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Аркуш Найменування Примітка

1 2 3

1 Відомість креслень комплекту АБ. Відомість комплектів креслень. 
загальні вказівки

2 Пояснювальна записка

3 Схема розміщення Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№65 по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя

4 План першого поверху в осях 1-6
5 План другого поверху в осях 1-5
6 Відомість демонтажних робіт - великий зал
7 План першого поверху в осях 1-6 - схема підлог
8 Експлікація підлог  - великий зал. Вузол-схема кріплення лаг
9 Вузол-схема кріплення Палубного брусу. Вказівки з монтажу

10 Вказівки з монтажу Палубного брусу. Специфікація матеріалів - великий 
зал

11 Відомість оздоблення приміщення 7 - великого залу
12 Відомість інших робіт - великий зал
13 Специфікація елементів заповнення прорізів
14 Схеми Ок1, Ок2 

15 Відомість демонтажних робіт - Допоміжні пріміщення до великого 
спортзалу

16 Експлікація підлог  - Допоміжні пріміщення до великого спортзалу
17 Відомість оздоблення приміщень 8-11
18 План другого поверху в осях 1-5  - схема підлог

19 Відомість демонтажних робіт - Малий зал та допоміжні приміщення 
малого залу. Відомість інших робіт - малий зал

20 Відомість оздоблення приміщень - малий зал

21 Експлікація підлог  - малий зал та Допоміжні пріміщення до малого 
спортзалу

22 Відомість оздоблення приміщень - Допоміжні пріміщення до Малого 
спортзалу

23 Фрагмент плану 1-го поверху в осях 1-6
24 Відомість інших робіт у приміщеннях 10а, 10б, 11а, 11б

1 2 3
25.1-
25.2

Специфікація інших матеріалів для робіт у приміщеннях 10а, 10б, 11а, 
11б

26 Вказівки з монтажу світильників
27 План 1-го поверху в осях 1-6
28 План 2-го поверху  в  осях 1-5
29 Відомість робіт
30 Специфікація обладнання, виробів та матеріалів

Позначення Найменування Примітка

53-18-26-АБ Архітектурно-будівельні рішення

53-18-26-ГП Благоустрій

53-18-26-ЕТР Електротехнічні рішення

Відомість креслень комплекту АБ

Відомість комплектів креслень

Загальні вказівки
1. Робочі креслення проекту капітального ремонту спортивного залу Запорізької
   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26 у
    м.Запоріжжя розроблені на підставі листа-замовлення та завдання на
   проектування.
2. Робочі креслення розроблені відповідно до діючих норм,
     правил і стандартів.
3. Інженерні мережі будівлі запроектовані згідно з ДБН В.2.5-67:2013
    "Опалення, вентиляція та кондиціонування", СНіП 2.04.14 "Теплова ізоляція
    обладнання та трубопроводів ", СНіП 2.04.05-91 * У "Опалення, вентиляція і
    кондиціонування", ДСТУ Б.А.2.2-8" Розділ "Енергоефективність" у складі
    Проектної документації об'єктів ", ДБН В.2.2-9-99" Цивільні будівлі та
    споруди ", ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні
    положення", ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та
    капітальний ремонт"ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів"
4. Конструкції будівлі запроектовані згідно з ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди
    навчальних закладів", ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будівель і споруд",
    ДБН В.2.6-31: 2006 "Теплова ізоляція будівель", ДБН В.2.2-9-99"
    Громадські будинки та споруди", ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки.
    Реконструкція та капітальний ремонт".
5. Дійсний перелік видів робіт у складі загальних даних розроблений з
    урахуванням вимог СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87.
6. Акти оформлюються відповідно до правил ДБН А.3.1-5-2016.

Відомість креслень комплекту АБ

Загальні вказівки
Відомість комплектів креслень

Стадія

РП 1

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

30
у м.Запоріжжя



Пояснювальна записка

РП 2

Пояснювальна записка
Робочий проект капітального ремонту спортивного залу Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя розроблений

на підставі договору №53 від 02.04.2018р. з Територіальним відділом освіти Шевченківського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
Об'єкт проектування розташований в Шевченківському районі м.Запоріжжя. Після отримання технічного завдання були визначені обсяги робіт з капітального ремонту

спортивного залу Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя.
Будівля школи прямокутна в плані, складена з декількох примикаючих один до одного блоків.
Будівля дво-триповерхова. Висота приміщень в середньому 3 м. Висота приміщення великого спортзалу 6,35м. Будівля школи 1983 року забудови. Фундаменти - збірні

з/б блоки. Стіни та перегородки - цегляні. Перекриття та покриття - збірні з/б плити.  Сходові марші та площадки - збірні з/б конструкції. Покрівля плоска рулонна. Будівля
школи має підвал. Над ганками наявні плити козирків з залізобетонних плит та металеві навіси. Вікна та двері дерев'яні, частково металлопластикові. Підлога - бетон, паркет,
лінолеум, дерев'яна та ін.. Заклад обладнаний електропостачанням, централізованим холодним та гарячим водопостачанням, каналізацією, теплопостачанням. Территорія
закладу огорожена парканом, має асфальтовані та ін. площадки та доріжки, наявні зелені зони та зони відпочинку, спортивні майданчики.

Згідно проекту виконати демонтажні роботи у спортзалах та прилеглих до них приміщеннях.
Виконати заміну заповнень дверних прорізів згідно проекту. Виконати встановлення заповнень прорізів металопластиковими віконними блоками з влаштуванням

пластикових підвіконь згідно проекту.
Виконати очищення стін та стель від вапняної фарби згідно проекту. Виконати фарбування стін спортзалів та прилеглих приміщень згідно проекту.
Виконати оздоблювальні роботи приміщень спортзалів та прилеглих до них приміщень.
Виконати демонтаж та ремонт існуючих покриттів  підлог приміщень згідно проекту.
Виконати влаштування нового покриття підлоги великого спортзалу з палубного брусу згідно проекту. Монтаж палубного бруса для спортзалу: 1. Лаги виставляються на

бетонну основу (пароізоляцію по цементній стяжці М150) горизонтально за допомогою будівельного рівня. 2. Для вирівнювання лаг щодо горизонту використовуються фанерні
прокладки, які встановлюються під лагу з двох сторін від місця кріплення лаги саморізом. 3. Лаги кріпляться до бетонної основи за допомогою дюбелів і саморізів. При цьому в
лагу куди буде укручуватися саморіз попередньо просвердлюється отвор. Діаметр отвору повинен дорівнювати діаметру саморіза без урахування гвинтової нарізки.
4. Лаги перед монтажем повинні бути антисептовані. 5. Відстань між лагами має дозволяти зістикувати торці бруса, при цьому края в місці стику брусів повинні спиратися на
лагу рівномірно. У разі необхідності в місцях стиків встановлюють додаткові лаги. 6. Відстань між лагами - 500 мм. Для монтажу палубного бруса використовують саморізи по
дереву, які витримують зусилля на витягування в 9 разів більше, ніж звичайні цвяхи. Для монтажу палубного бруса використовують саморізи по дереву, які витримують
зусилля на витягування в 9 разів більше, ніж звичайні цвяхи. Порядок укладання бруса: 1. Перший брус встановлюється на лаги і кріпиться до неї за допомогою саморізів.
Саморізи вгвинчуються під кутом 45 градусів в нижню третину висоти бруса. 2. Бічна поверхня бруса з боку укладання наступного бруса промащується тонким шаром клею
ПВА. Для промазки використовуються малярні кисті або валик. 3. Встановлюється наступний брус (час установки повинен бути не більше 5 хвилин, щоб клей не встиг
підсохнути, прострочення цього часу не допустиме!!!). 4. Брус як і попередній кріпиться до кожної лаги. 5. Потім брус скріплюється з попереднім брусом по центру, навпроти
кожної лаги. 6. Перед закручуванням саморіза брус необхідно просвердлити. Діаметр отвору повинен дорівнювати діаметру саморіза без урахування гвинтової нарізки.
7. Після того, як два сусідніх бруса скріплені між собою саморізами, необхідно виступивший від стиснення на робочу поверхню клей зібрати шпателем. 8. При стикуванні торці
бруса також необхідно промазати клеєм. 9. При стикуванні бруса по довжині стики з'єднання робити через один "вразвалку". 10. Развалка бруса повинна складати не менше 100
мм. Остаточна обробка палубної спортивної підлоги: 1. Не раніше ніж через 48 годин після закінчення укладання брусів приступити до шліфування підлоги. Пол шліфується за
допомогою шліфувальної машини. 2. Після шліфування підлога покривається шаром грунтовки і після її висихання знову шліфується. 3. Потім підлога покривається трьома
шарами лаку. Попередній шар лаку повинен повністю висохнути перед наступним покриттям. 4. Для покриття підлог з палубного бруса використовувати  лаки, які мають
підвищену стійкість до стирання і зносу.

У малому спортзалі виконати улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ - типу Tarket Omnisports V35 на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (трьох кольорів) згідно
проекту.

Виконати замыну сантехнічних приладів з підключенням їх до інженерних мереж згідно проекту.
Виконати ремонтно-оздоблювальні роботи ганку спортзалу згідно проекту.
Виконувати вимоги діючих правил та інструкцій з техніки безпеки.
Робочий проект виконан у відповідності з діючими на період проектування нормами,

правилами й стандартами. Усі будівельні роботи проводити в повній відповідності з
робочими кресленнями та відповідними будівельними нормами і правилами з організації,
виробництва та приймання робіт.

Акти оформлюються відповідно до правил ДБН А.3.1.5-2016.

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



Схема розміщення Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№65 по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя

3

Умовні позначення

- Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 по
  пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя, що підлягає капітальному
  ремонту.

РП

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

26

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Схема розміщення Запорізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №65 по

пр.Моторобудівників , 26 у м.Запоріжжя

30
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План 1-го поверху в осях 1-6

План першого поверху в осях 1-6

Стадія

РП 4

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

26
у м.Запоріжжя

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Експлікацію приміщень див. арк.5.
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План 2-го поверху  в  осях 1-5

Експлікація приміщень

щення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10а

Найменування

Малий спорт зал

Коридор

Підсобне приміщеня

Роздягальня 

Коридор

Великий спорт зал

Кімната тренерів

Коридор

Душова на 2 особи жіноча

Площа, м2

140,81

16,19

11,4

12,51

10,01

37,03

220

15,81

8,18

2,93

2,96м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=6,35 м

h=3,05 м

h=3,05 м

h=3,05 м

Підсобне приміщеня

h=3,0 м

План другого поверху в осях 1-5

10б

10в

Санвузол жіночий

Роздягальня жіноча

3,16

21,49

h=3,05 м

h=3,05 м

11а Душова на 2 особи чоловіча 2,93 h=3,05 м

11б

11в

Санвузол чоловіча

Роздягальня чоловіча

3,16

21,49

h=3,05 м

h=3,05 м

Стадія

РП 5

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.
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1) Внутрішні приміщення: 
а) приймання штукатурних робіт; 
б) приймання поверхонь під шпаклівку (грунтовка); 
в) приймання робіт по влаштуванню відкосів; 
г) приймання встановлення віконних та дверних блоків. 

2) Підлоги: 
а) прийняття влаштування теплоізоляції; 
б) приймання цементної стяжки; 
в) приймання стяжки самовирівнювальної; 
г) приймання влаштування лаг. 

№
п/п Найменування робіт Одиниця

виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5

1 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м/п 72,5

2 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог м2 278

3 Розбирання лаг з дощок i брускiв м2 278

4 Розбирання щитових панелій м2 32,5

5 Розбирання шведських стiнок шт. 24

6 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги м2 278

7 Змiна рiвня пiдлоги у будiвлi, виймання ґрунту з 
розробленням та навантаженням м3 27,8

8 Очищення примiщень вiд смiття т 18

Великий зал

Акти оформлюються відповідно до правил ДБН А.3.1.5-2016.
Крім перерахованих видів робіт контролю авторським наглядом

також підлягають журнали виробництва робіт, паспорти на матеріали
та вироби.

Повний перелік документів та актів на приховані роботи скла-
дається замовником разом з будівельною підрядною організацією.

Перелік видів робіт та конструкцій, на які
повинні складатися акти огляду прихованих робіт

Усі будівельні роботи проводити в повній відповідності з робочими
кресленнями та відповідними будівельними нормами і правилами з організації ,
виробництва та приймання робіт .

Приймання і складання актів огляду прихованих робіт за участю
авторського нагляду відповідно до правил ДБН А .3.1.5-2016 підлягають
наступні роботи:

Відомість демонтажних робіт - великий зал

Стадія

РП 6

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість демонтажних робіт

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

- великий зал

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30
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План 1-го поверху в осях 1-6

План першого поверху в осях 1-6
 - схема підлог

Стадія

РП 7

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Експлікацію приміщень див. арк.5.
 - схема підлог
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№ примі-
щення

Тип 
підлоги

Схема підлоги аба тип 
підлоги за серією

Дані елементів підлоги 
(найменування, товщина,             

основа та ін.), мм

Площа, 
м2

7 2781

1. Нанесення розмітки для різних грів
специальною фарбою типу Synteko Sport 
Line за 2 рази (43,5м2);                                               
2. Опорядження поверхнi підлогі з брусків - 
циклювання, покритя лаком типу Synteko 
Sport за 3 рази;                                            
3. Улаштування покриттів з брусків - брус 
Палубний 100х50 мм, I сорт (добре 
висушений) вологість не більше 8-10%, з 
антисептуванням та закріпленням 
саморізами й проклеюванням клеєм ПВА; 
укладка брусів "в разбєжку" - здвиг не 
менш 300мм, вздовж довгої сторони залу;                                                 
4. Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та
звукоiзоляцiї з плит або матiв 
мiнераловатних (товщ.50мм) типу 
Термолайф ТЛ Еко Кровля В;                     
5. Укладання по перекриттю лаг з брускiв 
обрiзних з хвойних порiд вздовж малої 
сторони залу кроком 0,5м, 100х150 мм, I
сорт (добре висушені) вологість не більше 
8-10%, з антисептуванням та закріпленням 
металевими крепіжами на саморізах до лаг 
та дюбелях до підлоги;                                 
6. Пароізоляція;                                           
7. Улаштування цементної стяжки М150 
товщиною 65 мм;                                         
8. Улаштування шару гiдроiзоляцiйной
полімерной суміші (у 2 шари) типу 
Tecmadry Elast;                                                                
9. Улаштування стяжок 
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-
69 товщиною 5 мм(з присадкой типу Coral 
Master Gidro);                                              
10. Улаштування пiдстильного шару 
бетонного (толщ.100мм) В15 (з присадкой
типу Coral Master Gidro).

Поз. Найменування Примітка

1 Саморіз по дереву дл.65мм - 3шт.

2 Дюбель 6х60мм - 3шт.

3 Металевий крепіж

4 Лага - брус дерев'яний 100х150мм

Експлікація підлог  - великий зал

Стадія

РП 8

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Експлікація підлог  - великий зал.

3
4
7

10
9
86

10
0

5

2
1

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Вузол-схема кріплення лаг

Умовні позначення (до вузла)

Вузол-схема кріплення лаг 

Примітка
У приміщенні 7 виконати:
Улаштування плiнтусiв дерев'яних - 72,5м/п.

плинтус

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
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Стадія

РП 9

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Вузол-схема кріплення Палубного брусу.
Вказівки з монтажу 

Вузол-схема кріплення
Палубного брусу

Поз. Найменування Примітка

1 Палубний брус дерев'яний 100х50мм

2 Клей ПВА

3 Саморіз по дереву дл.75мм

4 Лага - брус дерев'яний 100х150мм

Умовні позначення (до вузла)

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Примітка
Палубні бруси обмазати клеєм ПВА з боків та торців.
Перед кріпленням саморізами Палубних брусів попередньо просверлити отвори
у брусах. Діаметр отвору повинен дорівнювати діаметру саморіза без урахування
гвинтової нарізки.

Вказівки з монтажу

Монтаж палубного бруса для спортзалу:
1. Лаги виставляються на бетонну основу (пароізоляцію по цементній стяжці
М150) горизонтально за допомогою будівельного рівня.
2. Для вирівнювання лаг щодо горизонту використовуються фанерні прокладки,
які встановлюються під лагу з двох сторін від місця кріплення лаги саморізом.
3. Лаги кріпляться до бетонної основи за допомогою дюбелів і саморізів. При
цьому в лагу куди буде укручуватися саморіз попередньо просвердлюється
отвор. Діаметр отвору повинен дорівнювати діаметру саморіза без урахування
гвинтової нарізки.
4. Лаги перед монтажем повинні бути антисептовані.
5. Відстань між лагами має дозволяти зістикувати торці бруса, при цьому края в
місці стику брусів повинні спиратися на лагу рівномірно. У разі необхідності в
місцях стиків встановлюють додаткові лаги.
6. Відстань між лагами - 500 мм.

Для монтажу палубного бруса використовують саморізи по дереву, які
витримують зусилля на витягування в 9 разів більше, ніж звичайні цвяхи.

Примітка
У разі приходу в непридатність лакофарбового покриття під час

експлуатації, старе покриття необхідно зняти за допомогою циклювальної
машини і пофарбувати підлогу заново.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



1 2 3 4 5 6
Саморіз дл.65 мм(для деревяних 
елементів) 2092 шт.

Дюбель-гвоздь 6х60 18,75 100шт.

Утеплювач (типа Термолайф ТЛ Еко
Кровля В) 14,2 м3

Плівка- папобар'єр 319,7 м2

Бруски--("Палубні") обрiзнi з хвойних 
порiд, 100х50 мм, I сорт-(добре 
висушені - вологістю не більше 8-10%) 

30,58 м3

Саморіз дл.75 мм (для деревяних 
єлементів)

23520 шт.

Клей ПВА 219
Саморіз дл.65 мм(для деревяних 
єлементів) 217 шт.

Шпаклiвка акрилова для підлоги 139
Лак специальний для спортзалов 
(Synteko Sport, або аналогічний) 89

Специальна краска Synteko Sport Line 16
Антигрибковый состав СТ-99 0,6
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100 0,038 м3

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

18,4314 м3

Розчин готовий опоряджувальний 
цементно-вапняковий 1:1:6

3,5706 м3

Розчин готовий опоряджувальний 1:2,5 0,00629 м3

Шпатлевка клеевая (для внутр. помещ.) 1749

Шпатлевка клеевая типу СТ225 68,2
Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані 78,5 м/п

Краска ПФ115,готовая к применению 89,7
Фарба водно-дисперсiйна (типа Колорит,
Тикурилла) 472,2

Лiнолеум полiвiнiлхлоридний (з м'якою
полiвiнiлхлоридною основою) 15,3 м2

Плинтуси дерев'яні 74,675 м/п

Суміші бетонні В15 28,356 м3

Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса 
од., кг Примітка

1 2 3 4 5 6
Присадка водовідштовхуюча до бетону 
типу Coral Master Gidro 66,03

Суха гідроізоляційна сумiш 3-15 мм 
Ceresit СN 69 2035

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 455,1
Мембрана гідроизоляция-Tecmadry Elast
(Текмадрай Еласт) 695

Бруски-обрiзнi з хвойних порiд,100х150 
мм, I сорт-(добре висушені - вологістю 
не більше 8-10%)

9,3 м3

Крепіж сталевий 625 шт.

Для монтажу палубного бруса використовують саморізи по дереву, які витримують
зусилля на витягування в 9 разів більше, ніж звичайні цвяхи.

Порядок укладання бруса:

1. Перший брус встановлюється на лаги і кріпиться до неї за допомогою саморізів.
Саморізи вгвинчуються під кутом 45 градусів в нижню третину висоти бруса.
2. Бічна поверхня бруса з боку укладання наступного бруса промащується тонким шаром
клею ПВА. Для промазки використовуються малярні кисті або валик.
3. Встановлюється наступний брус (час установки повинен бути не більше 5 хвилин, щоб
клей не встиг підсохнути, прострочення цього часу не допустиме!!!).
4. Брус як і попередній кріпиться до кожної лаги.
5. Потім брус скріплюється з попереднім брусом по центру, навпроти кожної лаги.
6. Перед закручуванням саморіза брус необхідно просвердлити. Діаметр отвору повинен
дорівнювати діаметру саморіза без урахування гвинтової нарізки.
7. Після того, як два сусідніх бруса скріплені між собою саморізами, необхідно
виступивший від стиснення на робочу поверхню клей зібрати шпателем.
8. При стикуванні торці бруса також необхідно промазати клеєм.
9. При стикуванні бруса по довжині стики з'єднання робити через один "вразвалку".
10. Развалка бруса повинна складати не менше 100 мм.

Остаточна обробка палубної спортивної підлоги:

1. Не раніше ніж через 48 годин після закінчення укладання брусів приступити до
шліфування підлоги. Пол шліфується за допомогою шліфувальної машини.
2. Після шліфування підлога покривається шаром грунтовки і після її висихання знову
шліфується.
3. Потім підлога покривається трьома шарами лаку. Попередній шар лаку повинен
повністю висохнути перед наступним покриттям.
4. Для покриття підлог з палубного бруса використовувати  лаки, які мають
підвищену стійкість до стирання і зносу.

Стадія

РП 10

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Вказівки з монтажу Палубного брусу.

Вказівки з монтажу Палубного брусу

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30

Специфікація матеріалів - великий зал

Специфікація матеріалів - великий зал 



Стадія

РП 11

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість оздоблення приміщення 7

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Примітка
У приміщенні 7 виконати:
Забивання трiщин у цегляних стiнах цементним розчином - 49,5м/п.

Стеля Площа Стіни Площа Стіни Площа Відкоси Площа

Шпаклювання 
у 2 шари 278

Полiпшене 
фарбування 
колером 
олiйним

31,7

Шпаклювання 
укосів у 
серединi 
будiвлi у 2 

шари

28,4

Полiпшене 
фарбування 
колером 
олiйним
відкосів

28,4

Полiпшене 
фарбування

полiвiнiлацетат
ними 

водоемульсiйн
ими

сумiшами

162,3

Шпаклювання 
у 2 шари 450,85

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази

ранiше 
пофарбованих 
радiаторiв 
опалення

62

Протравлення 
цементної 
штукатурки

нейтралiзуючи
м розчином

Протравлення 
цементної 
штукатурки

нейтралiзуючи
м розчином

Ремонт 
штукатурки 

(до1м2-38,5м2; 
до 5м2 - 
123,8м2)

Очищення 
вручну 

внутрішніх 
поверхонь
стель від 

вапняної фарби

278

Ремонт 
штукатурки

27,8

18,5

Найменування 
або номер 
приміщення

Примітка
Вид оздоблення елементів інтер'єрів

Очищення 
вручну 

внутрішніх 
поверхонь стін
від вапняної 

фарби

246,05
83,6

Полiпшене 
фарбування

полiвiнiлацетат
ними 

водоемульсiйн
ими

сумiшами

7

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази

ранiше 
пофарбованих 
сталевих труб

18,9

204,8

Оклеювання 
стiн 

лiнолеумом (з 
м'якою

полiвiнiлхлори
дною основою) 

на клеї

15

Установлення 
за місцем 
панелій 

(існуючі)
36,5

Полiпшене 
олiйне 

фарбування 
ранiше

пофарбованих 
дерев.вент.реш

отки з
розчищенням 
старої фарби 
понад 35%

1,06

278

Полiпшене 
фарбування

полiвiнiлацетат
ними 

водоемульсiйн
ими

сумiшами

162,45

Відомість оздоблення приміщення 7 - великого залу, м2

- великого залу

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



№
п/п Найменування робіт Одиниця

виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5

1 Установлення за місцем шведських стiнок (існуючі) шт. 15

2 Установлення за місцем шведських стiнок                                                                                                                                                          
в тому числі: шт. 8

Стiнка гiмнастична (Атлант,модель-СТААВ,
производитель ЛАДАС) шт. 8

Дюбель-анкер 12х120 100шт. 0,96

3 Установлення спортівного інвентарю,                                                                                                                                                             
в тому числі: шт. 30

Стiйки для стрибкiв в висоту шт. 2

Планка для стрибкiв в висоту шт. 2

Стежка гiмнастична для розбiгу тренувальна шт. 1

Мiсток (трамплин) гiмнастичний еластичний шт. 1

Кiнь гiмнастичний тип 5 стрибковий змiнної висоти шт. 1
Мат гiмнастичний тренувальний набивний (200х100х10)см -
производітель ЛАДАС шт. 16

Лава гiмнастична шт. 4

Брусся гiмнастичнi чоловiчi масовi шт. 1

Возик для перевезення брусiв шт. 1

Ворота (гандбольні) шт. 2

Великий зал

Стадія

РП 12

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість інших робіт - великий зал 

Відомість інших робіт - великий зал

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса 
од., кг Примітка

1 2 3 4 5 6
Вікна металопластикові 

двокамерні
Ок1 1000 (b) x 640 (h) 1

Ок2 2970 (b) x 1280 (h) 4

Підвіконня пластикове

400 (b) x 3100 (l) 4 Ок2
Дверi внутрiшнi щитової 

конструкцiї з глухим полотном (в 
ком-ті)

Д1 820 (b) x 2100 (h) 1

Д2 1500 (b) x 2300 (h) 1

Д3 890 (b) x 2100 (h) 2

Д4 1590 (b) x 2360 (h) 2

Д5 1020 (b) x 2100 (h) 2

Д7 1000 (b) x 2100 (h) 1

Д9 1450 (b) x 2350 (h) 2

Д10 960 (b) x 2100 (h) 2

Д11 940 (b) x 2000 (h) 2

Д12 640 (b) x 1700 (h) 1

Д13 610 (b) x 2000 (h) 4

Д14 890 (b) x 2100 (h) 1
Дверi металеві пофарбованi

(в ком-ті)
Д6 1000 (b) x 2000 (h) 1

Д8 900 (b) x 2000 (h) 1

Специфікація елементів заповнення прорізів

13РП

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Специфікація елементів заповнення

При застосуванні монтажної піни врахувати що один балон дорівнює
0,75мл.

Існуючі дерев'яні віконні заповнення демонтувати та встановити нові
металопластикові віконні блоки з енергозберігаючим склом двокамерні.

Встановити нові двокамерні полівінілхлоридні вікна, що запроектовані за
ДСТУ Б.В.2.6-15-99 з зовнішнім енергозберігаючим склом.

Виготовлення виробляти за індивідуальним замовленням. Розміри
прорізів уточнюються при виконанні замовлення. Конструкція вживаних
склопакетів та рам повинна відповідати вимогам щодо опору теплопередачі Rq
min>=1,22 м2 * К/Вт, згідно з ДБН В.2.6-31: 2006 та проекту.

Запроектовано двокамерні металопластикові вікна зі склопакетом 4 guard
solar-12-4-8-4i та 6тикамерним профілем рам.

Монтаж проводити відповідно до вимог зазначених в додатку "К"
ДСТУ Б.В.2.6-15-99.

прорізів

Примітка

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Примітка
Вікна Ок2 монтуються в існуючі смотрові прорізи.
Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані (для вікон) - 29,2м/п.
Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані (для дверей) - 221м/п.
Дюбель-анкер 10х100 - 200шт.
Установлення зачинювачів гідравлічних дверних - (у дверях-Д2, Д4, Д9) - 3шт.

30
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Схема Ок1
Схема Ок2

Примітка
Виконати вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа
вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 - 5,3м2.
Виконати облицовку відкосів листами гипсокартона (влагостійкого) на клею з
подальшим шпаклюванням у 2 шари та полiпшеним фарбуванням колером
олiйним - 8,4м2.
Виконати знiмання дверних полотен - 38,74м2.
Виконати демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням
штукатурки в укосах - 23шт.
Виконати установлення зачинювачів гідравлічних дверних (у дверях-Д2, Д4,
Д9) - 3шт.
Виконати облицювання укосiв ГКЛ з подальшим шпаклюванням у 2 шари та
полiпшеним фарбуванням колером олiйним - 12,5м2.

14РП

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Схеми Ок1, Ок2 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



№
п/п Найменування робіт Одиниця

виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5

1 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м/п 72,11

2 Розбирання покриттів з керамічних плиток м2 61,52

3 Розбирання цементних покриттiв пiдлог м2 61,52

4 Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих 
плиток м2 50,8

5 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної 
фарби

м2 122,41

6 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін
від вапняної фарби м2 129,82

Допоміжні пріміщення до великого спортзалу

Відомість демонтажних робіт - Допоміжні пріміщення до
великого спортзалу

Стадія

РП 15

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість демонтажних робіт - Допоміжні

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

 пріміщення до великого спортзалу 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



№ примі-
щення

Тип 
підлоги

Схема підлоги аба тип 
підлоги за серією

Дані елементів підлоги 
(найменування, товщина,             

основа та ін.), мм

Площа, 
м2

9,10,11, 10а, 
10б, 11а, 11б 2

1. Улаштування покриття з керамічних 
плиток.                                                      
2. Улаштування цементної стяжки М150 
товщ.30мм.                           

61,52

8 3

1. Покриття з лiнолеуму;                                
2. OSB-3 товщ.10мм.                                    
3. Ремонт існ. дерев. підлог - замiна 
окремих дощок у пiдлогах (6,5м/п).

15,81

1
2

плинтус

Експлікація підлог  - Допоміжні пріміщення до
великого спортзалу

Стадія

РП 16

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Експлікація підлог  - Допоміжні

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Примітка
У приміщенні 8 виконати улаштування плiнтусiв дерев'яних - 14,95м/п.
У приміщеннях 9, 10, 11 виконати улаштування плiнтусiв дерев'яних - 57,16м/п.

1
2

плинтус

3

пріміщення до великого спортзалу 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



Стадія

РП 17

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість оздоблення приміщень 8-11

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Примітка
У приміщеннях 8-11 виконати:
Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином - 35,5м2.
Установлення люкiв смотрових (для вентіл.) - 12шт.
Прокладання вентіляцийних трубопроводiв з полiетиленових труб дiаметром 100 мм
(у душевих,та туалетах) - 29,5м/п, в тому числі матеріали: труби пп дiам.110 мм (у
асортименті) - 28,9м/п; трiйники iз пп 90 град. дiам.110х110 мм - 2шт.; заглушка до труб iз
пп дiам.110 мм - 1шт.; коліно діам. 110/90 - 3шт.; коліно 45 град. діам. 110 - 1шт.; муфта  к
трубам пластикова д. 110 мм - 2шт.; хомут-опора, хомут з шурупом, пластик. до труб
д.110мм - 25шт.; подвеска  для трубопроводів - 25шт.

Установлення вентиляційних решоток - 4шт.

Відомість оздоблення приміщень 8-11, м2

Стеля Площа Стіни Площа Інше Площа Примітка
Вид оздоблення елементів інтер'єрів

Ремонт 
штукатурки 

(до1м2-28,5м2; 
до 5м2 - 
73,8м2)

102,3

8, 9, 10, 11, с/у 
(10а, 10б, 11а, 

11б)

Полiпшене 
фарбування

полiвiнiлацетат
ними 

водоемульсiйн
ими

сумiшами

129,52

Ремонт 
штукатурки 18,5

Шпаклювання 
у 2 шари 122,41

Найменування 
або номер 
приміщення

Полiпшене 
фарбування

полiвiнiлацетат
ними 

водоемульсiйн
ими

сумiшами

122,41

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази

ранiше 
пофарбованих 
сталевих труб

5,85

Окраска 
масляными 

составами за 2 
раза

ограждений 
лестничных 
маршей

12,6

Шпаклювання 
у 2 шари 293,82

Полiпшене 
фарбування 
колером 
олiйним

164,3

Облицювання 
поверхонь стін 
керамiчними
плитками на 

розчині із сухої 
клеючої суміші

85,16

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази

ранiше 
пофарбованих 
металевих
поверхонь 
коробів

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази

ранiше 
пофарбованих 
радiаторiв 
опалення

14,9

6

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30
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План 2-го поверху  в  осях 1-5  - схема
підлог

Експлікація приміщень

щення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10а

Найменування

Малий спорт зал

Коридор

Підсобне приміщеня

Роздягальня 

Коридор

Великий спорт зал

Кімната тренерів

Коридор

Душова на 2 особи жіноча

Площа, м2

140,81

16,19

11,4

12,51

10,01

37,03

220

15,81

8,18

2,93

2,96м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=6,35 м

h=3,05 м

h=3,05 м

h=3,05 м

Підсобне приміщеня

h=3,0 м

План другого поверху в осях 1-5  -
схема підлог

10б

10в

Санвузол жіночий

Роздягальня жіноча

3,16

21,49

h=3,05 м

h=3,05 м

11а Душова на 2 особи чоловіча 2,93 h=3,05 м

11б

11в

Санвузол чоловіча

Роздягальня чоловіча

3,16

21,49

h=3,05 м

h=3,05 м

Стадія

РП 18

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.
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№
п/п

Найменування робіт Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5

1 Установлення за місцем шведських стiнок,                              
в тому числі: м2 18,6

Стiнка гiмнастичний тип 2 для дiтей - Релаксаційна стінка 
виробника "Klettermax" шт. 6

Дюбель-анкер 12х120 100шт. 0,48

2 Установлення спортівного інвентарю,                                                                                                                                                             
в тому числі: шт. 15

Мат тренувальний "Коник Горбунок", "Крош", "Губка Боб"- 
(100х70х9)см, производітель ЛАДАС шт. 12

Лава гiмнастична шт. 3

Малий зал

№
п/п Найменування робіт Одиниця

виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5

1 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м/п 42,6

2 Розбирання щитових панелій м2 9,8

3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної 
фарби м2 140,81

1 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м/п 89,9

2 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог м2 3,5

3 Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток м2 23,91

4 Розбирання лаг з дощок i брускiв м2 3,5

5 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної 
фарби м2 87,2

Малий зал 

Допоміжні пріміщення до Малого спортзалу

Відомість демонтажних робіт - Малий зал та допоміжні
приміщення малого залу

Стадія

РП 19

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість демонтажних робіт - Малий зал

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

та допоміжні приміщення малого залу.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30

Відомість інших робіт - малий зал

Відомість інших робіт - малий зал



Стеля Площа Стіни Площа Інше Площа Інше Площа

Полiпшене 
фарбування

полiвiнiлацетат
ними 

водоемульсiйн
ими

сумiшами

140,81

Полiпшене 
фарбування 
колером 
олiйним

109,1

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази
ранiше 

пофарбованих 
сталевих труб

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази
ранiше 

пофарбованих 
радiаторiв 
опалення

8,39

25,5

Шпаклювання 
укосів у 2 шари 9,45

Примітка
Вид оздоблення елементів інтер'єрів

Ремонт 
штукатурки 

(до1м2-13,5м2; 
до 5м2 - 
23,5м2)

37

1

Ремонт 
штукатурки 21,5

Шпаклювання 
у 2 шари 140,81

Найменування 
або номер 
приміщення

Шпаклювання 
у 2 шари 109,1

Полiпшене 
фарбування 
колером 
олiйним
відкосів

9,45

Установлення 
за місцем 
панелій 

(існуючі)

9,8

Полiпшене 
олiйне 

фарбування 
ранiше

пофарбованих 
дерев.вент.реш

отки з
розчищенням 
старої фарби 
понад 35%

1,06

Стадія

РП 20

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість оздоблення приміщень

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Примітка
У приміщеннях малого залу виконати:
Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином - 23,5м2.
Забивання трiщин у цегляних стiнах цементним розчином - 25,3м/п.
Установлення за місцем шведських стiнок (12шт.) - 17,43м2.

Відомість оздоблення приміщень - малий зал, м2

- малий зал

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



№ примі-
щення

Тип 
підлоги

Схема підлоги аба тип 
підлоги за серією

Дані елементів підлоги 
(найменування, товщина,             

основа та ін.), мм

Площа, 
м2

5 3

1. Покриття з лiнолеуму;                                
2. OSB-3 товщ.12мм.                                    
3. Ремонт існ. дерев. підлог - укладання по 
перекриттю лаг з брускiв (3,5м2); 
Улаштування дощатих покриттiв товщ.36 
мм (3,5м2); замiна окремих дощок у 
пiдлогах (2,3м/п).

10,01

1 4

1. Улаштування покриттів з лiнолеуму 
ПВХ - типу Tarket Omnisports V35 на клеї 
зі зварюванням полотнища у стиках(трьох 
кольорів);                                                       
2. OSB-3 товщ.18мм.                                    
3. Ремонт існ. дерев. підлог - Циклювання.

140,81

3, 4 5

1. Покриття з лiнолеуму;                                
2. OSB-3 товщ.12мм.                                    
3. Улаштування стяжок 
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-
69 товщ.10мм.

23,91

2, 6 6
1. Покритя лаком у 3 шари.                                                    
2. Ремонт паркетних покриттiв на мастицi
площею в одному мiсцi до 0,5 м2 - 8місць

53,23

Експлікація підлог  - малий зал та Допоміжні пріміщення до
малого спортзалу

Стадія

РП 21

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Експлікація підлог  - малий зал та

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Примітка
У приміщенні 1 виконати улаштування плiнтусiв дерев'яних - 42,6 м/п.
У приміщенні 1 виконати полiпшене фарбування колером олiйним пiдлог - 14,08м2.
У приміщенніях 3, 4, 5 виконати улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних - 89,9м/п.

спортзалу 
Допоміжні пріміщення до малого

1
2

плинтус

3

1
2

плинтус

3

1
2

плинтус

3

1
2

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



Стеля Площа Стіни Площа Інше Площа

2,35

9,5

260,7

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази
ранiше 

пофарбованих 
сталевих труб

Фарбування 
олiйними 

сумiшами за 2 
рази
ранiше 

пофарбованих 
радiаторiв 
опалення

Примітка
Вид оздоблення елементів інтер'єрів

Ремонт 
штукатурки 

(до1м2-19,5м2; 
до 5м2 - 
78,5м2)

98

2, 3, 4, 5, 6

Ремонт 
штукатурки 32,8

Шпаклювання 
у 2 шари 87,2

Найменування 
або номер 
приміщення

Полiпшене 
фарбування

полiвiнiлацетат
ними 

водоемульсiйн
ими

сумiшами

87,2

Шпаклювання 
у 2 шари 260,7

Полiпшене 
фарбування 
колером 
олiйним

Стадія

РП 22

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість оздоблення приміщень 8-11

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Примітка
У приміщеннях 2-6 виконати:
Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином - 38,5м2.
Забивання трiщин у цегляних стiнах цементним розчином - 29,5м/п.
Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами в один шар - 6,9м2 (прим.5), з подальшим шпаклюванням у
2 шари - 13,8м2; та полiпшеним фарбуванням колером олiйним - 13,8м2.

Відомість оздоблення приміщень - Допоміжні пріміщення до Малого спортзалу, м2

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30
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Замінити унітаз у к-ті

Замінити умивальник з п'єдесталом
у к-ті зі змішувачем та сифоном

Замінити душеві змішувачі
та трапи у к-ті

Фрагмент плану 1-го поверху в осях 1-6

План першого поверху в осях 1-6

Стадія

РП 23

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.
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№
п/п Найменування робіт Одиниця

виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5

1 Замiна раковин [умивальникiв] у к-ті з ножкою-п'єдісталом, 
сифоном, змішувачем к-т 2

2 Замiна унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком у к-ті з 
коліном для приєднання к-т 2

3 Замiна змiшувачiв з душем у компл.з крепленням,або 
металевим гусаком к-т 4

4 Знiмання трапiв чавунних шт. 2

5 Установлення трапiв дiаметром 50 мм к-т 2

1 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб пп 
дiаметром 20 мм м/п 18,8

2 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб пп 
дiаметром 25 мм м/п 8

3 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб пп 
дiаметром 32 мм м/п 18,4

4 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання діам.32мм шт. 4

5 Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з пп труб дiаметром 50 
мм м/п 6,4

6 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з пп труб дiаметром 
50 мм м/п 6,8

7 Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з пп труб дiаметром 
100 мм м/п 18,3

8 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з пп труб дiаметром 
100 мм м/п 18,3

Приміщення 10а, 10б, 11а, 11б

Під'єднання сан/тех. приладів

Відомість інших робіт у приміщеннях 10а, 10б, 11а, 11б

Стадія

РП 24

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Відомість інших робіт у

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

приміщеннях 10а, 10б, 11а, 11б 

Примітка
У приміщенях спортзалів виконати:
- Пробивання отворiв, перерiзом 100х100 мм у стiнах - 1шт.
- Установлення смотрових лючків 200х200мм - 12шт.
- Установлення ветіляцийних решоток 150х150мм - 4шт.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
30



1 2 3 4 5 6
Труби полiпропiленовi PN 20 для 
гарячої води дiам. 32х5,4 мм                                                                   18,2 м/п

Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 32 
мм                                                                  8 шт.

Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 
мм                                                                   4 шт.

Муфта дiам. 32 мм                                                                   4 шт.
Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 
32х3/4"мм                                                                   3 шт.

Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 
32х3/4"мм                                                                   3 шт.

Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 
32х25мм                                                                  4 шт.

Перехiд, дiаметр 32х25 мм                                                                   4 шт.
Хомут iз шурупом дiам. 32 мм                                                                    16 шт.

Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса 
од., кг Примітка

1 2 3 4 5 6
Труби полiпропiленовi PN 20 для 
гарячої води дiам. 20х3,4 мм                                                                    18,7 м/п

Колiно 90 град. iз пп дiам. 20 мм                                                                   12 шт.

Кран шаровый с американкой, ду15мм                                                                  10 шт.

Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 
20х1/2"мм                                                                   4 шт.

Обвiд дiам. 20х2,8 мм                                                                   6 шт.

Хомут iз шурупом дiам. 20 мм                                                                 12 шт.

Муфта дiам. 20 мм                                                                  6 шт.

Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 
20х1/2"мм                                                                 4 шт.

Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 
20х1/2"мм                                                                   4 шт.

Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм                                                                   2 шт.

Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 
25х20мм                                                                   4 шт.

Хомут iз шурупом дiам. 20 мм                                                                  8 шт.

Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 
мм                                                                  4 шт.

Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 20 
мм                                                                  8 шт.

Труби полiпропiленовi PN 20 для 
гарячої води дiам. 25х4,2 мм 8 м/п

Кран шаровый с американкой, ду 25 4 шт.
Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 
мм                                                                    8 шт.

Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм                                                                   2 шт.
Муфта дiам. 25 мм                                                                   4 шт.
Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 25 
мм                                                                    4 шт.

Перехiд, дiаметр 25х20 мм                                                                4 шт.

Стадія

РП 25.1

ПВКФ "Лока"

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм. Дата

Специфікація інших матеріалів для робіт
у приміщеннях 10а, 10б, 11а, 11б 

Специфікація інших матеріалів для робіт у приміщеннях 10а,
10б, 11а, 11б

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
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Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса 
од., кг Примітка

1 2 3 4 5 6

Умивальник (з ножкою-п'єдісталом) 2 к-т

Сифони-ревизiї для раковин, дiаметр 
50 мм 2 к-т

Змiшувачi для умивальникiв, з 
поворотним корпусом, однiєю 
рукояткою та аератором (з 
2шлангами для підключення)

2 к-т

Унiтази-компакт з сидiнням, 
крiпленням, та шлангом(з 
безпосередньо приєднаним бачком)

2 к-т

Колiно до унiтазу дiам. 110 мм 2 шт.
Змiшувач для душових 
установок.латунний з 
гальванопокриттям,дiаметр 
пiдведення 15 мм(у компл.з 
крепленням,або металевим гусаком)

4 к-т

Трапи Т-50 чавуннi емальованi з 
прямим вiдводом, гратами та 
гумовою пробкою, розмiр 
260х140х110 мм

2 к-т

Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса 
од., кг Примітка

1 2 3 4 5 6
Труби пп для внутрiшньої каналiзацiї 
дiам. 50 мм(в асортименті)                                                                    6,8 м/п

Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз
пп дiам. 50 мм                                                                   2 шт.

Колiно пластикове45град. дiам.50мм 4 шт.
Муфта до каналiзацiйних труб iз
пп дiам. 50 мм                                                                   2 шт.

Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз
полiпропiлену дiам. 50х50 мм                                                                   2 шт.

Перехiдник чавун-пластик до 
каналiзацiйних труб iз пп дiам.50(72/50) 
мм                                                                   

2 шт.

Заглушка до каналiзацiйних труб iз
полiпропiлену дiам. 50 мм                                                                  2 шт.

Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз
полiпропiлену дiам. 50 мм                                                                  2 шт.

Хомут iз шурупом дiам. 50 мм                                                                  8 шт.
Труби полiпропiленовi для внутрiшньої 
каналiзацiї дiам. 110 мм                                                                   37,8 м/п

Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз
полiпропiлену дiам. 110 мм                                                                  4 шт.

Коліно 45 град. Пп діам. 110                                                                 4 шт.
Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз
полiпропiлену дiам. 110х50 мм                                                                  2 шт.

Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз
полiпропiлену дiам. 110х110 мм                                                                   1 шт.

Муфта до каналiзацiйних труб iз
полiпропiлену дiам. 110 мм                                                                  2 шт.

Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз
полiпропiлену дiам. 110 мм                                                                   2 шт.

Редукцiї до каналiзацiйних труб iз пп 
дiам. 110х50 мм                                                                   1 шт.

Хомут iз шурупом дiам. 110 мм                                                                 16 шт.
Подвеска  для трубопроводів                                                                  16 шт.
Перехiдник чавун-пластик до 
каналiзацiйних труб iз пп дiам.110мм 1 шт.

ПідписЗм. Дата
53-18-26-АБ 25.2



Вказівки з монтажу світильників

РП 26

Вказівки з монтажу світильників
Згідно проекту виконати демонтажні роботи у спортзалах та прилеглих до них приміщеннях демонтаж існуючих світильників.
Електропостачання виконується від ввідних затискачів існуючого електрощита ремонтуємих приміщень. Проектовані щити встановити поряд з існуючим в приміщенні 9.

Електропостачання проектованих щитків виконати кабелями марки ВВГнгд 3х6мм2.
Проводку живильного кабелю виконати прихованим способом. Проектом передбачається установка навісних щитів типу ШМР-А36-Н. У даному щиті встановлюється

вводний автомат S201-C25. У щитку ЩСО-1 встановлюються лінійні автомати типу S201 на струми 16А типу С - 12шт., на струми 25А типу С - 2шт.
Розеткова мережа від щита ЩС-1 виконується кабелями ВВГнгд3х4,0мм2.
Мережа освітлення - лінії №1,2,3,4,5,6 від ЩСО-1 до розпред.коробок біля вимикачів у великому спортзалі - виконана кабелями ВВГнгд3х4мм2. Мережа освітлення -

лінії №1,2,3,4,5,6 від вимикачів до світильників у великому спортзалі - виконана кабелями ВВГнгд3х2,5мм2. Мережа освітлення - лінії №7,8 - виконана кабелями
ВВГнгд3х2,5мм2. Усе обладнання у приміщеннях 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в встановити зі ступенем захисту не нижче IP65.

Мережа освітлення - лінії №10, 11 від ЩСО-1 до розпред.коробок біля вимикачів у малому спортзалі - виконана кабелями ВВГнгд3х4мм2. Мережа освітлення -
лінії №10, 11 від вимикачів до світильників у малому спортзалі - виконана кабелями ВВГнгд3х2,5мм2. Мережа освітлення - лінія №12 від ЩСО-1 до розпред.коробки біля
вимикачу у малому спортзалі - виконана кабелями ВВГнгд3х4мм2. Мережа освітлення - лінія №12 від розпред.коробки біля вимикачу у малому спортзалі до світильників -
виконана кабелями ВВГнгд3х2,5мм2. Мережа освітлення - лінії №13 - виконана кабелями ВВГнгд3х2,5мм2.

Світильники марок №1, 2, 3, 4, 5, 6-1, 6-2 встановити L=1200мм. Світильники марок №6-3, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 встановити L=900мм. Світильники марок №7-7,
7-8, 7-9, 7-10, 8 встановити L=600мм. Світильники марок №10, 11, 12-1, 12-2, 12-3 встановити L=1200мм. Світильники марок №12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 13
встановити L=900мм.

Проектом передбачена установка пило-вологозахищених розеток та вимикачів. Висоту установки розеток виконати згідно проекту та за погодженням із службою
експлуатації  школи.

Охорона праці проектуємого об'єкту забезпечується прийняттям усіх проектних рішень та їх виконанням будівельно-монтажною організацією у строгій відповідності з
ПУЕ, вимоги яких враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, пожеж й взривів.

Усе проектуєме електрообладнання, нормально що не знаходиться під напругою заземлити й занулити.
До заходів з енергозбереження слід віднести вимикання світильників своїми вимикачами, використання енергозберігаючого обладнання та світлодіодних ламп.
Виробництво та організація електромонтажних робіт вимагає дотримання вимог системи нормативних документів у будівництві та системи стандартизації. Основними

документами системи нормативних документів є Державні Будівельні Норми (ДБН), Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), правила протипожежної охорони, техніки
безпеки, відомчі інструкції, а також інструкції заводів - виробників електроустаткування. Монтаж електротехнічних пристроїв ведуть відповідно з робочими кресленнями і за
відповідної документації заводів - виробників технологічного обладнання.

Виконувати вимоги діючих правил та інструкцій з техніки безпеки.
Робочий проект виконан у відповідності з діючими на період проектування нормами,

правилами й стандартами. Усі будівельні роботи проводити в повній відповідності з
робочими кресленнями та відповідними будівельними нормами і правилами з організації,
виробництва та приймання робіт.

Акти оформлюються відповідно до правил ДБН А.3.1.5-2016.

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
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10в
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ЩС
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ЩСО-1
проект.

№1,2,3,4,5,6
от ЩСО-1

№6-2
от ЩСО-1

№1-1№1-2№2-1№2-2 №1-3№1-4№2-3№2-4 №1-5№1-6№1-7№1-8№2-5№2-6

№2-7

№2-8

№1-2
от ЩСО-1 №1-1

от ЩСО-1

№2-1
от ЩСО-1

№2-2
от ЩСО-1

№3-1

№3-2

№3-5

№3-6

№3-3

№3-4 №3-№3-7

№3-8

№4-1 №4-2 №4-5 №4-6 №4-3 №4-4

№4-7
№4-8

№3-1
от ЩСО-1

№3-2
от ЩСО-1

№4-1
от ЩСО-1 №4-2

от ЩСО-1

№5-1 №5-2 №5-5 №5-6

№5-4

№5-3

№5-7

№5-8

№6-1

№6-2

№6-3

№6-4

№6-1
от ЩСО-1

№5-2
от ЩСО-1

№5-1
от ЩСО-1

№5-1
от ЩСО-1 №5-2

от ЩСО-1

Ст1

№7-1
от ЩСО-1

№7-2
от ЩСО-1

№8-1
от ЩСО-1

№8-2
от ЩСО-1

№7-1

№
7-

2
№

7-
3

№
7-

4
№

7-
5

№7-6

№7-7
№7-8

№7-10
№7-9

№8-1 №8-2 №8-3 №8-4

№8-5
№8-6 №8-7

№8-8 №8-9 №8-10 №8-11

№8-12
№8-13

№8-14

№9
от ЩСО-1

План 1-го поверху в осях 1-6

План першого поверху в осях 1-6

Стадія

РП 27

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

Експлікацію приміщень див. арк.28.
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Ст1

№11-9
(на стіні)

№10-1

№10-4

№10-2

№10-5

№10-3

№10-6

№10-7
№11-1

№10-8
№11-2

№10-9

№11-3

№11-4

№11-7

№11-5

№11-8

№11-6

№12-3№12-2№12-1

№13-1

№13-2

№10-1
от ЩСО-1

№10-2
от ЩСО-1

№10-3
от ЩСО-1

№11-1
от ЩСО-1

№11-2
от ЩСО-1

№11-3
от ЩСО-1

№10,11
от ЩСО-1

№10,11,12,13

№12-1
от ЩСО-1

№12-4

№12-5

№12-6

№12-7

№12-8

№12-9

№12-10

№12-2
от ЩСО-1

№13-3 №13-4 №13-5 №13-6 №13-7 №13-8

№13-1
от ЩСО-1

№13-2
от ЩСО-1

№14
от ЩСО-1

План 2-го поверху  в  осях 1-5

Експлікація приміщень

щення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10а

Найменування

Малий спорт зал

Коридор

Підсобне приміщеня

Роздягальня 

Коридор

Великий спорт зал

Кімната тренерів

Коридор

Душова на 2 особи жіноча

Площа, м2

140,81

16,19

11,4

12,51

10,01

37,03

220

15,81

8,18

2,93

2,96м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=3,0 м

h=6,35 м

h=3,05 м

h=3,05 м

h=3,05 м

Підсобне приміщеня

h=3,0 м

План другого поверху в осях 1-5

10б

10в

Санвузол жіночий

Роздягальня жіноча

3,16

21,49

h=3,05 м

h=3,05 м

11а Душова на 2 особи чоловіча 2,93 h=3,05 м

11б

11в

Санвузол чоловіча

Роздягальня чоловіча

3,16

21,49

h=3,05 м

h=3,05 м

Стадія

РП 28

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.

30



№
п/п Найменування робіт Одиниця

виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5

1 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп шт. 73

2 Свердлення отворiв в дерев'яних конструкцiях, дiаметр 
отвору до 30 мм, глибина свердлення до 200 мм шт. 12

3 Свердлення отворiв в дерев'яних конструкцiях, дiаметр 
отвору до 40 мм, глибина свердлення до 200 мм шт. 18

4 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 2,0 
цеглини, дiаметр отвору до 40 мм шт. 58

5 Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй 
нiшi або на стiнi шт. 2

6 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х 
полюсних на струм до 25 А шт. 15

7 Установлення влаштування захістного відключення шт. 2

8 Установлення незалежних розчiплювачів S2С-А2 "АВВ" шт. 2

9 Установлення контакторів на струм до 25 А шт. 2

10 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при 
схованiй проводцi шт. 6

11 Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй 
проводцi одноклавiшних шт. 36

12 Монтаж свiтильникiв для світлодіодних ламп, L=600мм 
надві лампи шт. 39

13
Монтаж свiтильникiв для світлодіодних ламп, ЛПО на 2 
лямпи (у комплекті із захістною металевою решіткою) 
L=900мм

шт. 21

14
Монтаж свiтильникiв для світлодіодних ламп, ЛПО на 2 
лямпи (у комплекті із захістною металевою решіткою) 
L=120см

шт. 63

15 Прокладання проводу по стінах при схованiй проводцi м/п 891,8

16 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 
20 см2 м/п 891,8

17 Установлення вентиляторiв настінних (з решоткой) Vents 
д.100мм шт. 4

Відомість робіт

Відомість робіт

Стадія

РП 29

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя

Примітка
Координаційні осі прийняті умовно.
За відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги
першого поверху - підлога великого спортзалу.
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Позиція Найменування й технічна характеристика Тип, марка, позначення 
документу, опитувального аркуша

Код обладнання, 
виробу, матеріалу Завод-виробник

Одиниця 
вимірюва

ння
Кількість

Маса 
одиниці, 

кг
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Трижильний кабель пер. 3.2,5мм2 ВВГнгд м/п 757
2 Трижильний кабель пер. 3.4мм2 ВВГнгд м/п 158
3 Трижильний кабель пер. 3.6мм2 ВВГнгд м/п 3,9
4 Коробка універсальна (металева) пилевологозахищена шт. 23
5 Вимикач автоматичний S201-C16 шт. 12
6 Вимикач автоматичний S201-C25 шт. 3
7 Розетка герметична шт. 6

8
Влаштування захисного відключення 4х полюсного, 
номінальний струм 25А, ток утечки 30мА, хар-ка, cF204 
AC-25/0,03 "ABB"

шт. 2

9 Незалежний розчiплювач S2С-А2 "АВВ" шт. 2
10 Контактор на струм 9А, 220В, КМИ-1090 Ф."ИСК" шт. 2
11 Щит силовий ШМР-А36-Н шт. 2
12 дюбіль 6/40 шт. 12

13
Свiтильник L=600мм,для 2 лямп LED TUBE T8 
пилевлагозахістний-Atom IP65, або аналогичний (для 
душевих, туалетів, роздягалень)

шт. 18

14 Лампи світодіодні L=600мм-Т8(G13) Samsung-LED-
06M10W(або аналогічні) шт. 36

15
Свiтильник L=900vм,для 2 люмiнесцентних лямп LED 
TUBE T8-Atom,або аналогичний (для коридорів 
,тренірських,та інших приміщ.)

шт. 21

Електро обладнання

Специфікація обладнання, виробів
та матеріалів 

Специфікація обладнання, виробів та матеріалів

Примітка
Продовження специфікації обладнання, виробів та матеріалів див. арк. 30.2.

Стадія

РП 30.1

Аркуш Аркушів

Розробив
Перевірив

Підпис

ГІП

Зм.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65 по пр.Моторобудівників, 26

по пр.Моторобудівників, 26 у м.Запоріжжя
Капітальний ремонт спортивного залу

53-18-26-АБ

у м.Запоріжжя
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Позиція Найменування й технічна характеристика Тип, марка, позначення 
документу, опитувального аркуша

Код обладнання, 
виробу, матеріалу Завод-виробник

Одиниця 
вимірюва

ння
Кількість

Маса 
одиниці, 

кг
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 Лампи світодіодні L=900мм-Т8 900мм-SMD
3528 13 W (або аналогічні) шт. 42

17

Свiтильник L=120см,для 2 світодиодних лямп ( у 
комплекті із захістною металевою сіткою) PRS/S ECO 
LED 1200 4500K с решіткою 1200 SPORT LED . 
Виробник-'Светові технології

шт. 63

18 Лампи світодиодні  L=1200мм-Т8 Samsung-
LED-12M 20W(або аналогічні) шт. 126

19 Вимикач заглиблений для прихованої проводки шт. 36

ПідписЗм. Дата 30.253-18-26-АБ
Примітка

Початок специфікації обладнання, виробів та матеріалів див. арк. 30.1.
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