису 

осях, в разі необхідності - між осями. 

 При значній висоті і протяжності стійкість внутрішніх стін і перегородок 

забезпечується фахверком з прокатних профілів (куточки, швелери, двотаври). 

Стійкість цегляних перегородок може бути забезпечена пристроєм пілястр з 

кроком 3-4 м. 

 

 3.10 Підлоги  

 Підлога – це неоднорідна конструкція. Згідно СниП №2.03.13-88 підлога 

складається з покриття, стяжки і прошарку. 

          Стяжка під покриття (чорнову підлогу) служить основою для підло-

ги: вирівнює поверхню нижчого шару, надаючи покриттю статі на перекритті  
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заданий ухил; рівномірно розподіляє навантаження по нижнім шарам підлоги.  

         Прошарок - виконує скріпляє функцію, є проміжним шаром між покрит-

тям і нижніми чорновою підлогою. 

          Покриття (чистову підлогу) - верхній шар підлоги, який піддається 

експлуатаційним впливам. 

 Стандарти для підлоги вимагають міцності від конструкції, тобто підлога 

повинна мати гарну опірність зовнішнім впливам (ударам, стирання). Не менш 

важливі норми для підлоги - безшумність, екологічність, естетичність. А ма-

теріал для підлоги може бути будь-який: камінь, дерево, пробка, килимове по-

криття і т.д. 
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Додаток 1 

 
                                   

                                  Вихідні дані 

Розрахункові темпе-

ратури зовнішнього 

повітря 

 

№ 

вар. 

 

         Місто 

     Число Висота 

поверху 

      м 

Тіпи 

стін 

Холод. 

діб 

     t х.с. 

Холод. 

пятіднев. 

      t х.п. Про-

льотів 

Кро

ків 

Єта-

жей 

1 Вінниця 2 8 2 4.2 К -26 -21 

2 Дніпро 3 6 4 3.3 П -26 -23 

3 Донецьк 4 5 1 6.0 К -27 -23 

4 Житомир 3 7 3 3.3 П -25 -22 

5 Запоріжжя 2 9 1 6.0 К -25 -22 

6 Івано-Франківськ 4 6 2 4.2 П -24 -22 

7 Київ 3 8 1 6.0 К -26 -22 

8 Кропивницкий 3 9 4 3.3 П -26 -22 

9 Львів 2 7 1 6.0 К -23 -19 

10 Луганськ 4 7 2 4.2 П -29 -25 

11 Луцьк 4 8 1 6.0 К -24 -20 

12 Маріуполь 2 9 3 3.3 П -28 -23 

13 Миколаїв 4 9 1 6.0 К -23 -20 

14 Одеса 3 7 2 4.2 П -21 -18 

15 Полтава 2 5 4 3.3 К -27 -23 

16 Рівне 3 8 1 6.0 П -25 -21 

17 Севасмтополь 4 5 2 4.2 К -14 -11 

18 Сімферополь 4 7 1 6.0 П -20 -16 

19 Суми 2 6 3 3.3 К -28 -24 

20 Тернопіль 3 5 2 4.2 П -24 -21 

21 Ужгород 3 8 4 3.3 К -22 -18 

22 Умань 4 6 3 3.3 П -26 -21 

23 Харьків 3 7 4 3.3 К -28 -23 

24 Херсон 3 9 2 4.4 П -23 -19 

25 Хмельницький 4 7 3 3.3 К -25 -21 

26 Черкаси 3 6 2 4.2 П -26 -22 

27 Чернігів 2 8 3 3.3 К -27 -23 

28 Чернівці 2 9 4 3.3 П -24 -20 

29 Ялта 2 5 3 6.0 К -8 -6 

 

К – цегла,  П – ж/б панель 
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Додаток 2 

 

 

Познач. 

 

Тіп стін 

 

Терм. Опір. 

R, м2 • К/Вт 

Ступень 

масивн. 

Товщина 

стіни, мм 

     К 

 

 

 

  Кладка суцільна із 

  звичайної цегли 

 

 

0.66 

0.81 

0.96         

1.11 

середня 

середня 

масівна 

масівна 

380 

510 

640 

770 

     П 

 

 

  Стінові панелі з 

  керамзитобетону 

 

0.65 

0.78 

0.97 

легка 

легка 

легка 

200 

240 

300 
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Додаток 3 
 

Найменування Зображення 

1 Двері (ворота) однопільні  

 

2 Двері (ворота) двупільні 

 

3 Двері подвійні однопільні 

 

4 Двері подвійні двупільні 

 

5 Двері однопільні з хитним 

полотном (права чи ліва) 

 

6 Дверь двупільні з хитними 

полот нами 

 

7 Двері (ворота) відкатна одно-

пільні зовнішня  

 

 

8 Двері (ворота) відкатна одно-

пільні з відкриванням в нішу  

 

 

9 Дверь (ворота) раздвижная 

двупольная 

 

 

10 Двері (ворота) підйомна  

 
 

11 Двері (ворота) складчати 

 
 

 

12 Отвір віконний (на плані і 

розрізі ) 
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Додаток 4 

 

1 Пандус 

1. Похил пандуса вказують на плані у відсотках (наприклад, 10,5%) або у 

вигляді відношення висоти і довжини (наприклад, 1:7). 

2. Стрілкою на плані вказують напрямок підйому. 

 

 

 

2 Сходи: 

а) нижній марш 

 

 

б) проміжні марші 

 

в) верхній марш 

 

 

 

Примітка - На планах сходів стрілкою вказано напрямок підйому марша. 
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Додаток 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зображення на плані сходової клітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зображення на плані ліфтов: а – пасажирський; б, в, г – вантажні 
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Додаток 6 

  



19 
 

Додаток 7 

 

 

 


