
Тема уроку 69: Устаткування опоряджувальних послуг 
Мета: закріпити знання щодо устаткування опоряджувальних послуг. 

 

Хід уроку 

Опоряджувальні роботи в будівництві – це один з видів будівельно-

монтажних робіт, які виконуються на завершальній стадії спорудження будинків і 

надають їм гарного естетичного вигляду, створюють комфорт внутрішніх 

приміщень і, що головне, захищають будівельні конструкції від шкідливого 

атмосферного впливу, корозії, старіння і руйнування. Вони охоплюють велику 

кількість окремих технологічних процесів, які, власне, мають свою назву (напр., 

штукатурні, облицювальні, альфрейні і т.д.), потребують спеціальних матеріалів і 

прийомів виконання, засобів механізації та ручного інструменту. При виконанні 

окремих видів цих робіт застосовуються деякі і шкідливі матеріали, напр., при 

виконанні малярних робіт, опорядженні фасадів, тому виконавці на цих операціях 

і процесах повинні бути навчені правилам виконання робіт і правилам техніки 

безпеки і промислової снітарії, на що у підручнику також відведено значне місце. 

Слід підкреслити, що опоряджувальні роботи за працемісткістю займають до 50% 

витрат робочого часу, а за вартістю, включаючи витрати на матеріали, виконання 

робіт і застосування засобів малої механізації, від 30% до 45% від усіх витрат, що 

припадають на спорудження будинків. 

Опоряджувальні роботи в будівництві – це комплекс технологічних процесів, 

що виконуються з метою надання поверхням конструкцій будинків і споруд 

захисних і декоративних властивостей і певного архітектурно-естетичного 

вигляду. Виконуються опоряджувальні роботи в процесі спорудження будинків і 

закінчуються на завершальному етапі будівництва або у заводських умовах – в 

процесі виготовлення конструкцій. У сучасному будівництві опоряджувальні 

роботи поділяють на дві групи: власне опоряджувальні і опоряджувально-

монтажні. Власне опоряджувальні роботи являють собою улаштування захисних 

декоративних покриттів на поверхнях конструкцій і обладнання будинків і 

споруд. До них відносять: склярські, штукатурні, малярні, шпалерні, 

облицювальні, ліпні, альфрейні роботи, що виконуються із застосуванням 

розчинів, фарб, замазок, клеїв тощо, та улаштування лицьових покриттів підлоги. 

Опоряджувально-монтажні роботи – це збирання елементів будинків, які 

одночасно є конструктивними і виконують функцію опоряджувального покриття; 

до них відносяться: улаштування збірних каркасно-обшивних, розсувних та інших 

перегородок і вбудованих меблів, облицювання стін і перегородок 

великорозмірними листовими, плитними матеріалами, виробами повної або 

високої заводської готовності; улаштування світлопропускальних стін і 

перегородок із склоблоків і профільного скла; улаштування збірних “сухих” 

стяжок з гіпсокартону та підлоги з щитового паркету, деревно-стружкових плит, 

деревно-волокнистих плит та інших великорозмірних виробів; улаштування 

підвісної стелі з конструкційних, декоративно-акустичних і світлоізолювальних 

плит, листів і рулонних матеріалів; заповнення світлових прорізів (вікна, двері, 

фрамуги, вітрини, вітражі, ліхтарі) листовим віконним, вітринним, дзеркальним і 

декоративним склом; монтаж фасадних панелей з повним заводським 



опорядженням; улаштування огородження балконів і лоджій офактуреними 

бетонними, азбестоцементними плитами, алюмінієвими та іншими виробами. 

Опорядження та покривання стін, перегородок та стель житлових приміщень, 

коридорів у квартирах, кухонь, ванних кімнат та туалетів, інших підсобних 

приміщень, а також вбудовано-прибудованих приміщень клейовими та іншими 

видами фарб, шпалерами, декоративними плитами, панелями, іншими 

оздоблювальними матеріалами та виробами проводиться відповідно до Наказу від 

11.01.2014№ 2 «Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, 

без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків». 
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