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ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ 
_________________________________________________________________ 

 
 

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД. ПОКРИТТЯ БУДИНКІВ І 
СПОРУД 

 
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
 

CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS AND STRUCTURES. COVERAGES OF 
BUILDINGS AND STRUCTURES 

__________________________________________________________________ 
 
 

Чинні від 20ХХ.ХХ.ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

1.1  Ці будівельні норми поширюються на проектування покриттів 

будинків і споруд промислового, цивільного і сільськогосподарського 

призначення і встановлюють вимоги до покрівель, до вентиляції горищних 

дахів та водовідведення з  поверхонь конструкцій покриттів,  до розміщення на 

покрівлях обладнання геліосистем і протиобледеневих систем та 

снігозатримання. 

 1.2 Ці будівельні норми встановлюють вимоги до безпечності об’єкта 

нормування щодо життя та здоров'я людей, збереженності майна та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 1.3 Ці будівельні норми не поширюються на режимні та військові об’єкти 

та на питання розрахунку міцності конструкцій, термічного опору  
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теплозахисту і проектування технології улаштування і експлуатації. 

 
2 НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ 

В цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні 

документи. 

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні  

ДБН А.3.2-2:2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві 

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів 

будівництва  

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об'єктів.  Навантаження і впливи. Норми проектування 

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і 

здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища 

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. 

Основні положення 

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні 

положення 

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровод та каналізація. Частина І. 

Проектування 

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування 

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція 

будівель  

ДСТУ Б А.1.1-29-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві.  Мастики покрівельні гідро- і пароізоляційні і приклеювальні. 

Терміни та визначення 
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ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці. Настанова 

щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу 

при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використання в процесі 

зведення та експлуатації об’єктів будівництва 

ДСТУ Б В.1.1-20:2007 Захист від пожежі. Перекриття та покриття. 

Метод випробування на вогнестійкість. (EN 1365-2:1999, NEQ) 

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об'єктів. Прогини та переміщення. Вимоги проектування 

ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х*) Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Настанова з улаштування та експлуатації дахів будівель 

ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні 

умови 

ДСТУ Б В.2.7-79-98 Будівельні матеріали. Мастики гідроізоляційні 

бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) Будівельні матеріали. Матеріали 

рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші 

бетонні. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) Будівельні матеріали. 

Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-108-2001(ГОСТ 30693-2000) Будівельні матеріали. 

Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючи 

полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги. (ISO 11600:2002,MOD) 

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій 

(EN 1990:2002, IDT) 

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі) 

 

         ______________ 
*) – на розгляді 
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ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.  

(ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

(ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура 

показників і методів їх визначення) 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля 

качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила 

контролю якості повітря населених пунктів) 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

(Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів 

шкідливих речовин промисловими підприємствами) 

 

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1 Покриття – верхня огороджувальна конструкція  будинку i споруди 

для захисту приміщень від зовнішніх кліматичних факторiв i впливів. 

3.2 Плоске покриття  - покриття з похилом схилів  не  більше 15о. 

3.3 Скатне покриття - покриття з похилом схилів  понад 15о. 

3.4  Холодне покриття  -  плоске або скатне покриття без 

теплоізоляційного шару. 

3.5  Сумiщене (тепле) покриття -  плоске або скатне покриття, що 

включає в себе несучу частину, паро-, тепло- та гідроізоляційні шари. 

3.6 Вентильоване покриття - плоске або скатне суміщене покриття            

з вентиляційною системою. 

3.7 Експлуатоване покриття - плоске суміщене покриття для руху 

пішоходів і транспорту.  



пр. ДБН В.2.6-14:20хх 

5 
 

3.8 Світлопрозоре покриття  - плоске або скатне суміщене покриття з 

світлопрозорою покрівлею. 

3.9  Зелене покриття  - плоске або скатне суміщене покриття з верхнім 

рослинним шаром. 

3.10 Водонаповнене покриття  - плоске  суміщене покриття з 

коробчатою конструкцією, що дозволяє заповнення водою.   

3.11 Інверсійне покриття  - плоске або скатне суміщене покриття з 

гідроізоляцією під шаром теплоізоляції. 

3.12 Покриття, що легко скидається - плоске або скатне суміщене 

покриття, шари якого не прикріплені до основи і можуть бути легко скинуті.  

  3.13  Покриття заглибленої будівлі - плоске або скатне суміщене 

покриття, яке повністю або частково заглиблено в грунт. 

3.14 Горищне покриття  (дах) - об’ємна верхня огороджувальна 

конструкція будинку (споруди) із замкнутим повітряним простором.  

3.15 Кроквяний дах -  горищний дах з несучою кроквяною системою. 

3.16 Мансардний дах  - горищний дах із замкнутим повітряним 

житловим простором.  

3.17 Просторове покриття - скатна об’ємна тонкостінна верхня 

огороджувальна конструкція, яка є одночасно несучою.  

3.18 Просторове покриття пневматичної конструкції - скатна об’ємна 

верхня багатошарова повітроопірна конструкція, під якою повітря знаходиться 

під підвищеним тиском.  

3.19 Індустріальне безрулонне покриття - плоска верхня 

огороджувальна конструкція будинку із збірних покрівельних плит та 

водозбірного лотка.  

3.20 Покриття з  теплим горищем -  індустріальне безрулонне 

покриття з утеплювачем по збірних покрівельних плитах та                                

видаленням  вентиляційного повітря через посекційну витяжну шахту.  
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3.21 Покриття з  холодним горищем - індустріальне безрулонне 

покриття з видаленням  вентиляційного повітря через посекційну витяжну 

шахту. 

3.22 Покриття з  відкритим горищем - індустріальне безрулонне 

покриття з видаленням  вентиляційного повітря через дифузори на покрівлі. 

3.23 Покрівля - елемент покриття (даху), який захищає будинок від 

проникнення в нього атмосферних опадів. 

3.24 Рулонна бітумно-полімерна покрівля - покрівля з багатошарових 

рулонних основних (безосновних)  гідроізоляційних матеріалів, з’єднаних в 

моноліт методом наплавлення або на мастиці або з одношарового матеріалу. 

3.25 Мастична бітумно-полімерна і цементно-полімерна покрівля -

покрівля з одно-, багатошарових розріджених гідроізоляційних композицій і 

станом стабілізації після нанесення.  

3.26  Полімерна плівкова (мембрана) - одношарова покрівля, що 

вільно лежить (з точковим чи рейковим прикріпленням до основи) або з 

баластом з окремих, зварених між собою, полотнищ полімерного плівкового 

матеріалу. 

3.27 Хвиляста волокнистоцементна покрівля  або з бітумних листів - 

скатна  покрівля з окремих хвилястих листів з механічним кріпленням до 

основи (обрешітки).  

3.28 Покрівля з  штучних матеріалів - скатна  покрівля з окремих 

плоских водостійких матеріалів з механічним кріпленням до основи 

(обрешітки).  

  3.29 Покрівля з керамічної, бетонної, полімер-піщаної черепиці - 

скатна  покрівля з окремих малорозмірних фігурних елементів з механічним 

зачепленням між собою і кріпленням по краях до основи.  

3.30 Покрівля з металевого  листа - скатна  покрівля з окремих 

тонкостінних металевих листів з антикорозійним покриттям, з’єднаних між 

собою в замок.  
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3.31 Покрівля з  залізобетонних лоткових елементів - плоска покрівля 

з окремих самонесучих просторових залізобетонних елементів з 

гідроізольованою поверхнею.  

3.32 Світлопрозора покрівля -  скатна  покрівля зі скла або 

світлопрозорого пластика, виконана по несучому каркасу з ущільненням 

(герметизацією) між окремими елементами.  

3.33 Схил – похила поверхня покриття (даху). 

3.34 Гребiнь -  верхнiй  горизонтальний  перетин  схилів  даху,  що 

утворює водорозділ. 

3.35 Єндова – нижнiй похилий перетин схилів  даху,  по  якому  вода 

стiкає до водостiчних воронок або труб. 

3.36 Водороздiл – система верхніх горизонтальних i похилих  перетинів  

даху, що  чітко   відокремлює  частину  площi (поверхнi) покриття, з якої 

забезпечується стiкання води в одну водоприймальну воронку. 

      3.37 Покрівельна мембрана – водонепроникний одношаровий килим з 

полімерного матеріалу, наклеєний, механічно закреплений або такий, що 

вільно укладений на основу з послідуючим привантаженням. 

      3.38 Основа під покрiвлю – рiвна  або  вирівняна  стяжкою  поверхня 

несучих конструкцій покриття чи теплоiзоляцiйного шару  з  міцністю на 

стиск не менше 0,1 МПа, яка підготовлена з  необхiдним ухилом до 

водостокiв. 

      3.39 Перехiднi похилi бортовi елементи – збiрнi чи монолiтнi  кутові 

вкладишi, відформованi  iз  матеріалів  з середньою густиною  600-1200 кг/м3 i 

міцністю на стиск не менше 0,3  МПа, якi забезпечують підняття 

покрівельного килима  в  місцях примикань на висоту не менше   100 мм під 

кутом 45. 

      3.40 Температурно-усаднi шви – система розрізів товщi сумiщених 

шарів, яка запобігає розтріскуванню вирівнюючих стяжок, розривам i 

зморшкам покрівельного килима. 
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      3.41 Ущiльнення швів  -  заповнення  порожнин  температурно-усадних 

швів джгутом  iз пористої гуми на мастицi з обклейкою покрівельним 

матеріалом, яке приймає весь комплекс деформацiй. 

      3.42 Вентиляцiйна (осушувальна) система – система повiтряних 

прошарків, продухiв, каналів і флюгарок, яка забезпечує вiдведення з товщi  

сумiщеного покриття водяної пари. 

      3.43 Вентиляцiйнi отвори – система отворiв в стінах горища,  яка 

забезпечує необхiдну роботу  припливно-витяжної  вентиляції  горищного 

простору. 

      3.44 Основнi шари покрівельного килима – шари рулонних i 

мастикових покрiвельних матеріалів, наклеєні чи нанесенi на поверхню  

основних схилів  покриття  з  підняттям  їх в місцях примикань. 

      3.45 Додатковi шари покрівельного килима – один-два  шари  

рулонних чи мастикових покрiвельних та армуючих матеріалів, нанесених на 

основу під покрiвельний  килим. 

      3.46 Захисний фартух – лiнiйнi гнутi профілі і локальні гнутi комiрцi iз 

оцинкованої покрівельної сталi чи пластмаси, закрiпленi на вертикальній 

поверхні над ущiльнювальним швом, в місцях примикання покрiвельного 

килима до конструкції, яка  виступає над покриттям чи проходить через нього. 

      3.47 Захисний шар – елемент покрівельного килима, який захищає його 

від механічних пошкоджень безпосередньої дії атмосферної агресії, сонячної 

радіації i розповсюдження вогню по поверхнi покриття. 
 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ПОКРИТТЯ І ПОКРІВЕЛЬ 

4.1 В цих нормах прийнята така класифікація типів покриття і покрівель. 

Тип покриття, покрівлі  Познака 

1  Покриття  

1.1  Плоске покриття ПП 

1.2  Холодне покриття ПХ 

1.3  Суміщене (тепле) покриття ППС 
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1.4 Вентильоване покриття ПВ 

1.5 Експлуатоване покриття ППЕ 

1.6 Світлопрозоре покриття ППСП 

1.7  Зелене покриття. ППЗ 

1.8 Водонаповнене покриття ППВН 

1.9 Інверсійне покриття ППІ 

1.10 Покриття, що легко скидається ПС 

1.11  Покриття заглибленої будівлі ППГ 

1.12  Скатне покриття ПС 

1.13  Горищне покриття (дах) ГД 

1.14  Кроквяний дах ГДК 

1.15 Мансардний дах  ГДМ 

1.16  Просторове покриття ГДП 

1.17  Просторове покриття пневматичної конструкції ГДПМ 

1.18  Індустріальне безрулонне лоткове покриття з холодним 

горищем 

ГДІХ 

1.19  Індустріальне безрулонне лоткове покриття з теплим 

горищем 

ГДІП 

1.20  Індустріальне безрулонне лоткове покриття з відкритим 

горищем 

ГДІВ 

2 Покрівля   

2.1 Рулонна бітумно-полімерна покрівля П-1 

2.2 Мастична бітумно-полімерна і цементно-полімерна покрівля П-2 

2.3 Полімерна плівкова (мембрана)  П-3 

2.4 Хвиляста волокнистоцементна покрівля або з бітумних листів П-4 

2.5 Покрівля з штучних матеріалів П-5 

2.6  Покрівля з керамічної, бетонної, полімер-піщаної черепиці  П-6 

2.7  Покрівля з металевого  листа П-7 

2.8   Покрівля із залізобетонних лоткових елементів П-8 
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2.9  Світлопрозора покрівля  П-9 

2.10 Покрівля з місцевих органічних матеріалів П-10 

 
 

5 ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ  

5.1. При проектуванні покриття, покрівлі об’єкту слід враховувати 

слідуючі вимоги:  

- конструкцію покриття призначати з урахуванням архітектурно-

будівельних і економічних вимог, конфігурації будинків у плані; 

- забезпечення надійного відведення води з покрівлі, експлуатаційних 

навантажень на покриття; 

- НАПБ А.01.001, ДБН В.1.2-2, ДБН В.1.2-14, ДСТУ Б В.1.2-3,                 

ДСТУ-Н Б EN 1990, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044 та кліматичні 

навантаження районів будівництва. 

5.2.  При розробці конструктивних вирішень дахів необхідно керуватись 

такими вимогами: 

 – загальна довговічність всіх елементів покриття повинна бути: для 

виробничих будинків і споруд – не менше тривалості провідного виробничого 

процесу та не менше довговічності інших надземних частин у межах 30 років; для 

житлових і громадських будинків у залежності від їх призначення і класу –                    

у межах 30-150 років; 

 – надійне відведення води з покриття повинно забезпечуватись відповідним 

ухилом його схилів. 

При виборі форми даху необхідно враховувати перенесення снігу і його 

накопичування на покритті від дії вітру; для забезпечення мінімального 

відкладення снігу слід проектувати покриття без виступаючих над ним частин 

заввишки понад 1 м, а також без понижених замкнутих просторів і високих 

парапетів. 

5.3 Покриття повинні бути вогнестійкими; мінімальна межа вогнестійкості 

елементів покриття  і мінімальна межа розповсюдження вогню по ньому 
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повинні бути ув’язані зі ступенем вогнестійкості будинків, до складу яких воно 

входить,  а також з вимогами ДБН В.1.1-7, ДСТУ Б В.1.1-20. 

5.4 Вимоги до технології та організації процеса улаштування дахів і 

покрівель, контролю якості, приймання робіт, охорони праці і техніки безпеки 

згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-ххх. 

5.5  При проектуванні покриття об’єкту повинні бути враховані вимоги 

ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, СНиП 2.09.02. 

 

6  ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОСКИХ СУМІЩЕНИХ ПОКРИТТІВ 

6.1 Загальні положення та вибір конструкції  

6.1.1 При розробці технічних рішень покриття слід уникати передачі 

деформацій основи на покрівлю і виключити можливість утворення здуття в 

рулонному покрівельному килимі в результаті можливого тиску парів. 

6.1.2 При проектуванні суміщених плоских покриттів необхідно 

забезпечити відведення з покрівлі зливових і талих вод, не допустити 

виникнення місць застою. Шлях відводу води повинен бути якомога 

коротшим. 

При виборі конструкції покриття необхідно враховувати перенесення 

снігу по покриттю під дією вітру і його накопичення. 

На покритті будівлі не слід проектувати замкнуті об'єми з покрівельним 

шаром, розташованим нижче рівня основної покрівлі. При неможливості 

уникнути замкнутих об'ємів на покритті, такі ділянки необхідно проектувати 

за принципом водонаповнених покрівель з дублюючими воронками. 

6.1.3 Товщину теплоізоляції необхідно розрахувати відповідно до           

ДБН В.2.6-31. Необхідно передбачати шар пароізоляції під утеплювачем. 

Якщо буде застосовано утеплювач з  водопоглинанням більше  3 % за масою, 

необхідно передбачити видалення парів води з утеплювача в атмосферу. При 

використанні легко стисливих або сипких теплоізоляційних матеріалів 

необхідно передбачити вирівнюючу цементну стяжку по шару теплоізоляції. 
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Якщо загальна площа  світопропускного  заповнення i площа 

розміщеного на покритті обладнання  не  перевищує 15 % його поверхнi, 

необхiдно призначати неексплуатований вид покрiвлi. За необхідності 

зосередження на покритті  світлопропускного заповнення та  обладнання  на 

площi, що складає від 15 % до 30 % його поверхнi, а  також  при використанні 

покриття як зони вiдпочинку, слiд призначати експлуатований вид покрiвлi. 

Розмiщення на покритті обладнання на  площi,  яка  перевищує 30 % його 

поверхнi, не допускається; у цьому випадку повинно бути передбачено 

будiвництво технічних поверхiв (технічних горищ) або зведення на покрiвлi 

закритих ділянок (при локальному скупченнi обладнання). 

6.1.4 При застосуванні на покритті зенiтних ліхтарів  межу  

вогнестiйкостi їх елементiв слiд призначати згiдно з  СНиП 2.09.02 в 

залежності від ступеня  вогнестiйкостi будинків і категорії приміщень у їх 

складi. 

6.1.5 Проектнi вирiшення покриття, як  складова частина проекта 

об’єкта, повинні включати окремi робочі креслення  та  роздiли пояснювальної 

записки i кошторису. 

6.1.5.1 Робочi креслення покриття повиннi мiстити: 

- план покрiвлi з розбивкою покриття на водорозділи, позначенням 

поперечного i поздовжнього розрізів основи покрiвлi, напрямку i величини 

ухилу основних схилів; 

- план розміщення на покритті деформацiйних  швів  i  системи 

осушення теплоiзоляцiйного шару; 

- конструктивне вирiшення нетипових вузлів i деталей; 

- опис складу елементiв сумiщеного покриття на усіх поперечних та 

поздовжніх розрiзах будинків i споруд з обов’язковим зазначенням марок 

матеріалів та нормативних документів, яким ці матеріали повиннi вiдповiдати; 

- запис у примiтках особливих вимог щодо  влаштування  окремих шарів  

сумiщеного даху  та їх деталей; 

- вибір типiв i необхідну кiлькість матеріалів. 
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6.1.5.2 Роздiл пояснювальної записки повинен мiстити: 

- дані про кліматичні умови району забудови та наявнiсть агресивного 

впливу на покриття; 

- загальну технічну характеристику конструкції сумiщеного покриття i 

прийнятої системи осушувальної вентиляції та водовiдводу; 

- спецiальнi вимоги i дані про вогнестiйкiсть елементiв даху; 

- вимоги щодо технології та організації покрiвельних  робіт  на даному 

об’єктi, включаючи правила техніки безпеки i протипожежнi заходи; 

- вказівки про можливість одночасного виконання на покрiвлi інших  

будiвельних робіт; 

- вказівкки про умови зберігання та транспортування будiвельних 

матеріалів; 

- основнi рекомендацiї щодо експлуатації покриття. 

6.1.5.3 Роздiл кошторису повинен враховувати усi види та обсяги робіт 

на покритті i вiдповiдати дiючим нормам, правилам i розцінкам. 

6.2 Покриття, що вентилюється 

6.2.1 Для забезпечення вентиляції суміщене покриття об’єкта повинно 

включати в себе несучу частину, паро-, тепло-, гідроізоляційні шари та 

порожнину над теплоізоляцією. Така конструкція покриття необхідна при 

використанні утеплювача з показником водопоглинання більше 3 % за масою. 

6.2.2 На покритті з ухилом не більше 10 % при наклеюваннi  

покрівельного килима на поверхню вирівнюючих стяжок необхідно 

передбачати повiтряний  прошарок, який розміщується під покрiвельним 

килимом i сполучається з зовнішнім повітрям через систему вентиляційних 

флюгарок або його вiдкриту крайку по периметру покриття. 

6.2.3 На покритті з ухилом понад 10 %, а також при наклеюваннi 

покрівельного килима безпосередньо на поверхню теплоiзоляцiйного  шару 

застосування повiтряного прошарку виключається; основними елементами 

вентиляцiйної системи у цих випадках повиннi бути повiтрянi  продухи i 
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канали у товщi теплоiзоляцiйного шару у поєднанні їх iз зовнішнім повітрям 

через систему флюгарок. 

6.2.4 Вентиляцiйнi продухи повинні бути передбачені завширшки не 

більше 20 мм i глибиною, рівною товщині теплоiзоляцiйного шару.    

6.2.5 Для сполучення продухiв i каналів iз зовнішнім повітрям слiд 

передбачити застосування прикарнизних, рядових i магiстральних флюгарок iз 

оцинкованої покрівельної сталi чи пластмаси з  екрануючим захистом 

вихідного отвору. 

6.3  Покриття, що експлуатується 

6.3.1 Експлуатоване покриття повинно складатись з таких 

конструктивних елементів: несуча конструкція, пароізоляція, теплоізоляція, 

покрівельний килим, конструкція підлоги.  

6.3.2 Експлуатовані покриття можна передбачати наступних типів:                    

покриття-тераса, покриття-паркінг, комбіновані варіанти покриттів в 

поєднанні із зеленою зоною. 

6.3.3 Покриття-тераса призначена для відпочинку, прогулянок, занять 

спортом. Верхній шар покрівлі формує призначення покриття. Матеріали 

верхнього шару укладають на допоміжні шари. Наприклад, тротуарну          

плитку – по шару цементно-піщаного розчину (піщана подушка неефективна). 

Штучні покриття укладають на стяжку і розділовий шар. Відведення води з 

таких покрівель здійснюється лотками або воронками. 

6.3.4  При проектуванні паркінгу на покритті повинно бути враховано 

всі навантаження, які можуть виникнути при русі, гальмуванні і стоянці 

автомобілів, а також додаткові навантаження від пожежно-рятувальної 

техніки. 

6.3.5 Конструкцію експлуатованого покриття можна передбачати як з 

традиційним розташуванням шарів, так і з інверсійним розташуванням 

утеплювача. 
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6.3.6 При проектуванні експлуатованого покриття має бути вирішено 

питання з відведенням поверхневої води – повинен бути передбачений 

дренаж. 

6.3.7 Вода повинна відводитись по поверхні через воронки і водовідвідні 

лотки. Для відведення води з покрівельного пирога необхідно влаштовувати 

дренажний шар, який повинен складатись з дренажного ядра і елемента, що 

фільтрує. Конструкція дренажу повинна створювати порожнину, по якій 

відбувається відведення води. Фільтруючий елемент пропускає воду з 

вищерозташованих шарів в дренажну порожнину і не дозволяє з плином часу 

порожнині замулюватися. Фільтруючий шар може бути виконано з 

термоскріплених геотекстилей, які не схильні до замулювання. В якості 

дренажного ядра можуть бути використані як натуральні (керамзіт, 

гранульований шлак), так і штучні матеріали (профільовані мембрани або 

дренажні мати). Для запобігання появи неприємних запахів на покрівлі 

необхідно передбачити вентиляцію дренажного шару, тобто зробити 

віддушини.  

6.3.8 Дренажний шар улаштовують із застосуванням геодренажної 

полімерної мембрани. Полімерну мембрану необхідно передбачати між двома 

шарами голкопробивного геотекстилю з масой не менше 350-400 г/м2. 

6.3.9 Тротуарні плитки для доріжки необхідно передбачати укладати на 

цементно-піщану армовану стяжку, пластикові підставки або безпосередньо 

на геодренажну полімерну мембрану (піщаний шар неефективен). У покрівлях 

з несучою основою з профлиста підставки під тротуарну плитку застосовувати 

заборонено. Армовану цементно-піщану стяжку не можна застосовувати на 

несучих основах з профнастилу. 

6.3.10 Поверхня покрівельного килима повинна бути захищена 

суцільною довільно розміщеною роздільною прокладкою із поліетиленової 

плівки або склотканини.  Підстилаючий шар із цементно-піщаного розчину 

повинен бути розрізаний на карти розміром не більше  1,5 м х 1,5 м шляхом 

закладання в його товщу пористих гумових джгутів. 
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6.4  Світлопрозоре покриття 

При проектуванні світлопрозорих ділянок передбачають наступне: 

- на ділянки світлопрозорих елементів не передаються стискаючі 

навантаження; 

- ділянки з світлопрозорими елементами повинні бути відокремлені від 

інших конструкцій швами, заповненими ущільнювальними прокладками і 

атмосферостійким герметиком; 

- ділянки з світлопрозорими елементами не створюють перешкод для 

стоку вологи на покритті; 

- міцність матеріалу ділянок зі світлопрозорими елементами  допускає 

ходіння людей, обслуговуючого персоналу з інструментом і витримує 

розподілене навантаження не менше 400 кг/м2. 

- світлопрозорі покриття в разі можливого руйнування не утворюють 

уламки з гострими краями, які можуть завдати травми людям. 

6.5 Водонаповнене покриття 

6.5.1 Водонаповненні покриття слід розрізняти для мети охолодження 

поверхні або купання людей. Для охолодження шар води повинен бути не 

більше 100 мм. 

6.5.2 Водонаповнене суміщене покриття будівлі проектують з несучої 

конструкції, пароізоляції, теплоізоляції, замкненого об’єму із залізобетону, що 

гідроізольований з середини та заповнений водою. 

6.5.3 Основні вимоги: 

- по гідроізоляційному шару повинен бути передбачений захисний шар -

атмосферостійкий (морозостійкий), гнилостійкий; 

- по краях чаши, які виходять на карнизи будівлі, повинно бути 

виконано огородження висотою не менше 0,7 м; 

- по краях чаши повинен бути виконаний водовідводний канал для 

прийому води, що переливається; 

- водовідвід з об’єму чаши до рівня техповерху – самостійний; 

- покрівельний килим та гідроізоляцію чаши об’єднувати не можна; 
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- при заливанні покрівлі для охолодження шаром води висотою                 

20-100 мм залізобетонний короб можна не виконувати: 

- на зимовий період воду необхідно з покриття спускати. 

6.6 Інверсійне покриття 

Інверсійне суміщене покриття будівлі проектують з зміненим порядком 

складових шарів, що включає несучу конструкцію, вирівнюючий шар, 

гідроізоляцію під шаром утеплювача. Необхідна умова – використання 

утеплювача з водопоглинанням не більше 1,2 % за масою. Заборонено 

передбачати теплоізоляцію в два і більше шарів. 

При необхідності відвести вологу з поверхні утеплювача слід 

передбачити шар гідроізоляції по утеплювачу. 

6.7 Покриття, що легко скидається 

6.7.1 Для суміщеного покриття об’єкта  з вибухонебезпечними 

виробничими процесами або складської будівлі, де можливе зберігання 

вибухонебезпечних виробів чи сировини, слід застосовувати на окремих 

ділянках покриття легкоскидні конструкції. 

6.7.2 Для більшої ймовірності спрацьовування легкоскидної конструкції 

її питома маса не повинна перевищувати 170 кг/м2. У розрахунках слід 

приймати середню тривалість вибуху – 0,25 с. 

6.7.3 Для попередніх розрахунків площа легкоскидних конструкцій 

покриття повинна складати 0,03-0,04 м2/м3 загального об’єму  виробничих 

приміщень. 

6.7.4 Ділянка легкоскидних конструкцій покриття повинна бути 

відображена у проектній документації. У конструкції має бути передбачено: 

- елементи покриття на ділянці не зварені (не з’єднанні) між собою та з 

несучим каркасом; 

- на межі ділянки - деформаційний шов, який закарбований герметиком; 

- ухил елементів покриття на ділянці та забезпечення водовідведення - 

нарівні з іншими ділянками покриття в загальну систему водовідведення. 
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6.8 Покриття заглибленої будівлі 

6.8.1 При товщині шару грунту зворотної засипки не менше 1,4 м 

укладку теплоізоляції на покритті можна не виконувати. Найбільш 

оптимальним рішенням гідроізоляції покриття є: два шари рулонного або 

мастичного гідроізоляційного матеріалу, протикореневий захист і шар м’ятої 

глини  товщиною не менше 200 мм. 

6.8.2 Слід передбачати  систему водовідведення від будівлі грунтових і 

зливових вод. Для забезпечення комфортності житлових приміщень будівлі 

підлогу необхідно виконувати з перевищенням не менше 800 мм від 

максимального рівня грунтових вод під будівлею. 

6.8.3 При влаштуванні гідроізоляційного покриття повинні бути 

виконані наступні умови: 

- гідроізоляція спадна вниз не завершується по низу стіни, а має бути 

продовжена, переходячи в водовідвідний лоток по периметру будівлі; 

- гідроізоляція конструкцій, що виходять із шару грунту на поверхню                 

(вентпатрубки, огорожі вікон тощо), має захист від механічних пошкоджень. 

7 ПРОЕКТУВАННЯ ГОРИЩНИХ ТА ПРОСТОРОВИХ ДАХІВ 

7.1 Вибір конструкцій  

7.1.1 При виборі конструкції горищного даху необхідно враховувати 

наступні вимоги: 

- у покрівлі має бути мінімальна кількість з'єднань в зоні руху вологи по 

покрівлі; 

- застосовувати такий ухил скатів даху, щоб мінімізувати навантаження 

від снігу; 

- виключити можливість підтавання снігу від теплового випромінення 

даху; 

- передбачити ефективне відведення зливової і талої води без зон 

застою; 
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- передбачати таку конструкцію покрівлі даху, щоб було виключено 

очищення поверхні даху від листя, талого снігу вручну, виключаючи при 

цьому можливість пошкодження покрівлі; 

- виключити схід снігу з даху лавиною. 

Конструктивне вирішення горищних дахів мусить відповідати умовам 

максимальної збірності при монтажі несучих елементів, влаштуванні паро- 

теплоізоляції, покрівлі, при мінімальній кількості типів деталей для 

влаштування гребеневих і реберних з’єднань, пристінних примикань, 

розжолобків, карнизних і фронтонних звисів, водовідвідних систем та систем 

безпеки експлуатації дахів.  

При проектуванні горищного даху величини вогнестійкості та межі 

розповсюдження вогню, які приймаються до  елементів відповідного класу 

даху, слід узгоджувати з нормами на проектування тієї групи будинків, для 

якої розробляється дах, згідно з ДБН В.1.1-7. 

7.1.2 При проектуванні горищних дахів слід визначити раціональний 

ухил скатів, що забезпечує швидке відведення води. Ухил скатів визначається 

як кут нахилу їх до горизонту. Співвідношення значень кутів ухилу «i» у 

відсотках до значень ухилу «α» в градусах наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 - Співвідношення значень кутів ухилу 
i, % 1 1,5 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120 160 180 200 

α, 
град 

0,6 1 3 5,5 8,5 11 14 17 22 27 31 35 39 45 50 58 61 63 

  

При визначенні ухилів скатів покрівлі необхідно враховувати 

можливість скупчення і підйому вологи на покритті внаслідок виходу з ладу 

водовідвідних пристроїв. 

Висоту аварійного підйому води на плоскій ділянці покрівлі можна 

визначити за формулою: 
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(1) 

 

где:  - інтенсивність особливо сильної зливи, мм/хв.;  

   - середня з максимальних тривалостей особливо рясних 

злив, характерних для даного району, хв. 

Горищний дах слід проектувати з внутрішнім або зовнішнім 

організованим чи неорганізованим водостоком.  

Дах з внутрішнім водостоком повинен бути застосований при висоті 

карнизу будівлі (від планувальної відмітки землі) більше 7 м для житлових, 

громадських, адміністративно-побутових будівель і більше 10 м –  для 

будівель виробничого призначення. 

Дах з зовнішнім водостоком повинен бути застосований з організованим 

водовідведенням при висоті карнизу будівлі (від  планувальної відмітки землі) 

не більше 18 м для житлових, громадських, адміністративно-побутових 

будівель. 

Неорганізований водостік можливо застосовувати для будинків 

заввишки не більше двох поверхів за умови наявності вимощення навколо 

них. 

Конструкції даху, покрівлі, лотків та водостічних труб повинні 

виключати в зимовий період накопичення та падіння льоду. 

Горищні дахи усіх типів незалежно від прийнятого типу водостоку 

повинні бути огороджені по контуру даху ґратчастою чи суцільною 

(парапетною) огорожею заввишки не менше 600 мм. 
Примітка 1. Допускається не встановлювати огорожі для дахів з похилом більше             

12 % при висоті карнизу (від планувальної відмітки землі) менше 7 м, а для дахів з похилом 

менше 12 % — при висоті карнизу не більше 10 м. 
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Примітка 2. При проектуванні суцільної огорожі у комбінації з ґратчастою сумарна 

висота огорожі повинна бути не менше 600 мм. Матеріал огорожі повинен бути металевий. 

Для забезпечення нормальних умов експлуатації горищного простору 

необхідно передбачати його природне освітлення через вікна, вентиляційні 

прорізи та інше. Загальна площа вікон повинна бути 

не менше 2 % площі горищного перекриття будівлі. При цьому у конструкції 

світлових вікон необхідно передбачати жалюзі або можливість фіксованого 

відкривання рами вікна. Заповнення вікон у теплому горищі повинно бути 

герметичним. 

Дах з технічним горищем застосовують переважно в багатоповерхових 

будівлях. Проектування їх слід здійснювати з врахуванням технологічних 

особливостей, призначення та режиму експлуатації приміщень будівлі. 

7.1.3  Висота наскрізного проходу вздовж горища (у чистоті) для усіх 

типів даху повинна бути: 

з горищем, яке функціонально не використовується: 

 – для житлових будівель                                             – не менше 1,6 м; 

 – для громадських, виробничих, адміністративно-побутових                      

             будівель                                                                        – не менше 1,8 м; 

з горищем, яке функціонально використовується: 

 – для житлових будівель                                             – не менше 1,6 м; 

 – для виробничих, адміністративно-побутових  

   будівель                                                                         – не менше 1,8 м; 

 – для громадських будівель                                         – не менше 1,9 м. 

Для горищних дахів ГД мінімальну висоту горища (у зоні карнизу) слід 

приймати не менше ніж 1,2 м. 

 При проектуванні дахів ГД для будівель заввишки 10 м і більше (від 

планувальної відмітки землі) до карнизу або верху зовнішньої стіни (парапету) 

слід передбачати виходи на покрівлю зі сходових площадок (безпосередньо чи 

через горище, за винятком теплого) або із зовнішніх пожежних драбин. 
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 Допускається не передбачати вихід на покрівлю в одноповерхових 

будинках з покриттям площею не більше ніж 100 м². 
Примітка 3. Із технічних горищ багатоповерхових житлових будинків слід 

передбачати два виходи. Входи в технічні горища цих будинків допускається виконувати 

через загальні сходові клітки. 

Вихід зі сходових кліток на покрівлю чи горище схід передбачати по 

сходових маршах з площадками перед виходом через протипожежні двері 2-го 

типу. 
Примітка 4. У житлових, громадських і адміністративно-побутових будівлях 

заввишки не більше п’яти поверхів допускається влаштування виходів на горище чи 

покрівлю зі сходових кліток через протипожежні люки 2-го типу розміром не менше                    

0,6 м х 0,8 м по прикріплених до стіни сталевих драбинах. 

Пароізоляцію в горищному перекритті слід передбачати відповідно до 

ДБН В.2.6-31. У місцях примикання її до стін горища (чи протипожежних 

стін) шар пароізоляції повинен бути заведений на висоту не менше товщини 

утеплювача.  

Теплоізоляційний шар горищного перекриття для дахів ГД слід 

передбачати з негорючих чи важкогорючих матеріалів. Товщину шару 

необхідно приймати відповідно до теплотехнічного розрахунку                             

(ДБН В.2.6-31). 

В місцях безпосереднього контакту несучих дерев’яних конструкцій з 

кам’яними, бетонними чи залізобетонними матеріалами (опори, балки, 

мауерлати, ферми та ін.) необхідно передбачати гідроізоляційні прокладки.  

Дерев’яні підкладки, на які встановлюються опорні частини несучих 

елементів конструкції, слід передбачати з антисептованої і просоченої 

вогнезахисними сумішами деревини. Металеві накладки у з’єднаннях 

дерев’яних конструкцій повинні бути відокремлені від деревини шаром 

гідроізоляції.  

Дерев’яні конструкції даху мають бути відкритими, добре 

провітрюваними, доступними для технічних оглядів, профілактичного 
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ремонту і поновлення захисної обробки. З цією метою в  окремих частинах 

горищного простору необхідно влаштовувати продухи, аератори тощо. 

Глухе закладання частин дерев’яних конструкцій в кам’яні, бетонні 

стіни не допускається. 

Дерев’яні крокви і лати горищних покриттів слід піддавати  

вогнезахисній обробці відповідно до ДБН В.1.1-7.  

7.1.4  В робочих кресленнях горищних дахів мають бути відображені 

такі дані:  

 – тип даху та його функції; 

 – гарантійний строк безремонтної експлуатації покрівлі; 

 – розрахункові уклони схилів; 

 – посилання на нормативні документи на застосовані матеріали; 

– конструктивне вирішення пароізоляції: товщина шару, деталі 

примикань до стін та виступаючих елементів горищного перекриття; 

 – конструкція теплозахисту горищного перекриття: товщина шару, 

захист від інсоляції, розташування доріжок для обслуговування  

трубопроводів системи опалювання, обладнання та ін.; 

 – конструкція несучих елементів каркасу даху; 

 – конструктивне вирішення деформаційних швів та іх розміщення; 

 – вузли та деталі примикань покрівлі до стін, парапетів, вентиляційних 

та ліфтових шахт та ін.; 

 – карнизні та фронтонні звиси, гребеневі і реберні з’єднання та ін.; 

 – конструкція закріплення покрівлі до основи та несучого каркасу; 

 – вузли та деталі водозбірної системи. 

7.1.5  При конструюванні прийнятого типу горищного даху повинно 

бути: 

 – на основі аналізу конфігурації  будівлі обрано найбільш просту форму 

даху; 

 – встановлено розрахункову схему несучих елементів покриття та 

основи покрівлі; 
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 – встановлено технологічні межі габаритних розмірів кроквяної системи, 

покрівельних та водовідвідних елементів; 

 – визначено необхідність у деформаційних швах та протипожежних 

стінах горищного простору; 

 – прийнято тип з’єднань покрівельних елементів, склад деталей  

улаштування та кріплення їх до несучого каркасу. 

При виборі форми даху слід виходити з призначення будівлі. При цьому 

повинно бути враховано вимоги архітектурної виразності, можливості  

використання кольорової гами покрівельного матеріалу, технологічності 

покрівельних елементів при розкладі на схилах даху, вимоги щодо 

експлуатаційної надійності конструкції даху. 

Несучі елементи покриття слід розраховувати на постійне  навантаження 

(власну масу), снігове і вітрове навантаження відповідно до вимог                         

ДБН В.1.2-2, а також норм на проектування конструкцій (в залежності від 

прийнятого типу даху) – залізобетонних, металевих, дерев’яних чи 

волокнистоцементних. 

7.2  Кроквяний дах 

7.2.1 Основна несуча система скатного даху - кроквяна - може бути 

передбачена з дерев'яних дощок, дерев'яних або залізобетонних брусів, 

металевих профілів.  

Другорядна несуча система - лати - можуть бути передбачені з 

дерев'яних дощок, дерев'яних брусків, металевих тонкостінних профілів.  

Кроквяні конструкції повинні забезпечувати міцність і стійкість  

покрівлі. Вони можуть бути наслонними або висячими.  

Кроквяна конструкція повинна складатись з крокв (кроквяних ферм), які 

передають навантаження від власної маси даху, снігу, вітру на зовнішні і 

внутрішні стіни.  

7.2.2 Для використання системи наслонних крокв в прольоті повинна 

бути опора (внутрішня стіна або колона). Крокви у верхній частині 

спираються на коньковий прогін. Нижні частини крокв повинні спиратися на 
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мауерлат. У цій системі навантаження спрямовані вертикально, распор стін не 

виникає, затяжка між кроквами не потрібна. 

7.2.3 При використанні системи з висячими кроквами в двосхилих дахах 

з прольотом між несучими стінами, як правило, не більше 6 м, крокви у верху 

спирають одна на одну, у нижній - на мауерлат. При такому розташуванні 

крокв в системі має бути присутня затяжка, що скріпляє між собою крокви з 

протилежних скатів. 

 Для перекриття великих прольотів без проміжних опор слід 

застосовувати висячі крокви. Вибір перерізу кроквяної системи слід 

проводити відповідно до вимог таблиці 2. 

Таблиця 2      Приблизний розмір перерізу кроквяних ніг, мм 

Розмір перерізу кроквяних ніг, мм, при довжині кроквяної 
ноги, м 

Шаг 
установки 
крокв, м 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

0,8 50 х 150 50 х 150 50 х 175 50 х 175 50 х 200 

1,0 50 х 150 50 х 150 75 х 175 75 х 175 75 х 200 

1,2 50 х 150 75 х 150 75 х 175 75 х 200 75 х 200 

 

Приклади перерізів елементів кроквяної системи: 

Мауерлат – 100 мм х 100 мм, 100 мм х 150 мм, 150 мм х 150 мм 

Діагональні кроквяні ноги – 100 мм х 200 мм 

Прогони – 100 мм х 100 мм, 100 мм х 150 мм, 100 мм х 200 мм 

Затяжки – 50 мм х 150 мм 

Ригелі – 100 мм х 150, 100 мм х 200 мм 

Підкоси – 100 мм х 100 мм, 150 мм х 150 мм 

7.2.4 При проектуванні кроквяної системи необхідно передбачати 

наступне: 

1) Товщина усіх дерев’яних елементів кроквяної системи повинна бути 

не менше 50 мм. 
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2) Елементи кроквяної системи повинні бути гладко остругані з усіх 

боків. 

3) Не можна додавати або замінювати елементи у розраховану кроквяну 

систему.  

4) Бажано розташовувати опори для кроквяних ніг (стійок, підкосів) 

кроквяної системи для забезпечення симетричності. 

5) Для захисту крокв від вологи і гниття в мансардному даху повинні 

бути улаштовані вентильовані зазори, а в горищному – забезпечена вентиляція 

горища за допомогою продухів. 

6) Мауерлати та інші частини кроквяної системи, що стикаються з 

матеріалом кладки, ізолюють прокладками із рулонних гідроізоляційних 

матеріалів. Класти крокви прямо на кам’яну стіну не можна. 

У разі використання деревини вологістю більше 18 % за масою при 

монтажі кроквяної системи з'єднання елементів слід виконувати тільки на 

болтах.  

7.2.5 В системах з висячими кроквами  необхідно з'єднувати крокви, що 

утворюють скат, вітровою дошкою. У зв'язку з низькою міцністю                              

не рекомендовано для улаштування кроквяної системи будівель 

використовувати бук, ясен, тополь.  

 Залежно від матеріалу покрівлі  та розмірів визначають відстань між 

елементами обрешітки, що прибивають до крокв  для подальшого кріплення 

до них покрівельного покриття.  

Настил з дощок по кроквах слід застосовувати для покрівель з плоско-

елементним покрівельним покриттям (бітумна черепиця, металеві листи 

тощо).  

Для обрешітки необхідно використовувати дошки товщиною не менше 

24 мм та шириною не  більше 100 мм. 

Відстань між ними повинна бути не більше 10 мм для покрівель з 

бітумної черепиці та не менше 20 мм для інших покрівель.  
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З'єднання трьох і більше елементів кроквяної системи здійснювати 

тільки за допомогою металевих накладок з протикорозійним покриттям.  

Мауерлат в обов'язковому порядку кріплять до стін будівлі. 

7.2.6 При проектуванні кроквяної системи горищного даху повинно бути 

передбачено створення кроквяних блоків, рамних опор та ін. У розрахунковій 

схемі  роботи несучих елементів та основи покрівлі повинно бути виключено 

фактори, що впливають на зниження надійності роботи системи. Конструкція 

основи  покрівлі має забезпечувати надійність кріплення усіх елементів даху, 

передбачати застосування фіксованих опорних частин,  поздовжніх та 

поперечних зв’язків. 

7.3  Мансардний дах   

7.3.1  При проектуванні мансардного даху необхідно передбачати 

утеплення скатної покрівлі.  

Конструкцію утепленного ската даху (без несучих елементів) слід 

передбачати наступною:  

- покрівельний матеріал;  

- гідробар'єр;  

- повітряний прошарок товщиною не менше 50 мм при куті нахилу ската 

більше 20о, при зменшенні кута нахилу товщина повітряного                

прошарку – не менше 80 мм;  

- утеплювач;  

- паробар'єр з пропускною здатністю не менше 30 мг / м 2 / добу.  

У проектній документації повинні бути відображені такі принципові 

обмеження:  

- заборонено укладати плівки гідро-паробар'єру вертикальними рядами 

(тільки горизонтальне розташування полотнищ);  

- заборонено міняти плівки паробар'єра і гідробар'єра місцями;  

- заборонено застосування поліетиленової плівки;  

- заборонено укладати утеплювач з зазорами і пропусками, що 

порушують замкнутий тепловий контур даху.  
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Необхідно передбачити скріплення країв покладених плівок гідробар'єра 

і паробар'єра спеціальною клейкою стрічкою (застосування скотча 

заборонено).  

При використанні супердифузійних мембран можна відмовитися від 

повітряного прошарку і розташовувати мембрану відразу по утеплювачу.  

Напустка полотнищ паро-гідробар'єра повинна бути не менше 10 см.  

7.3.2 Вимога до розмірів мансардних вікон – воно має поміщатися між 

кроквами.  

Розміри отвору для встановлення мансардних вікон або вилазів на 

покрівлю повинні не менше ніж на 4 см перевищувати розміри самого вікна чи 

вилазу. Гідроізоляцйний фартух (оклад) мансардного вікна шириною                    

не менше 150 мм повинен бути встановлений таким чином: під покрівельний 

матеріал зверху, на покрівельний матеріал по боках та знизу. Розміри 

мансардних вікон визначають згідно з умовами освітлення внутрішнього 

простору. При ухилах покрівлі менших 15о  потрібно передбачити 

використання спеціального ширшого окладу. 

У конструкції рами мансардного вікна повинна бути передбачена 

дренажна канавка для відведення вологи.  

7.3.3 Допускається замість мансардного вікна застосовувати пристрій 

«світловий тунель» за умови вирішення питання додаткової вентиляції.  

Застосування монтажної піни при монтажі мансардних вікон 

заборонено. 

7.4  Просторове тонкостінне та пневматичне покриття 

7.4.1 При виборі конструкції просторового покриття повинно бути 

забезпечено гарантоване водовідведення з поверхні об'єкту. 

Бетонний цоколь по периметру об'екта повинен бути гідроізольований 

на висоту не менше 700 мм, вимощення навколо об'єкта повинно бути 

передбачено шириною не менше 1500 мм, по зовнішньому краю вимощення - 

водовідвідний канал. 

7.4.2 При конструюванні просторових покриттів має бути передбачено: 
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- для гідрозахисту внутрішнього кільця оболонки з радіальною вантовою 

мережею, що працює на розтягування, застосування покрівельних матеріалів з 

відносним подовженням не менше 150 %; 

- для пропуску інженерних комунікацій через поверхню збірної 

оболонки застосування збірної панель-оболонки комунікаційного типу                        

(з наскрізними отворами). Пробивати отвори для пропуску комунікацій «за 

місцем» в монолітних або збірних просторових покриттях заборонено; 

- мінімальну товщину залізобетонного просторового покриття не менше 

30 мм; 

- розпір склепінь сприйнятий затяжками із сталі і залізобетону, 

поперечними стінами, рамами, контрфорсами або фундаментами. Гідрозахист 

їх слід виконувати з матеріалів з відносним подовженням не менше 150 %. 

7.4.3 При проектуванні просторових дахів повною мірою повинен бути 

врахований вологий і тепловий режим покриття. Повинно бути відсутні:  

- явища конденсату на конструкціях, в тому числі і як результат 

наявності температурних мостів;  

- місця накопичення вологи над і під покрівельним матеріалом, на 

внутрішніх конструктивних елементах покриття. 

7.4.4 При проектуванні пневматичних конструкцій покриття слід не 

допускати наступних явищ: 

- накопичення рідких опадів при найменшому зменшенні тиску під 

оболонкою і подальшому прогресуючому збільшенні блюдця з рідких опадів; 

- скупчення конденсату між тканинними оболонками, конденсат 

повинен бути відведений спеціальними конденсатовідводами. 

- передчасного руйнування тканинного матеріалу в районі швів. 

При проектуванні пневматичних конструкцій покриття передбачити: 

- додаткове джерело живлення вентиляторів; 

- резервний вентилятор; 

- прибирання снігу з покриття за допомогою «снігового» каната; 
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- прибирання снігу з покриття за допомогою підвищення температури 

поверхні покриття; 

- гідрозахист опорного кільця покрівельними матеріалами з відносним 

подовженням не менше 150 %. 

 

 

7.5  Індустріальний безрулонний лотковий дах 

7.5.1 При проектуванні дахів з відкритим горищем слід передбачати, що 

вентиляційні потоки зовнішнього повітря, які після змішування з теплим 

повітрям, що надходить з дифузорів, видаляються через витяжну шахту, 

спільну для секції будинку. 

7.5.2  При проектуванні дахів з теплим горищем слід враховувати 

перепад статичного тиску повітря, що утворюється за рахунок припливу в 

горищний простір теплого повітря з дифузорів і видалення його через витяжну 

шахту, спільну для секції чи відсіку будинку.  

При виборі конструкцій і проектуванні індустріальних безрулонних 

дахів додатково необхідно керуватись вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-ххх.  

 

 8 ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПОКРІВЛІ 

 8.1 Вибір матеріалів та конструкції покрівлі 

8.1.1 Тип покрівельного матеріалу та конструкцію слід вибирати виходячи 

із забезпечення рівнодовговічності їх з іншими огороджувальними конструкціями 

об’єкта і в залежності від заданого ухилу покрівлі, а також із врахуванням 

економічності прийнятих матеріалів покрівлі та безпеки їх застосування.  

8.1.2 При проектуванні покрівель, крім цих норм, повинні бути виконані 

вимоги НАПБ А.01.001, ДБН А.3.2-2, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15. 

Передача динамічних і зсувних навантажень на покрівлю від устаткування і 

механізмів, встановлених на покритті, не допускається. Міцність зчеплення 

нижнього шару покрівельного килима зі стяжкою повинна бути не менше           

0,1 МПа. 
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8.1.3 На покрівлях, де потрібно обслуговування розміщеного на них 

обладнання, повинні бути передбачені ходові доріжки, які не повинні 

перешкоджати відведенню води з покрівлі (Додаток Г, Рис. Г.1). 

При виборі матеріалів для покрівлі слід керуватися даними табл. 3, 4, 5.                

 

 

Таблиця 3 - Вимоги до матеріалів покрівлі 

 

Таблиця 4 - Характеристики покрiвель сумiщених дахів 
Навантаження на покрівлю 

Хімічна  дiя 
середовища 

 
 
 

Вид покрiвель 

Довговіч
ність, 
умовн. 
років 

Нагрiв
ання 
до 
темпер
атури,  

С, не 
бiльше 

Механiч
нi 
(ударнi),  
Н.м,        
не 
бiльше 

лужних 
розчинів 

кислотних 
розчинів 

Маса            
1 м2 
покрівель
ного 
килима i 
захисного
шару,кг     

Допустими
й ухил, % 

Показники  Значення показника 

Водонепроникність – натиск, м, не менше  1 

Водостійкість – дія води Змінно 

Водопоглинання, % за масою, не більше 7,0 

Набухання, % за об’ємом, не більше 1,5 

Теплостійкість, оС, не нижче + 70 

Температура крихкості, оС, не вище - 30 

Розтяжність, % 30-150 

Межа міцності, МПа, не менше: 
при розтягуванні, розриві 
при стиску, вдавлюванні 

 
0,3 
0,5 

Кислотостійкість, рН, не нижче 6,0 
Лугостійкість, рН, не  більше 8,0 
Хімічна стійкість, втрати, мг/л: 
Сульфатостійкість, не більше 
Магнезіальна, не більше 

 
100,0 
1000 

Мінімальна довговічність, років 16-25 
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1 Покрiвлi рулоннi з 
руберойдiв з захисним шаром 
iз:   
а) бетонних або 
армоцементних плит 
б) гравiю або кам'яного 
дрібняка 
в) верхнього шару руберойду 
з крупнозернистою чи 
лускатою посипкою                

 
 
 
15-20 
 
10-15 
 
10-15 

 
 

 
65 

 
65 

 
75 

 
 

 
100 

 
20 

 
10 

 
 
 

Допуск. 
 

Допуск. 
Те 
саме 

 
 
Не 
допуск. 
 
Допуск. 
Те 
саме 

 
 
150-
200 
 
30-50 
 
8-12 

 
 
0-2,5 
 
 
0-10 
 
10-25 

2 Покрiвлi килимовi з 
плiвкових полiмерних 
матерiалiв: 
а) з суцiльним приклеюванням 
б) з привантажувальним шаром 

 
 
30-40 
30-40 

 
 

90 
90 

 
 

10 
20 

 
 

- 
- 

 
 

- 
      - 

 
 
1,5-4 
50-60 

Без 
обме
ж. 
0-7,5 

3 Покрiвлi мастиковi iз:  
а) бiтумних емульсiйних 
мастик 
б) бiтумно-полiмерних   
мастик   
в) полiмерних мастик                      

 
20-25 
 
15-20 
20-25 

 
90 
 

80 
90 

 
10 
 

10 
10 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
6-12 
 
4-10 
4-8 

 
0-100 
 
0-25 
0-100 

4 Покрiвлi комбiнованi 
мастиковi на рулонних 
пiдкладках iз руберойду та 
iнших матерiалiв 

 
 
15-20 

 
 

80 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
6-12 

 
 
0-25 

 
Таблиця 5 - Характеристики покрiвель горищних дахів 

Навантаження на покрівлю 
Хімічна  дiя середовища 

 
 
 

Вид покрiвель 

Довговічні
сть, умовн. 
років 

Нагрiвання 
до 
температу
ри,  С, не 
бiльше 

Механiчнi 
(ударнi),  Н.м,        
не бiльше 

лужних 
розчинів 

кислотних 
розчинів 

Маса 
покрівель
ного 
килима i 
захисного 
шару,кг      

Допустимий 
ухил, % 

5 Покрiвлi на 
основi:  
а) 
великорозмiрних  
залiзобетонних 
покрiвельних плит  
(лоткiв) повної 
заводської 
готовностi       
б) рулонних, 
плівкових 
полімерних чи 
мастикових 
матеріалів по 
залізобетонному 
настилу з 
влаштуванням 
захисного шару 
в) 
волокнистоцементн
их листів 
 
г) черепиці 
керамічної, 
бетонної, 
полімерпіщаної            
 
д) листів 
оцинкованої сталі 
та інших видів 

 
 
 
 
50-150 
 
 
30-40 
 
 
 
 
 
 
 
30-50 
 
 
 
 
60-100 
 
 
30-150 
 

 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

Не 
реглам. 

 
 

Те 
саме 

 
 
- 
 

 
 
 
 

20 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

Не 
допуск. 

 
 
 

Те саме 
 
 

10 
 

 
 
 
 
Допуск. 
 
 
Допуск. 
 
 
 
 
 
 
 
Допуск. 
 
 
 
 
Те саме 
 

 
Не 

допуск. 

 
 
 
Не 
допуск. 
 
Не 
допуск. 
 
 
 
 
 
 
Не 
допуск. 
 
 
 
 
Допуск. 
 

 
Не 

допуск. 

 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
14-20 

 
 
 
 

40-50 
 
 

4-6 
 

 
 
 
 
3-10 
 
 
0-25 
 
 
 
 
 
 
 
10-33 
 
 
 
 
50-100 
 
 
10-100 
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металлу 
е) бітумної 
черепиці                                         

 
15-20 

 
75 

 

 
10 

 

 
Допуск 
 

 
Те 

саме 

 
4-6 

 
25-100 

  

 8.2 Рулонні та мастикові бітумно-полімерні покрівлі 

 8.2.1 Проектування рулонного або мастикового покрівельного килима 

необхідно здійснювати з урахуванням усіх вимог щодо фізико-хімічної 

сумісності усіх шарів, однакових строків їх експлуатації. З урахуванням цих 

вимог конструкцію покрівлі даху в залежності від ухилу покриття і прийнятих 

до застосування матеріалів слід призначати згідно з даними    таблиць 6, 7, 8,    

а також вимогами ДСТУ Б В.2.7-79, ДСТУ Б В.2.7-99, ДСТУ Б В.2.7-100, 

ДСТУ Б В.2.7-108. 

 Таблиця 6 - Кількість шарів рулонного покрівельного килима в 

залежності від ухилу покрівлі 

 
Кількість шарів  при ухилах покрівлі, % 

 

 
Тип рулонного 
матеріалу 

 
Товщина 
матеріалу, 
мм менше 

2,5  
від 2,5              
до 10 

включно 

понад 10 
до 25 

включно 

більше 25  

1. Бітумно-полімерні 

армовані, товщиною 

2. Бітумно-полімерні 

армовані, товщиною 

3. Бітумно-полімерні 

неармовані та 

бітумні з картонною 

основою 

 
4-5 

 
 
2,5-3,5 

 
 
 

2-3 

 
2 
 

 
3 
 
 
 
4 

 
2 

 
 

2 
 
 
 

3 

 
1 

 
 
2 
 
 
 
3 

 
1 
 

 
2 
 

 
 

Не 
допускає 

ться 

 

 Таблиця 7 - Кількість шарів мастичного покрівельного килима в 

залежності від ухилу покрівлі 

Кількість шарів  при ухилах покрівлі, % Тип армуючого 
матеріалу 

Мінімальна 
товщина менше від 2,5              понад 10 більше 25  
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шару, мм 2,5  до 10 
включно 

до 25 
включно 

1. Мастичний шар з 
армуванням полотном з 
синтетичних волокон 
2. Мастичний шар з 
армуванням                   
склосіткою, склохолстом 

 
3 
 
 

 
4 

 
3 
 

 
 

4 

 
2 

 
 

 
3 

 
2 

 
 

 
2 

 
2 

 
Не 

допускає 
ться 

 
Примітка. Підстилаючий  шар  з перфорованого руберойда не входить в кількість шарів. 

 

 

 

 

  

 Таблиця 8 - Залежність теплостійкості мастик від ухилів покрівлі 

Теплостікість, оС 
Покрівель з ухилом, % 

 
Тип мастики 

 менше 
2,5  

від 2,5              
до 10 

включно 

понад 10 
до 25 

включно 

більше 
25  

 
Для місць 
примикань 

1. Гаряча бітумно-
полімерна 
2. Холодна бітумно-
полімерна 
3. Холодна бітумна 

75 
 

70 
 

60 

85 
 

80 
 

80 

90 
 

90 
 

90 

90 
 

90 
 

90 

90 
 

90 
 

90 
 

 8.2.2 Основами під покрівельний килим дахів слід приймати: 

–  на похилах менше 2,5 %: вирівняна поверхня утеплювачів із легких 

бетонів або армована вирівнююча  стяжка по поверхні плитних чи сипких 

утеплювачів з щільністю 220 кг/см³ і більше; поверхня монолітних 

вирівнюючих стяжок по утеплювачах з щільністю менше 220 кг/см³ з 

локальною приклейкою покрівельного килима до основи; поверхня 

теплоізоляційного шару із монолітних і каліброваних плитних утеплювачів з 

щільністю верхнього шару 180-200 кг/м3 завтовшки не менше 30 мм і 

міцністю на стиск 50 кПа і більше; 
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 – на похилах від 2,5 % до 10 % включно: поверхні монолітних 

вирівнюючих стяжок по утеплювачах з щільністю менше 300 кг/см³  з 

локальною  приклейкою покрівельного килима до основи; поверхня 

теплоізоляційного шару із монолітних і плитних утеплювачів з щільністю 

менше 220 кг/см³  і міцністю на стиск 0,1 МПа і більше з суцільною 

приклейкою покрівельного килима до основи; 

 – на похилах понад 10 % до 25 % включно: бетонні і залізобетонні 

поверхні несучих елементів покриття, вирівняні поверхні монолітних 

утеплювачів з щільністю 220 кг/см³  і більше, поверхні монолітних 

вирівнюючих стяжок по утеплювачах з щільністю менше 220 кг/см³ з 

суцільною приклейкою покрівельного килима до основи; 

 – на похилах понад  25 %  - бетонні і залізобетонні поверхні несучих 

елементів покриття. 

 8.2.3 В місцях примикань покрівельного килима до стін,  парапетів,  

ліхтарів,  шахт та інших вертикальних поверхонь основою під килим повинні 

служити розміщені на покритті з зазором завширшки 5-10 мм до вертикальної 

поверхні похилі (під кутом не менше 45°) бортики заввишки не менше 100 мм 

із легкого бетону марки 50 (збірні чи монолітні); стіни із цегли в цих місцях 

повинні бути обштукатурені цементно-піщаним розчином марки 50. 

Вирівнюючі стяжки слід призначати: 

 – без армування завтовшки не менше 30 мм із цементно-пішаного 

розчину марки 50 – по поверхні несучих залізобетонних плит і утеплювача із 

крупнопористого легкого бетону монолітної укладки щільністю більше                  

300 кг/м³; 

 – без армування завтовшки не менше 50 мм  із цементно-піщаного 

розчину марки 50 – по теплоізоляції із утеплювачів з щільністю більше                  

220 кг/м³  на схилах менше 8о; 

– армовані завтовшки не менше 50 мм  із цементно-піщаного розчину 

марки 100 – по теплоізоляції із утеплювачів з щільністю менше  220 кг/м³  на 

схилах 8о і більше;   
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– армовані завтовшки не менше 50 мм  із цементно-піщаного розчину 

підвищеної жорсткості марки 100 — по сипких і плитних утеплювачах з 

щільністю 220 кг/м³ та під експлуатовані покрівлі. 

В осінньо-зимовий період по монолітних утеплювачах на схилах менше 

8о допускається влаштування вирівнюючих стяжок із піщаного  

асфальтобетону завтовшки 15 мм міцністю на стиск не менше 0,8 МПа. 

Влаштування таких стяжок на сипких   утеплювачах не допускається.    

Стяжки із цементно-піщаного розчину повинні бути розрізані 

температурно-деформаційними швами завширшки не менше 5 мм на карти 

розміром не більше 6 м х 6 м, а із асфальтобетону - на карти розміром                

не більше 3 м х 3 м; вздовж гребенів водорозділів передбачити влаштування 

таких швів завширшки не менше 20 мм. 

Поверхня основи із бетону або цементно-піщаного розчину, на якій буде 

передбачена наклейка покрівельного килима, повинна бути проґрунтована, 

зокрема: 

 – при застосуванні бітумних і бітумно-полімерних мастик – розчином 

тугоплавкого бітуму у гасі чи соляровому мастилі у співвідношенні                         

від 1:2 до 1:3; 

 – при застосуванні полімерних мастик – розчином цих мастик водою або 

синтетичним розчинником  у співвідношенні 1:3; 

 – при застосуванні бітумних емульсійних мастик – бітумною 

емульсійною пастою, розбавленою водою у співвідношенні від 1:2 до 1:3. 

8.2.4 Мастики для влаштування покрівлі за теплостійкістю повинні 

відповідати таким показникам:  50-55 °С – на ухилах менше 2,5 %; 60-65 °С –         

на ухилах від 2,5 % до 10 % включно;  75-85 °С – на ухилах понад 10 % до               

25 % включно; 85-100 °С – на ухилах більше 25 %. 

Захисні шари в залежності від ухилу та умов експлуатації суміщених дахів 

слід приймати: 

 – на неекслуатованих покрівлях з ухилом менше 10 %: з гравію або 

кам’яного дрібняка з розміром зерен 10-20 мм у вигляді привантажувальної 
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засипки завтовшки не менше 40 мм – на плівкових покрівлях і бронюючої 

посипки завтовшки не менше 10 мм (з розміром зерен 3-10 мм) – на рулонних 

покрівлях; із шару бітумної емульсійної мастики з пофарбуванням суспензією 

алюмінієвої пудри;  

 – на неекслуатованих покрівлях з ухилом 10-25 %: із рулонного 

покрівельного матеріалу з крупнозернистою посипкою або із шару бітумної 

емульсійної мастики з пофарбуванням суспензією алюмінієвої пудри. 
Примітка 1. Привантажувальні засипки слід передбачати по захисній роздільній 

прокладці, укладеній на поверхні без приклеювання до покрівельного килима; бронюючі 

посипки із гравію та кам’яного дрібняка повинні бути нанесені на шар клеючої бітумно-

полімерної, бітумної емульсійної  мастики. 

Примітка 2. Мастики для захисних шарів повинні бути антисептовані (проти 

проростання рослин) добавками порошкових гербіцидів (монуран чи симазин) в кількості 

0,3-0,5 % або амінової натрійової солі в кількості 1-1,5 % від маси бітуму. 

Примітка 3. По поверхні єндов з ухилом 10-25 % слід передбачати захисний шар із 

бронюючої посипки гравієм або кам’яним дрібняком по додатковому шару бітумно-

полімерної чи бітумної емульсійної мастики на ширину підсилення покрівельного килима в 

цих місцях. 

 8.2.5 На поверхні мастикових покрівель з фарбувальним захисним 

шаром слід передбачати влаштування ходових доріжок вздовж гребенів, на 

переходах з прогону на прогін і по периметру ліхтарів із одного шару 

рулонного покрівельного матеріалу чи плоских волокнистоцементних плиток 

розміром не більше 0,5 м х 0,5 м з приклейкою бітумно-полімерною мастикою 

чи бітумною емульсійною пастою. 

8.3 Покрівля полімерна плівкова 

8.3.1 Полімерні покрівлі з полівінілхлорідної, етилен-пропілен-               
дієнмономерної мембрани слід передбачати на малоухильних суміщених 
покриттях, скатних дахах та просторових покриттях  в один шар. Влаштування 
покрівлі з полімерних мембран може бути передбачено таких  типів:  

- баластна система 

– механічно закріплювана система 

– система «рейка в шві» 



пр. ДБН В.2.6-14:20хх 

38 
 

– приклеювана система. 

Способи кріплення мембран до основи та між собою слід передбачати в 

залежності від вибраних систем, з яких є можливість вибрати оптимальний 

варіант для кожного конкретного об’єкту. 

Вибір технічно правильної системи залежить від типу основи. 

8.3.2 При баластній системі полотнища повинні бути вільно укладені на 

основу, шви з’єднані так, щоб сформувати безперервну водонепроникну 

мембрану. Мембрана повинна закріплюватися тільки по периметру і по місцях 

примикань, а на поверхні основи вона утримується за допомогою баласту: 

гальки, гравію, щебеня, бетонних блоків або тротуарної плитки по 

розділовому шару з геотекстилю чи склотканини. 

Варіантом баластної системи є інверсійна покрівля, де полотнища 

мембран повинні бути відокремлені від баласту шаром водостійкої 

теплоізоляції, яка вільно укладається поверх мембрани. 

8.3.3 Механічно закріплювану систему влаштування покрівлі з 

полімерних мембран слід приймати, якщо використання баластної системи 

виключено (скатна покрівля, неможливість додаткового навантаження на 

несучі конструкції, неорганізований водовідвід – відсутність парапетів і так 

далі). 

Полотнища мембрани слід механічно закріпляти до основи за 

допомогою рейок, які накладають поверх мембрани і потім захищають 

спеціальними самоклеючими смугами шириною не менше 150 мм. Відстань 

між рейками повинна бути не більше 2 м. Плити теплоізоляції кріплять окремо 

від мембрани. 

При виборі «механічної» системи необхідно, щоб ця система кріплення 

до основи покрівлі забезпечувала достатній опір на висмикування.  

8.3.4 Систему «рейка в шві» слід приймати для облаштування покрівель 

з полімерних мембран з складною конфігурацією. Застосовують її також у 

випадках, де потребується досить висока стійкість до вітрових навантаженням. 

Тут доцільно використати листи мембрани площою до 10 м2. У системі «рейка 
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в шві» можна застосовувати як звичайну, так і армовану мембрану. Листи 

повинні бути механічно закріплені до основи за допомогою рейок, котрі 

поміщають в середину швів примикаючих один до одного листів. Відстань 

між рейками приймають у залежності від вітрових навантажень і типу 

використовуваних листів. Плити теплоізоляції необхідно кріпити до основи 

окремо від мембрани. 

8.3.5 Приклеювана система. При проектуванні покрівлі з полімерних 

мембран, «повністю приклеєну» покрівельну систему необхідно застосовувати 

в покрівлях із складними контурами, великим ухилом,  а також на які 

впливають високі вітрові навантаження. При цьому листи мембрани слід 

закріплювати на основі за допомогою спеціального монтажного клею.  

Не допускається безпосередній контакт мембрани на основі 

полівінілхлориду з нафтопродуктами (в тому числі з бітумом) і утеплювачами 

на основі пінополістиролу. В таких випадках необхідне застосування 

розділяючих прокладок. 

Для обслуговування обладнання на покрівлі з полімерних мембран 

необхідно передбачати пішохідні доріжки шириною не менше  1000 мм. 

8.4 Покрівля з хвилястих волокнистоцементних та бітумних листів 

8.4.1 Покрівлю з хвилястих волокнистоцементних  або бітумних листів 

слід проектувати переважно для дахів з одно- двосхилою формою конструкції 

покриття. При проектуванні покрівель такого типу слід керуватися вимогами 

згідно з таблицею 5 цих норм, а також ДСТУ Б В.2.7-53. 

Покрівлі  з хвилястих волокнистоцементних  та бітумних листів слід  

передбачати на ухилах 12о і більше. При ухилах покрівлі від 6о до 12о під 

хвилястими листами повинна бути передбачена гідроізоляційна плівка. 

В проектній документації необхідно вказувати місця герметизації 

зазорів і місця кріплення листів.  

У розрахунках жорсткості несучої системи даху не допускається 

включати в розрахункові схеми жорсткість волокнистоцементних листів 

покрівлі. 
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 При розрахунковому вітровому напорі менше 600 Па деталі для 

кріплення рядових листів слід передбачати до нижнього прогону на гребені 

другої хвилі, рахуючи від перекривної. В карнизних і крайніх накривних 

листах необхідно додатково встановлювати кріплення через гребені хвилі, що 

передує перекривній хвилі. У гребеневих листах додатково слід 

встановлювати кріплення до верхньої опори через гребені другої хвилі, 

рахуючи від перекривної. 

При вітровому напорі 600 Па і більше слід передбачати додаткове 

кріплення листів через гребені хвиль, що передують тим, які вони 

перекривають. 

8.4.2 На схемах розкладки листів повинні бути вказані місця розміщення 

листів зі зрізаними кутами: з одним зрізаним кутом – крайні листи; з двома 

зрізаними кутами (протилежними по діагоналі листа) – рядові листи. Основою 

під покрівлю з хвилястих листів цивільних будинків з горищем повинні бути 

лати з брусків перетином не менше 50 мм х 50 мм. Крок брусків лат повинен 

становити не більше 800 мм. Для брусків слід застосовувати деревину хвойних 

порід. Основою під покрівлю з бітумних листів повинен бути суцільний 

настил з дощок. 

У будівлі виробничого призначення основу під покрівлю з 

волокнистоцементних листів слід передбачати із сталевих або залізобетонних 

прогонів. 

8.4.3 Для запобігання зруйнуванню покрівлі від дії температурно-

вологісних деформацій необхідно: 

 – діаметр отворів в листах для їх закріплення передбачати на 1-2 мм 

більшим ніж діаметр стержнів кріплення (болтів чи цвяхів); 

 – передбачати гідрофобізацію поверхні листів кремнійорганічним 

розчином або волого- і морозостійкими фарбами. 

 Кріплення листів до сталевих або залізобетонних прогонів повинно бути 

передбачене сталевими оцинкованими крюками, а до дерев'яних брусків або 

дощок – оцинкованими шурупами. 
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При застосуванні гребеневих спрощених деталей у гребеневій частині 

волокнистоцементних покрівель слід передбачати заповнення западин між 

гребенями хвиль цементно-піщаним розчином марки 50 на довжину не менше 

150 мм. 

8.4.4 Вентиляційні блоки, шахти та інше інженерне обладнання слід 

розташовувати в гребеневій частині покрівель. Для примикання слід 

передбачати застосування типових перехідних деталей.  

Примикання покрівлі до стін слід захищати фартухами із оцинкованої 

покрівельної сталі. Верхня частина захисного фартуха повинна бути 

прикріплена до стіни і загерметизована, а нижня повинна перекривати не 

менше однієї хвилі волокнистоцементного листа. По схилу покрівлі фартух 

повинен мати напусток не менше 100 мм. 

 8.4.5 Стояки антен та анкери для закріплення відтяжок повинні проходити 

через отвори в гребені хвилі листа, жорстко з’єднуватись з несучими 

конструкціями; зазори навколо стояка та отвори в листах слід захищати від 

затікання води герметиком. 

 На волокнистоцементних покрівлях слід передбачати влаштування 

постійних ходових настилів завширшки не менше 400 мм з дошок вздовж 

гребенів, по схилу покрівлі біля торцевих стін і деформаційних швів, а також в 

місцях розміщення вентиляційного та іншого обладнання, яке потребує 

обслуговування у період експлуатації. 

 Напустка хвилястих листів вздовж схилу повинна бути не менше 150 мм. 

8.5 Покрівля з плоских матеріалів  

8.5.1 Покрівлю скатних дахів з плоских матеріалів і плиток (натуральний 

сланець, цементно-волокнисті, хризотил-цементні, композитні) слід 

передбачати  з ухилом не менше 22о, що  включає суцільний настил з дошок 

по кроквах та шар з рулонного гідроізоляційного матеріалу, по якому повинні 

бути укладені плитки з напуском не менше 100 мм одна на одну. 
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Для кріплення покрівельних плиток слід застосовувати корозійностійкі 

цвяхи (мідні або оцинковані тягнуті) або штифти і шурупи з діаметром 

капелюшка не менше 9 мм, а також противітрові кляммери. 

8.5.2 Допускається застосування великоформатних плиток по латах. 

Деталі примикання покрівлі з плиток до стін, парапетів і до інших 

вертикальних конструкцій повинні включати металеві фартухи (наприклад, з 

оцинкованої покрівельної сталі, міді, свинцю, алюмінію); у цих місцях 

рекомендується також передбачати нижній гідроізоляційний шар з рулонних 

матеріалів. 

8.5.3 Зазор між плитками повинен бути не більше  3 мм. Зазори більших 

розмірів повинні бути ущільнені.  

8.6 Покрівлі з керамічної, бетонної, полімерно-піщаної та бітумної 

черепиці 

8.6.1 Покрівлю із черепиці слід проектувати переважно для дахів з одно- 

двосхилою, напіввальмовою, вальмовою, пірамідальною та полігональною 

формами конструкції. При проектуванні покрівлі цього типу необхідно 

керуватися вимогами, які наведені в таблиці 9.  

Таблиця  9 - Вимоги до покрівлі з черепиці 

Форма черепиці Вид кладки  Ухил, 
град.,  

не 
менше,  

Черепиця з пазами 
Хвильова з кількома пазами «по колу» (бетонна) 

22  

Пазова черепиця з двома жолобками (штангова) 30  
Пазова черепиця, що дозволяє варіювати крок 
обрешітки (від 29 см до 36 см) 

30  

Черепиця з пазами по боках 

 

 

Проста 

35  
Черепиця без пазів шпунтова  Проста 35  

Черепиця без пазів жолобчата  З напусткою 40  

Черепиця без пазів жолобчата  Встик  40  

Черепиця «бобровий хвіст» З подвійною 
напусткою 

40  
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До складу робочого проекту покрівлі цього типу необхідно включати: 

 – план-схему лат та фрагменти розкладки черепиць по схилах покрівлі з 

зазначенням розташування слухових вікон та черепиць спеціального  

призначення (з вентиляційним отвором і душником, черепиць-

снігозатримувачів, черепиць з отвором під антену, черепиць-боковин, 

черепиць під гребінь та ін.); 

 – конструктивні вирішення вузлів по герметичному обладнанню 

гребенів, ребер, розжолобків та місць примикань, а також вирішення вузлів і 

деталей для закріплення черепиці, системи водовідводу та пристроїв для 

обслуговування покрівлі. 

Несучу конструкцію під покрівлю із черепиці слід проектувати у вигляді 

об’ємної кроквяної системи, яка дозволяє створювати схили з суцільною чи 

ґратчастою основою під покрівлю. 

8.6.2 При проектуванні основи довжину схилу вздовж крокв слід 

приймати кратною криючій довжині черепиці, а довжину  вздовж прогонів – 

кратною криючій ширині черепиці. 

В розжолобках слід передбачати основу з суцільного настилу 

завширшки не менше 600 мм з дошок завтовшки не менше 30 мм. 

Основу для бітумної черепиці слід передбачати лише з суцільного 

настилу дощок завтовшки не менше 30 мм, фанери – 21-27 мм або дерево-

стружкових плит завтовшки не менше 21 мм. 

8.6.3 У покрівлі із штампованої пазової чи стрічкової черепиці лотки 

розжолобків слід передбачати з оцинкованої покрівельної листової сталі 

завтовшки не менше 0,8 мм. Застосування елементів лотків слід передбачати у 

вигляді готових картин прямокутного чи трапецоїдного профілю з шириною 

дна не менше 200 мм. Величину напустка елементів лотка в розжолобку слід 

приймати не менше 100 мм. 

При проектуванні покрівлі з плоскої стрічкової черепиці карнизний ряд 

покрівлі слід передбачати з повних двох шарів. 
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Розжолобки покрівель із плоскої стрічкової черепиці допускається 

передбачати викладкою черепиці без металевого лотка. Ширина дна 

розжолобка при цьому має бути не менше 310 мм або у дві черепиці. 

Розкладку черепиці в розжолобку слід передбачати «лускатою» по шару 

цементно-піщаного розчину чи по брусках, що набиті на дощатий настил 

основи. 

Розкладку пазової штампованої черепиці слід передбачати 

горизонтальними рядами «знизу-вгору» з перекриттям одного ряду іншим по 

стоку води не менше ніж на 70 мм і в ряду між собою не менше ніж 

на 30 мм. 

Закріплення покрівлі з штампованої черепиці до основи слід передбачати 

м’яким оцинкованим дротом за спеціальні вушка в черепиці в залежності від 

ухилу схилів, а саме: при ухилах  менше  45о — кожну  другу черепицю в ряду; 

на ухилах 45о і більше – через кожну черепицю в ряду без винятку; незалежно 

від ухилу — кожну черепицю в карнизному, гребеневому та фронтонному 

рядах схилу. 
Примітка . Пригребеневі ряди черепиці двох суміжних схилів не повинні торкатися 

один одного. За необхідності використання черепиці спеціального призначення  її слід 

включати в розкладку черепиці і розташовувати тільки в другому та в пригребеневому 

рядах.  

При застосуванні пазової штампованої чи стрічкової черепиці слухові 

вікна слід передбачати односхилої конструкції. На перепадах схилу, а також у 

місцях примикань необхідно передбачати фартухи з оцинкованої покрівельної 

сталі. 

8.6.4 При використанні цементно-піщаного розчину для закладання 

зазорів у з’єднаннях ребер, гребенів, примикань (штрабах стін і видрах 

цегляних труб) марка його за морозостійкістю повинна бути не меншою 

морозостійкості черепиці. 

Для створення необхідних умов обслуговування покрівлі з черепиці на 

будинку заввишки не більше двох поверхів у гребенях даху слід передбачати 
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скоби з гаками для підвіски на схилах дерев’яних трапів. Скоби повинні бути 

закріплені до несучих елементів кроквяної системи. 

8.6.5  Забороняється застосовувати для підстилкового шару покрівельний 

матеріал на картонній основі. Довговічність покрівельного матеріалу повинна бути 

не менше 40 років. 

8.7 Покрівлі з металевих листів, профнастилу і металочерепиці  

8.7.1 Покрівлю з листової оцинкованої сталі слід застосовувати для дахів 

односхилого, двосхилого, вальмового, напіввальмового, пірамідального та 

конічного виконання з ухилом не менше 5,5о. Для покрівлі цього типу слід 

використовувати  оцинковану сталь, мідь М1  товщиною від 0,6 мм до 0,7 мм, 

цинк Ц-2 товщиною не менше 0,6 мм, цинк-титан товщиною не менше 0,7 мм, 

алюміній завтовшки не менше 0,6 мм нормальної точності прокатки, що 

відноситься до групи холодного профілювання. Ширина листа задається 

технологією прокату і складає 710-1800 мм, довжина листа повинна бути не 

менше 1420 мм. 

Клямери, кріпильні елементи водостічного жолоба, труби і комплектуючі 

вироби повинні бути передбачені з матеріалів згідно їх сумісності                        

(Додаток Л). 

Влаштування покрівлі слід передбачати як герметичне сполучення листів у 

картини, що з’єднуються між собою лежачими (поперек схилу) і стоячими (у 

напрямку стоку води) фальцями. За своїм призначенням картини слід поділяти на 

рядові, картини карнизного звису, картини підстінного жолоба і картини 

розжолобка. 

8.7.2 До складу робочого проекту покрівлі з оцинкованої сталі необхідно 

включати: 

 – план лат; 

 – план розкладки покрівельних елементів (картин) по схилах покрівлі з 

розташуванням всіх виступаючих частин (слухових вікон і фронтонів, телеантен і 

огородження тощо) з позначенням місць герметизації; 
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 – конструктивні вирішення вузлів і деталей примикань, елементів системи 

водовідводу і пристроїв кріплення для обслуговування покрівлі. 

 8.7.3 Несучим каркасом кроквяної системи металевої покрівлі повинні 

служити крокви, пояси ферм з латами з брусків або дощок, які безпосередньо є 

основою покрівлі.  

У надкарнизній (надстінній) зоні, розжолобках та гребеневій частині 

основи покрівлі слід передбачати суцільний настил з дощок завтовшки не 

менше 30 мм. Ширина настилу має бути: в надкарнизній частині не менше      

700 мм, на розжолобках – 350-700 мм на кожному схилі, на гребені  – не менше 

200 мм на кожному схилі. 

На рядових ділянках схилу основу під покрівлю слід передбачати з 

дерев’яних брусків або дощок  по кроквах з розрахунковим кроком                               

20-50 мм.  Лати слухових вікон слід передбачати з суцільним настилом. 

Основою під покрівлю з цинк-титану і міді повинен бути передбачений 

дерев’яний суцільний настил з дощок товщиною не менше 24 мм, з 

вологостійкої фанери товщиною 22-24 мм, стружкової плити товщиною                

не менше 21 мм. 

8.7.4 При розробці плану розкладки покрівельних елементів необхідно 

визначити розміри рядових картин та картин розжолобка, тип карнизного 

звису (з надстінними чи підвісними лотками) і огорожі. 
Примітка 1. Допускається з’єднувати рядові картини між собою (по ряду) 

одинарним лежачим фальцем при похилі схилів понад 31о. 

Примітка 2. На похилах покрівлі 5,5о і менше необхідно передбачати з’єднання 

рядових картин у напрямку, перпендикулярному до стоку води, подвійним стоячим 

фальцем. 

Закріплення покрівельних елементів до основи слід передбачати: 

 – рядових картин – за допомогою клямерів із стрічок оцинкованої сталі 

завширшки не менше 30 мм, які потрібно встановлювати між листами в 

стоячих фальцях з кроком не більше 500 мм; 
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 – картин карнизних звисів – з нижнього кінця за допомогою Т-подібних 

металевих оцинкованих костилів, встановлених не більше ніж через 700 мм на 

краю дощатого настилу зі звисанням з нього не менше ніж 120 мм, вздовж 

верхнього кінця – подвійним лежачим фальцем з нижньою крайкою рядових 

картин; 

 – картин фронтонних звисів – за допомогою кінцевих клямерів з кроком 

не більше 400 мм; 

 – картин розжолобка – за допомогою клямерів, які слід встановлювати в 

фальці з’єднань з рядовими картинами з кроком не більше ніж 700 мм; 

 – картин надстінного жолоба – за допомогою гаків із оцинкованої сталі, 

які слід закріплювати до настилу, з кроком не більше ніж 700 мм. 

 З’єднання картин в зоні змикання суміжних схилів в ребрах і по гребеню 

необхідно передбачати стоячим одинарним фальцем за умови взаємного 

змішення фальців не менше ніж на 50 мм. 

 В примиканнях картин до стін висота загину листа для заведення його в 

штрабу має бути не менше 250 мм. 

 На основних площинах металевої покрівлі кількість клямерів слід 

визначати  розрахунком на вітрове навантаження, розрахункове зусилля 

витягування клямера необхідно приймати не менше 500 Н. 

8.7.5 Для влаштування металевої покрівлі з профільованих листів та 

металочерепиці необхідно передбачати профілі сталеві з оцинкованим, 

алюмооцинкованим покриттям, заготовки з захисно-декоративним 

лакофарбовим покриттям, алюмінієві профільовані листи. 

Покрівлі з профільованих листів слід передбачати на ухилах не менше 

11о. При необхідності влаштування таких покрівель на ухилах від 5,5о до 11о 

слід передбачати герметизацію поздовжніх і поперечних стиків між 

покрівельними листами, величина напустки профлиста уздовж ската повинна 

бути не менше 150 мм, а поперек ската - на один гофр. 
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Основою під металеву покрівлю з профлиста необхідно передбачати 

дерев'яні бруски або металеві прогони. Профлисти слід кріпити саморізами з 

ущільнювальною шайбою. 

8.7.6  Покрівля з металочерепиці. Основою під покрівлю з металочерепиці 

необхідно передбачати настил з обрізних дощок товщиною не менше 30 мм. 

Довжина листа повинна бути від 0,4 м до 8 м, ширина не більше 1 м, середня маса          

1 м2 металочерепиці - 5,5 кг. Заборонено розрізання листів болгаркою. 

Довговічність приймають не менше 50 років. 

8.8  Покрівля з  лоткових залізобетонних плит 

8.8.1 Безрулонну покрівлю із залізобетонних лоткових плит слід 

передбачати у будівлях з вентильованим горищем. Такі дахи повинні 

включати залізобетонні покрівельні плити, залізобетонні водозбірні лотки 

(при внутрішньому водовідведенні) із захисним гідроізоляційним шаром та 

добірні елементи (фризові панелі, опорні стовпчики, балки і т. п.).   

Гідрозахист, який повинен бути виконаний в заводських умовах, може 

бути із мастичних бітумно-емульсійних, бітумно-полімерних матеріалів або 

шаром проникної гідроізоляції. 

8.8.2 У місцях пропуску крізь покрівлю вентиляційних блоків, труб і 

іншого інженерного обладнання в покрівельних залізобетонних плитах 

повинні бути передбачені отвори з обрамленням, виступаючим на висоту не 

менше 100 мм від гідроізоляційної поверхні. 

8.8.3 Винос карнизів покрівельних плит при зовнішньому 

водовідведенні за грань зовнішньої стіни повинен бути не менше 600 мм, а 

при внутрішньому водовідведенні - не менше 100 мм. 

8.8.4 Стики між покрівельними плитами, водозбірними лотками, а також 

стики цих елементів з вентиляційними шахтами, торцевими фризовими 

панелями, стояками витяжної вентиляції тощо повинні бути розташовані вище 

основної водозливної поверхні покрівельних панелей і водозбірних лотків. 
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8.8.5 Водозбірні лотки повинні бути однопрогоновими. Не можна 

пропускати через днище водозбірних лотків стояки витяжної вентиляції, 

стійки радіо, телеантен та ін. 

8.8.6 У даху з зовнішнім неорганізованим водовідведенням для 

конькового стику між покрівельними панелями необхідно передбачити             

П-подібні залізобетонні нащільники, для стику покрівельних плит і 

водозбірних лотків з торцевими фризовими панелями – фартухи з оцинкованої 

сталі з прикріпленням їх дюбелями до фризової панелі і подальшою 

установкою парапетної плитки, а в місцях сполучення покрівельних плит з 

вентиляційними шахтами – фартухи з оцинкованої покрівельної сталі з 

прикріпленням їх дюбелями до вертикальної площини вентиляційних шахт і 

прокладкою між стінкою шахти і фартухом  стрічки, що герметизує. 

 

8.9 Світлопрозора покрівля 

8.9.1 При недостатності потоку світла через вікна будівлі слід 

застосовувати світлопрозору покрівлю, куди входять зенітні ліхтарі, світлові 

стрічкові конструкції, самонесучі світлопрозорі покрівлі. 

8.9.2 При проектуванні світлопрозорої покрівлі виробничої будівлі 

повинно бути здійснено: 

- вибір типу природного (бокового, верхнього або комбінованого) 

освітлення і типу несучих конструкцій; 

- розрахунок необхідної площі світлових прорізів; 

- теплотехнічний розрахунок; 

- розробку заходів щодо захисту внутрішніх приміщень будівлі від                  

інсоляції; 

- розрахунок несучих конструкцій світлопрозорої покрівлі на 

деформативність; 

- розрахунок кабельної системи електропідігріву всієї або окремих 

ділянок покрівлі. 
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8.9.3 В якості світлопропускаючого заповнення в конструкції покрівлі 

можуть бути застосовувані наступні матеріали: скло віконне, скло вітринне, 

скло армоване листове, скло листове теплопоглинальне, склопакети клеєні, 

блоки скляні пустотілі, скло будівельне профільоване, лісти та криволінійні 

секції з акрилу, листи з полікарбонату. 

8.9.4 Конструкція світлопрозорої покрівлі повинна забезпечувати 

незалежну роботу світлопрозорих елементів і несучої конструкції. Між 

світлопрозорими елементами зі скла і несучою конструкцією передбачають 

зазори, що заповнюються ущільнювальними і герметизуючими матеріалами. 

Листове скло в світлопрозорих покрівельних елементах слід кріпити до 

несучих (металевих) конструкцій за допомогою нащільників через еластичні 

прокладки або в гумових профілях, встановлюваних по контуру. Глибина 

закріплення скла в несучих елементах покрівлі повинна становити не менше 

15 мм. 

8.9.5 Зенітні ліхтарі можуть також виконувати функції вентиляції та 

димовидалення. 

8.9.6 Нижче конструкції світлопрозорої покрівлі з скла повинна 

встановлюватися пофарбована у білий колір або оцинкована захисна металева 

сітка з розмірами вічок не більше 40 мм і діаметром дроту не менше 2 мм або 

самоклеюча плівка для захисту людей від можливих уламків скла. 

8.10  «Зелена» покрівля 

8.10.1  Для улаштування «зеленої» покрівлі можуть бути передбачені 

такі конструкції покриттів: плоске, з ухилом менше 5о, скатний дах з 

максимальним ухилом 5о - 15о. «Зелена» покрівля на скатному даху з ухилом 

більше 15о потребуює спеціальних рішень по закріпленню грунту.  

«Зелену» покрівлю будівлі необхідно розділити на наступні типи: 

- з інтенсивним озелененням; 

- з «легким» озелененням (виключені дерева та високі чагарники); 

- з травяним рослинним покровом, а ходіння людей передбачено по 

спеціальним доріжкам: 
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- розміщення рослин в спеціальних ємкостях з грунтом. 

При проектуванні «зеленої» покрівлі повинна бути передбачена система 

поливу і видалення надлишкової вологи з грунтового шару крізь систему 

водовідведення. Має бути враховувано захисні функції верхнього рослинного 

шару: оберігає гідроізоляційний шар від механічних пошкоджень, перегріву, 

криги і промерзання. Рослинний шар слід передбачати товщиною не менше 

150 мм. 

При проектуванні повинні бути вирішені: 

- ухил грунтового шару; 

- система відводу грунтової води, дренаж; 

- протикореневий захист гідроізоляції. 

8.10.2 Функції фільтруючого елемента і протикореневий захист може 

виконати синтетична геомембрана. На «зеленій» покрівлі повинно бути 

передбачено не менше двох зливоприймачів, доступних для огляду та 

експлуатації. 

В якості пароізоляції в конструкції суміщеного «зеленого» покриття 

необхідно використовувати рулонні гідроізоляційні матеріали без захисної 

посипки, а в якості теплоізоляції слід застосовувати вологостійкі утеплювачі. 

В якості верхнього шару гідроізоляції необхідно застосовувати 

кореневостійкий матеріал з  товстою захисною плівкою згори. 

8.10.3 Дренажний шар слід улаштовувати із застосуванням геодренажної 

полімерної мембрани. Полімерну мембрану необхідно укладати між двома 

шарами геотекстилю з масой не менше 350 г/м2. 

Тротуарні плитки для доріжки необхідно укладати на цементно-піщану 

армовану стяжку, пластикові підставки або безпосередньо на геодренажну 

полімерну мембрану. У покрівлях з несучою основою з профлиста підставки 

під тротуарну плитку не слід застосовувати. Армовану цементно-піщану 

стяжку не можна застосовувати на несучих основах з профнастилу. 

8.11 Покрівля із органічних матеріалів 
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8.11.1 Покрівлю із органічних матеріалів (соломи, очерету, гонту, 

деревини) в основному влаштовують як декоративне завершення будинка.  

8.11.2 Солом’яна покрівля. Солом’яну покрівлю  слід передбачати               

з прямих добре розвинених стебел житньої соломи. У вибраних для цієї цілі 

житніх снопів механічним шляхом необхідно видаляти колоски, потім їх 

підготувати до використання у якості покрівельного покриття. 

Для солом’яної покрівлі необхідно передбачати ухил даху не менше 45°. 

Покрівля повинна укладатися від карнизу уверх, рядами, шляхом 

розміщення снопів поряд один з одним, тісного притиснення і зв’язування. 

Для притиснення повинні бути використані притискні лаги довжиною                

1,7-2,0 м, які прив’язують оцинкованим м’яким дротом до дерев’яних 

кругляків обрешетування. 

На сторону, протилежну до пануючого напряму вітру, необхідно 

поміщати гребеневий ряд снопів з  прив’язкою до притискних лагів, потім на 

сторону пануючого напряму вітру слід поміщати покриваючий шар, також 

ущільнювати його прив’язкою до притискних лагів. Снопи з двох сторін 

неподалік від гребня слід прошивати декількома рядами єднальних дротяних 

скручувань. 

Довговічність цього роду покриттів може бути збільшена просоченням 

або нанесеними за допомогою окроплення захисних засобів. Максимальний 

термін служби до 15 років. 

8.11.3 Покрівля з очерету.  Для покрівлі з очерету слід передбачати 

виготовлення з очерету очищеного від листя стебла з довжиною  1,5-3 м 

діаметром 8-12 мм. Після ущільнення  снопів  покрівля повинна мати товщину 

не менше 300 мм. 

Кут ухилу даху у разі покрівлі з очерету повинен складати не менше 40°. 

Улаштування покрівлі з очерету повинно бути передбачено шляхом 

накладання рядів снопів від козирка, їх ущільнення притискними планками і 

зв’язування оцинкованим м’яким дротом товщиною 1,7-2,0 мм. Матеріалом 

притискних накладок може бути пряма і гнучка лоза діаметром 2-3 см, 
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сталевий дріт або трубки діаметром ½ дюйма. Після улаштування покриття 

слід ущільнити зубчастим дерев’яним молотком.  

Фронтон може бути передбаченим з дощатої обшивки, з шириною, 

аналогічній товщині покриття. Можливо виконання гребня у вигляді копиці, 

при цьому очерет рівно постригають ножицями по довжині коника. Тривалість 

ефективного  функціонування покрівлі з очерету досягає 30-50 років, при 

цьому її довговічність може бути підвищена за рахунок просочування 

хімічними гідрофобними матеріалами. 

8.11.4 Покрівля з гонту.  Для виконання покрівлі з гонту матеріалом 

для покриття слід передбачити ялину або сосну.  

Для влаштування покрівлі можливо застосовувати два типи гонту:                 

жолобчастий гонт  (з  виконаним пазом) та з трапецеподібним поперечним 

перерізом. Елементи обох типів  слід виготовляти з паралельними і косими 

краями. Елементи з паралельними краями повинні  використовуватися для 

покриття  плоских дахів, з косими – для арочних поверхонь дахів.  

Ухил схилу даху під гонт повинен складати не менше 40°.  

Гонт повинен кріпитися на готове обрешетування шляхом прибивання, 

як правило, в один шар, але іноді і в два. Елементи гонту з пазами необхідно  

прибивати одним цвяхом, а елементи без пазів – двома. 

При виборі напряму покриття дранкою слід взяти до уваги напрям 

переважаючих вітрів в даній місцевості. Накладення з напусткою рядів дранки 

один над іншим, залежно від ухилу ската, повинно складати 6-10 см. 

Дах з покриттям гонту на гребені або необхідно сполучати дошками, 

збитими у формі букви «V», або перевішувати через нього один з бічних рядів.  

Оформлення фронтону при цьому покритті слід здійснювати аналогічно 

способам, вживаним при покритті черепицею.  

8.11.5 Покрівля з дощок. Для улаштування покрівлі з дошки необхідно 

передбачати матеріал  покриття з ялини або сосни. Мінімальна товщина 

використовуваної дошки – 25 мм, а ширина не більше 150 мм. 

Ухил схилу даху при цьому покритті повинен складати не менше 40°.  
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Для будівлі тимчасово характеру або до якої не пред’являється 

особливих вимог, дощата покрівля може виготовлятися двома способами:                 

- дощате покриття, що прибивається безпосередньо на крокви, паралельно 

лінії карниза; - на кроквах заздалегідь слід виготовити окреме обрешетування, 

а дошки покрівельного покриття необхідно розміщувати на ньому 

перпендикулярно карнизу, по напряму ухилу ската, в двох, розташованих один 

над іншим шарах.   

9.  ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ  ПАРО- І ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ. 

ГІДРОПАРОБАР'ЄР.  

9.1. Для захисту утеплювача і елементів покрівлі необхідно виконання 

пароізоляційного шару у всіх утеплених покриттях. 

9.2  Основою під пароiзоляцiйний шар повинна служити  ретельно 

вирівняна (шпаклівкою, затиркою чи штукатуркою) поверхня  несучих 

елементiв покриття; слiд передбачати наклеювання рулонних накладок i 

компенсаторів, якi запобiгають руйнуванню пароiзоляцiйного шару над 

стиковими сполученнями елементiв покриття. 

      У місцях примикання елементiв покриття до стін, ліхтарів, шахт та 

інших конструкцій, що проходять через нього, пароiзоляцiя повинна 

продовжуватись на висоту, рiвну товщині теплоiзоляцiйного  шару; у місцях 

деформацiйних швів пароiзоляцiя повинна перекривати краї накладного 

компенсатора. 

Типи пароізоляції наведені в Додатку Р. 

9.3 Теплоiзоляцiйний шар сумiщеного даху слiд призначати у 

відповідності з теплотехнiчним розрахунком згідно з ДБН В.2.6-31 iз 

негорючих i важкогорючих матеріалів iз міцністю на стиск не  менше нiж               

0,6 МПа i щільністю в межах від 30 кг/м3 до 300 кг/м3. 
      Примiтка 1. При виборi типу теплоiзоляцiї слiд керуватися  даними про 

пожежонебезпечнi властивості, наведенi у нормативних документах на ці матеріали. 

      Примiтка 2. Безпосереднє укладання покрiвельних килимiв на поверхню плитних 

утеплювачів з міцністю на стиск меншою нiж 0,1 МПа не допускається. 
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      Примiтка 3. Безпосереднiй контакт теплоiзоляцiї  з резольнофенолформальдегідно-

го пінопласту  зi сталевим профільованим настилом не допускається. 

9.4. Основу під теплоiзоляцiйний шар на покритті слід приймати: 

      - для плитних утеплювачів з щільністю менше 220 кг/м3 – поверхню 

пароiзоляцiйного шару, вирівняну поверхню монолiтного похилоутворюючого 

шару iз легких бетонів, вирівняну поверхню несучих елементiв покриття. Слiд 

передбачати закрiплення плит локально (крапковим чи смуговим 

приклеюванням на площi не менше 50 %) або суцiльним приклеюванням їх до 

основи, а на ухилах 8,5о i більше – додаткове закрiплення проти сповзання; 

      - для плитних утеплювачів з щільністю 300 кг/м3 i більше – поверхню 

пароiзоляцiйного шару, вирiвнянi поверхнi монолiтного (iз легких бетонів) чи 

сипкого (iз керамзитового гравiю) похилоутворюючого шару i вирівняну 

поверхню несучих елементiв покриття при укладанні таких плит насухо.               

На ухилах 8,5о i більше слiд передбачати закрiплення плит проти сповзання; 

ухил основи iз сипкого похилоутворюючого шару не повинен перевищувати  

3о ; 

      - для монолiтних i сипких утеплювачів – поверхню пароiзоляцiйного 

шару, безпосередньо поверхню несучих елементiв  покриття; на ухилах 15 % i 

більше монолiтний теплоiзоляцiйний шар потребує додаткового закрiплення 

проти сповзання; сипкі  теплоiзоляцiйнi шари допускається застосовувати на 

ухилах, що не перевищують 5 %. 

9.5  У проекті будівлі з покриттям iз металевого профільованого настилу 

i теплоiзоляцiйного шару iз важкогорючих матеріалів необхiдно передбачати 

заповнення порожнин ребер настилу на довжину не менше 250 мм  з 

негорючих матеріалів (мінеральної  вати  тощо),  а також в місцях примикань 

настилу до стін, деформацiйних швів та до кожного боку гребенів i єндов 

покриття. 

9.6 Для захисту від зволоження теплоiзоляцiйного шару в покриттях 

будинків i споруд з вологим  i  мокрим  режимами експлуатації слiд 
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передбачати примусову осушуючу вентиляцію (вище теплоiзоляцiйного 

шару), методика розрахунку якої наведена в додатку  Т. 

9.7 Для всіх видів скатних дахів, виконуваних з металу, металочерепиці, 

керамічної або бітумної черепиці, слід встановлювати в конструкції даху            

паро, -  і гідроізоляцію (гідро-паробар'єр). 

Гідробар'єр з перфорованої поліпропіленової плівки повинен бути 

розміщений між утеплювачем і покрівлею з зазором 10-15 мм (Додаток П). 

Супердифузійні мембрани гідробар'єра дозволено розміщувати 

безпосередньо на утеплювачі. 

Пароізоляційну плівку - паробар'єр необхідно розміщувати під 

утеплювачем з боку приміщення. При використанні антиконденсаційних 

плівок слід розміщувати їх шорсткою поверхнею до утеплювача. 

10  ВИМОГИ ДО ГЕРМЕТИЧНОСТІ ТЕМПЕРАТУРНИХ ШВІВ 

10.1  Температурні шви в конструкціях покриття необхідно передбачати 

на всю глибину і ширину конструкції. Арматура не повинна перетинати шов. 

Основа для рулонної або мастичної покрівлі – стяжки із цементно-піщаного 

розчину повинні бути розрізані температурно-деформаційними швами 

завширшки не менше 5 мм на карти розміром не більше 6 м х 6 м, а із 

асфальтобетону - на карти розміром не більше 3 м х 3 м; вздовж гребенів 

водорозділів слід влаштовувати такі шви завширшки не менше 7 мм.  

Температурний шов повинен бути піднятий над водозливною поверхнею 

покрівлі на висоту не менше 250 мм. 

10.2  Температурно-усадковий шов в основі покрівлі повинен бути 

залитий на всю глибину герметиком згідно з ДСТУ Б В.2.7-158, а в площині 

покрівельного шару гідроізоляційний матеріал повинен утворювати 

компенсаційну петлю діаметром не менше 50 мм. Компенсаційна петля знизу 

повинна бути захищена ущільнюючим матеріалом, а зверху матеріал 

компенсаційної петлі повинен бути захищений додатковим шаром рулонного 

гідроізоляційного матеріалу 
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10.3  Температурний шов повинен бути накритий зверху оцинкованим 

металевим листом (товщиною не менше 1,0 мм), закріпленим з однієї сторони 

шва. 

 

11  ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ  ВОДОВІДВОДУ 

11.1  Покриття будинку або споруди необхідно проектувати                                

з внутрішнім  водостоком при організованому водовiдводi чи з зовнішнім  

водостоком  при організованому або неорганiзованому водовiдводах. 

      Органiзований водовiдвiд слiд передбачати  за  допомогою  спеціальних 

водозбiрних лотків, водоприймальних воронок i системи  водовiдвiдних 

трубопроводiв; неорганізований – шляхом оснащення покрiвлi карнизними 

звисами необхiдних розмірів і обов’язкового улаштування вимощення навколо 

будинку завширшки не менше 1 м. 

      При проектуваннi водовiдводiв слiд керуватися вимогами ДБН В.2.5-64. 

      11.2 При проектуваннi покрiвлi з внутрішнім водостоком  розташування 

водоприймальних воронок  слiд  передбачати  по  центральнiй осi будинку у 

найнижчих місцях єндов, якi утворенi похилами  поверхнi покрiвлi; 

мінімальний похил покрiвлi по єндовах до воронок  повинен бути не менше           

1 %; лiнiя стоку води у  водоприймальну  воронку не повинна перетинати 

парапетну чи протипожежну стiни. 

      При проектуваннi внутрішнього водостоку на плоскiй покрiвлi  з однією 

єндовою i на кожнiй ділянці, обмеженiй парапетними стiнами i 

деформацiйними швами, слiд призначати не менше двох водоприймальних 

воронок. На  плоских  покрiвлях  житлових  i  громадських  будівель 

допускається встановлення однієї воронки на секцію. При площi  покрiвлi 

менше нiж 700 м2 допускається встановлення однієї воронки діаметром не 

менше 100 мм; максимальна площа водозбору на одну воронку діаметром            

100 мм не повинна перевищувати 1200 м2. Граничну  довжину стоку води у 

воронку слiд призначати не більше 24 м, а  максимальну  вiдстань мiж 

воронками - 48 м. 
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      11.3 Вирiшення  примикання покрівельного килима до водоприймальної  

воронки  повинно  бути   міцним   і   герметичним; з’єднання чашi воронки з 

несучим елементом  покриття  повинно  бути нерухомим, а з водостiчним 

стояком – гнучким з використанням  сальникового компенсатора. До одного 

водостiчного стояка слiд прив’язувати мінімальну кiлькiсть воронок, 

розміщених переважно  на  одному рiвнi. 

      11.4 Не допускається встановлення водостiчних стоякiв i  

водоприймальних воронок у товщi або поблизу зовнішніх стін; водостiчнi 

стояки при  проходженнi  в  холодних приміщеннях потребують утеплення. Не 

допускається встановлення  водостiчних стоякiв у межах житлових 

приміщень. 

 Водостічний жолоб не повинен звужуватися у напрямку стоку води. 

      11.5 При зовнішньому водостоцi організований водовiдвiд  слiд 

передбачати з застосуванням прикарнизних (настінних) жолобів чи пiдвiсних 

лотків, водостiчних труб i деталей для їх  закрiплення. Для їх виготовлення 

слiд передбачати  оцинковану  покрiвельну  сталь  завтовшки  0,7-0,8 мм  i 

сталевi оцинкованi смуги перерізом не менше  4 мм х  40 мм. 

      При проектуваннi зовнішнього організованого водовiдводу  слiд 

додержуватись таких вимог: 

      - вiдстань мiж водостiчними трубами повинна бути не більше 24 м; 

      - зазор мiж водостiчною трубою i стіною повинен бути не  менше                

50 мм, а вiдстань від землі до розтруба – не менше 250 мм; 

      - площу поперечного перерiзу водостiчної труби  слiд  приймати згiдно 

з розрахунками i вона повинна бути не менше 100 см2. 

        Водостiчнi труби слiд приймати круглої чи прямокутної форми без 

крутих перегинів. 

      11.6 Розрахункова витрата дощових вод на одну воронку або 

водостiчний стояк не повинна перевищувати даних таблиці 9 i визначатися за 

такими формулами: 

      - для покрiвель з ухилом менше 1,5 % 
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                                                  Qрозр = F . q20 ;                                              ( 2 ) 
                                                             10000 
 

      - для покрiвель з ухилом 1,5 % i більше 

                                                  Qрозр = F . q5 ;                                                ( 3 ) 
                                                             10000 
    де    F -  водозбiрна площа, м2; 

          q20, q5  - інтенсивність дощу, л/с з 1 га для даної місцевості тривалістю 

вiдповiдно 20 i 5 хв. 

Критичну (максимальну) витрату  води  (л/с),  яку пропускає система 

внутрішнього водостоку без переповнення, слід визначати за формулою:                                                                                                      
 

                                            Qкр = √    ;                                                                              (  4  )                                                                               

 
          де Н  - наявний тиск води, яка вiдводиться з покрiвлi, л; 

             Sо – повний опiр системи водовiдводу, м2 . с2/л2 . 

Таблиця 9 - Розрахункові витрати дощових та талих вод на один 

водовідводний пристрій 

Витрати, л/с, при діаметрі пристрою, мм Найменування 
пристрою  80 100 150 200 
Водоприймальна 
воронка  

5 12 35 - 

Водостічний 
стояк 

10 20 50 80 

 

      11.7 При визначеннi фактичної пропускної здатності внутрішніх 

водостокiв слiд враховувати коефіцієнт надійності, що залежить від 

забруднення води, яка потрапляє у водостоки. Для будинків, що  знаходяться в 

незапорошеному  повiтряному  просторi,  цей  коефіцієнт дорівнює 0,7. 

      11.8 Сумiщенi дахи опалюваних будинків, як правило, повиннi                             

бути обладнені внутрішнім водостоком; без внутрішніх водостокiв 

допускаються сумiщенi дахи опалюваних будинків заввишки не більше 10  м 

при ширині односхилого покриття не більше 36 м. 
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      Покриття неопалюваних будинків слiд проектувати без внутрішніх 

водостокiв; для багатопрогонових неопалюваних будинків допускається 

проектувати покриття з внутрішнім водостоком при наявностi тепловидiлень, 

якi забезпечують плюсову температуру всередині будинку, або за умови 

обгрунтовання  застосуванням спеціальних  водоприймальних воронок (що 

обiгрiваються), стоякiв i водовiдвiдних труб. 

11.9 Водостоки повинні бути захищені від засмічення гратами або 

уловлювачами. На експлуатованих покрівлях над водоприймальними 

воронками і лотками повинні бути передбачені знімні дренажні решітки. 

11.10  Для районів, де відзначена регулярна поява злив великою 

інтенсивністю випадання опадів, коли традиційна система водовідведення не 

справляється, раціонально застосувати вакуумну систему водовідведення. 

Для проектування вакуумної системи необхідно передбачити: 

- горизонтальний колектор, розташований під кількома 

водоприймальними воронками; 

- вертикальний стик, в якому під дією сили тяжіння зливової води 

виникає розрідження. Розрідження по горизонтальному колектору має бути 

передано водоприймальній воронці, де вода буде всмоктуватися з підвищеною 

швидкістю; 

- герметичні стики з'єднання труб колектора і стояка (з полімерного 

матеріалу). 

 

12  ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ  ВЕНТИЛЯЦІЇ 

12.1 Система осушувальної вентиляції суміщеного покриття 

12.1.1 Елементами вентиляцiйних систем слiд призначати: повiтряний 

прошарок над шаром теплоiзоляцiї;  компенсатори з осушувальними 

патрубками; продухи з  карнизними  i  рядовими флюгарками; канали з 

магiстральними флюгарками згідно з ДБН В.2.5-67. 



пр. ДБН В.2.6-14:20хх 

61 
 

      Вентиляцiйнi продухи i канали слiд передбачати тільки у  товщi 

негорючих теплоiзоляцiйних матеріалів. Розрахунок  вентиляцiйних  систем 

наведений в Додатку Т. 

12.1.2  На покриттях з ухилом не більше 10 % при наклеюваннi 

покрівельного килима на поверхню вирівнюючих стяжок елементом 

вентиляційної системи повинен бути  повiтряний  прошарок, який 

розміщується під покрiвельним килимом i сполучається із зовнішнім повітрям 

через його вiдкриту крайку по периметру покриття;  при переходi від 

нормального до мокрого вологiсного режиму експлуатації приміщень під 

покриттям вентиляцiйну систему з повiтряним прошарком слід доповнювати 

продухами i каналами у товщi теплоiзоляцiйного шару. 

На покриттях з ухилом понад 10 %, а також при наклеюваннi 

покрівельного килима безпосередньо на поверхню теплоiзоляцiйного  шару 

застосування повiтряного прошарку виключається; основними елементами 

вентиляцiйних систем у цих випадках повиннi бути повiтрянi  продухи i 

канали у товщi теплоiзоляцiйного шару у поєднанні їх iз зовнішнім повітрям 

через систему флюгарок. 

12.1.3  Для створення повiтряного прошарку слiд передбачати локальне 

(крапкове чи смугове) приклеювання покрівельного килима до основи; при 

цьому крапкове i смугове приклеювання повиннi бути рiвномiрними i 

складати: крапкове не менше 5 % i смугове не менше 25 % загальної площi  

покрівельного килима на похилах  менше 2,5 %;  10 % i 30 % на похилах              

від 2,5 % до 5 % включно,   15 % i 35 % на похилах понад 5 % до 10 %; при 

крапковому локальному закрiпленнi слiд призначати наклеювання 

покрівельного килима на пiдкладцi iз перфорованого руберойду. 

12.1.4  Трикутний компенсатор в поєднанні з повiтряними прошарками 

передбачає розрiзку під ними всієї  товщi покрівельного  килима, що 

зумовлює їх застосування безпосередньо на поверхнi покрiвлi вздовж 

основних схилів покриття. Для сполучення порожнин компенсатора з 
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зовнiшнiм повітрям слiд передбачати  застосування  осушувальних  патрубків  

iз  оцинкованої покрівельної сталi (або полімерні).  

      12.1.5  Вентиляцiйнi продухи слiд передбачати завширшки не менше 

20  мм i глибиною, рівною товщині теплоiзоляцiйного шару; при ширині  

менше  20 мм  утеплення  дна  продуху   не  потрібне.   Утворення   продухiв 

необхідно забезпечувати розкладанням  на  покритті  теплоiзоляцiйних  плит з 

утворенням мiж ними повiтряних проміжків завширшки  15-20  мм. 

      12.1.6 Вентиляцiйнi канали слiд передбачати в товщi  теплоiзоляцiйного 

шару в сумiщених покрiвлях будинків, а саме: на плоских покриттях (з 

похилом менше 10 %) вздовж поперечних i поздовжніх гребенів водороздiлiв; 

на схильних  покриттях  (з  похилом 10 % i більше) – тільки вздовж 

поперечних гребенів водорозділів. Канали повиннi бути завширшки 40-60 мм i 

завглибшки на  всю  товщину теплоiзоляцiйного  шару  з  утепленням  дна  

вкладишем   iз   смуги мінеральної  вати  завтовшки  не менше 20  мм  i  

перекритi  накладками   iз оцинкованої покрівельної сталi або листової 

пластмаси. 

      12.1.7 Для сполучення продухiв i каналів iз зовнішнім повітрям слiд 

передбачити застосування прикарнизних, рядових i магiстральних флюгарок iз 

оцинкованої покрівельної сталi чи пластмаси. 

12.2 Вентиляція горищних дахів  

12.2.1 Горищний простір і горищне перекриття необхідно вентилювати. 

Вентиляція горищного простору повинна виконуватись за допомогою нижніх і 

верхніх вентиляційних отворів. При куті нахилу скатів покрівлі не менше 45о, 

довжині крокв не більше 15 м, мінімальне значення поперечного перерізу  

вентиляційного шару повинно бути 100 см2 на 1 м довжини покрівлі. Верхній 

вентиляційний отвір необхідно розташовувати на конику. 

Площа вентиляційного продуху на конику має становити не менше             

0,05 % від площі обох скатів. 

12.2.2 Для вентиляції холодного горища сумарна площа відкритих 

прорізів має бути не менше 1/500 площі горищного перекриття будівлі. 
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          Примітка 1. Для житлових будинків в 1 і 2 кліматичних районах сумарну площу 

відкритих прорізів приймати не менше 1/50 площі горищного перекриття. 
Примітка 2. Для крупнопанельних житлових будівель з природною  вентиляцією 

припустимо об’єднувати випуски вентканалів утепленими коробами з виведенням теплого 

повітря через вентиляційну шахту, спільну для відсіку або секції будівлі.  

При проектуванні даху з відкритим горищем вентиляційні потоки 

зовнішнього повітря, після змішування з теплим повітрям, що надходить з 

дифузорів, слід видаляти через витяжну шахту, спільну для відсіку чи секції 

будівлі. Сумарну площу вентиляційних отворів необхідно визначати 

розрахунком згідно з ДБН В.2.5-67.  

При проектуванні даху з теплим горищем повинен бути врахований 

перепад статичного тиску, що утворюється за  рахунок  припливу  в  горищний  

простір теплого повітря з дифузорів і видалення його через витяжну шахту, 

спільну для секції чи відсіку будівлі. При цьому горищний простір треба 

розглядати як статичну камеру, а до світлових вікон, стиків стін і покриття 

пред’являюти вимоги герметизації та теплозахисту. 

12.3  Вентиляція мансардного даху. Залежно від матеріалу 

підпокрівельної ізоляції можливо передбачити два типи вентиляції: двошарова 

і одношарова. За двошаровою схемою водонепроникну плівку потрібно 

встановлювати з зазором по відношенню і до покрівлі, і до утеплювача, так, 

щоб утворилися дві повітряні порожнини для вільного руху повітря від 

карниза до коника. Ці порожнини повинні бути відкриті для припливу повітря 

на звисі карниза і для витяжки – на конику. Не можна допускати, щоб плівка 

торкалася утеплювача, інакше конденсат, що утворюється на ній, буде 

зволожувати утеплювач. 

12.3.1 За одношаровою схемою гідроізоляцію безпосередньо на 

утеплювачі необхідно розташовувати лише в тому випадку, якщо вона – 

паропроникна мембрана, що не пропускає зовнішню вологу і вільно пропускає 

пару з утеплювача (паропроникність за добу 750 – 1000 г/м2). 
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12.3.2 Висота вентиляційного зазору між гідроізоляцією і утеплювачем 

повинна бути не менше 20 мм. 

 

13 ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИОБЛЕДЕНЕВОЇ 

СИСТЕМИ І СНІГОЗАТРИМАННЯ  

13.1 Для запобігання утворення крижаних пробок і бурульок у 

водостічній системі покрівлі, а також скупчення снігу та криги у водостічних 

жолобах і на карнизній ділянці слід передбачати установку на покрівлі 

нагрівальних кабелів системи противообледенения. 

13.2 Для забезпечення вільного скидання води з покрівельного покриття 

в осінньо-зимовий період року на всьому шляху її видалення гріючі кабелі 

слід встановлювати: 

а) на похилому даху із зовнішніми водостоками: в лотках і жолобах;          

в прийомних воронках водостічних труб і поряд з ними; в розжолобках; на 

звісах і капельниках; в водостічних трубах по всій висоті;  

б) на плоскому даху з внутрішнім водостоком: на ділянках даху, що 

примикають до лотків; в лотках; на ділянці даху, що примикає до воронки.  

13.3 Крім гріючих кабелів в протиобледеневій системі необхідно 

застосовувати силові і керуючі кабелі; датчики температури, повітря, 

атмосферних опадів і води; керуюче обладнання; вироби та деталі для 

кріплення на покрівлі всіх елементів системи.  

13.4 Для уникнення невиправданої витрати електроенергії система за 

допомогою керуючого терморегулятора і датчиків повинна автоматично 

включатися при певному поєднанні зовнішніх умов: температури зовнішнього 

повітря в діапазоні від +5 °С до -10 °С, наявності опадів і води на відповідних 

елементах покрівлі. Система повинна автоматично вимикатися, якщо одна з 

цих умов не виконується.  

13.5 Для нагріву ділянок покрівлі, де потрібно не допустити утворення 

криги і видалити воду, слід застосовувати нагрівальні кабелі потужністю                       

25 ÷ 30 Вт / м з температурою нагріву 60 – 130 °С. Всі використовувані кабелі 
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повинні бути довговічні за рахунок багатошарової ізоляції, що оберігає кабелі 

від вологи, механічних пошкоджень і ультрафіолетових випромінювань. 

Нагрівальні кабелі повинні бути броньовані, при цьому броня не тільки 

захищає кабелі від механічних ушкоджень, а й перерозподіляє тепло, що 

допомагає позбутися локальних перегрівів.  

13.6 Для того, щоб сніг, що накопичився на даху, не сходив лавиною, 

(пошкоджуючи поверхню покрівлі) на даху необхідно встановлювати 

снігозатримувачі (суцільні або гратчасті металеві бар’єри висотою не менше 

150 мм). 

Для дахів, скати яких виходять на громадську територію з перебуванням 

людей, улаштування снігозатримання є обов'язковим. 

 

14 ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ НА ПОКРИТТІ ГЕЛІОСИСТЕМ, 

БЛИСКАВКОВІДВОДІВ ТА АНТЕН 

 14.1 Сучасні геліосистеми можливо встановлювати для таких потреб:  

- для гарячого водопостачання (ГВП);  

- для опалення;  

- для електрозабезпечення.  

14.2 Даховою частиною геліосистем для ГВП та опалення повинні бути 

геліоколектори. Їх необхідно передбачати для установки на плоскому або 

похилому даху.  

При установці на похилому даху можливо передбачати монтаж 

геліоколектора на вже змонтованій покрівлі в площину покриття.  

Геліоколектори слід встановлювати на схилі даху, який орієнтований на 

південь. Якщо обраний скат даху орієнтований на південний захід або 

південний схід, то слід збільшити площину нагріву геліоколектора за рахунок 

додавання необхідних секцій.  

14.3 Установка геліоколектора не чинить значного навантаження на 

кроквяну систему даху будівлі. Розрахункова установча маса  геліоколектора 

становить в середньому  20 кг / м2.  
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Обмежень на установку геліоколекторів на покрівельному покритті 

немає, вони сумісні з усіма типами покрівельних матеріалів. Однак,                        

в залежності від типу покрівлі необхідно передбачити спеціальний тип 

кріплення.  

При вбудовуванні геліоколектора в площину покриття по периметру 

необхідно передбачити деформаційний шов, що повинен бути заповнений 

герметиком. При необхідності герметиком повинно бути оброблено місця 

установки елементів геліосистеми на покрівлі.  

За таким же принципом повинно бути встановлено сонячні 

фотоелектричні батареї. 

14.4 Передача динамічних навантажень на покрівлю від апаратів і 

устаткування, встановлених на покритті, не допускається. Кріплення стійок 

блискавковідводів і антен має бути передбачено до несучих конструкцій 

покриття. 

У місцях пропуску через покрівлю стійок, труб і кабелів слід 

передбачати застосування сталевих патрубків з фланцями і подальшу 

герметизацію. 

 

15 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

15.1 Матеріали покриттів та покрівель не повинні бути джерелом 

забруднення повітря, води і ґрунту за санітарно-гігієнічними, хімічними  і 

радіаційними параметрами. 

 15.2 Матеріали покриттів та покрівель не повинні виділяти у 

навколишнє середовище шкідливі хімічні речовини. 

Контроль за вмістом викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

здійснювати згідно з ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02, 

15.4 Роботи по проектуванню покриттів слід виконувати з дотриманням 

вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.1-8, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044. 
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15.5 При проектуванні покриттів повинні бути закладені в проектну 

документацію і виконані наступні експлуатаційні вимоги: 

- конструкції повинні мати достатню міцність, для того, щоб сприймати  

екстремальні експлуатаційні навантаження і впливи оточуючого середовища; 

- покриття повинні відповідати вимогам пожежної, екологічної і 

санітарної безпеки відповідно до НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1-7, ДБН А.3.2-2; 

- покриття будинків вище 9 м повинні бути обладнані елементами для 

надійного закріплення страховочного тросу та кріплення ходових трапів та 

містків.  

15.6 При проектуванні покриттів будівель і споруд необхідно 

передбачати для зведених будівель і споруд наявність наступних зон 

потенціально небезпечних виробничих факторів згідно з ДСТУ-Н Б А.3.2: 

- ділянки по периметру збудованих будівель і споруд у зимово-весняний 

час року, що мають можливість скидання льодових бурульок і сходження 

снігових мішків; 

- покриття будівель і споруд. 

Зони з потенційно небезпечними виробничими факторами повинні мати 

сигнальні огородження та визначені знаки небезпеки. 

15.7 У проекті повинно бути передбачено заходи безпечної експлуатації 

покриттів будівель і споруд. 
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ДОДАТОК А 
(довідковий) 

 
ОСНОВНІ ТИПИ СУМІЩЕНИХ ПОКРИТТІВ 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

 
ОСНОВНІ ТИПИ ГОРИЩНИХ ДАХІВ 
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Односхилий

Полувальмовий 
(чотирьохскатний)

Багатодвосхила

Пірамідальний 
(шпильовий)

Шатровий

Вальма Шпиль

Полувальмовий 
(двоскатний)

Чотирьохскатний 
(вальмовий)

Напіввальма

Мансардний 
(вальмовий)

Мансардний 
(напіввальмовий)

Конічний 
(шпильовий)

Вальмовий з              
ломаним схилом

Склепінчастий Конічний Купольний

Напіввальма Вальма

Тип Тип Тип

Схил

 
ДОДАТОК В 
(довідковий) 

ОСНОВНІ ТИПИ ІНДУСТРІАЛЬНИХ БЕЗРУЛОННИХ                     
ЛОТКОВИХ ПОКРИТТІВ  
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ДОДАТОК Г 
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(довідковий) 
 

ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЕЛЬ З РУЛОННИХ                                               
ТА МАСТИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
 
 

 
 

Рисунок Г.1 Приклад загального рішення «зеленої» покрівлі                                           
з рулонним покрівельним шаром  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК Г 
(довідковий) 
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ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЕЛЬ З РУЛОННИХ                                               
ТА МАСТИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
 
 

 
 
 

Рисунок Г.2 Приклад примикання до парапету  рулонного покрівельного 
килима експлуатованого покриття  
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ДОДАТОК Г 
(довідковий) 

 
ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЕЛЬ З РУЛОННИХ                                               

ТА МАСТИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
 

 
 
 

Рисунок Г.3 Приклад примикання до деформаційного шва                             
рулонного покрівельного килима 

 
 
 
 

ДОДАТОК Д 
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(довідковий) 
 

ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПЛІВКОВИХ ПОКРІВЕЛЬ  
 
 
 
 

 
 

1 – плитний утеплювач; 2 – основний водоізоляційний килим із ПВХ- 
або ТПО- мембрани; 3 – зварний шов шириною 30 мм; 4 – додатковий шар 
водоізоляційного килима із ПВХ- або ТПО- мембрани; 5 – захисний шар із 
геотекстиля щільністю не менше 350 г/м2; 6 – вологостійка антисептована 
фанера товщиною 12 мм; 7 – пароізоляція; 8 – несучий профнастил 

 
 
 

 
 

Рисунок Д.1 Приклад влаштування ходової доріжки на плівковій покрівлі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК Д 
(довідковий) 
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ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПЛІВКОВИХ ПОКРІВЕЛЬ  

 

 
 
 

 
Рисунок Д.2 Приклад примикання до водоприймальної воронки                

                                   плівкової покрівлі 
 
 
 
 

ДОДАТОК Ж 
(довідковий) 
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ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЛІ З ХВИЛЯСТИХ ЛИСТІВ                           
ТА ЧЕРЕПИЦІ 

 

 
 1 – обрешітка; 2 – лист; 3 – цвях (шуруп); 4 – куткова деталь;                          
5 – герметик; 5' – цементно-піщаний розчин; 6 – стіна; 7 – кроква;                              
8 – гідроізоляція із рулонного матеріала; 9 – мауерлат 
 
 
 

 
Рисунок Ж.1 Примикання покрівлі з хвилястих листів до поперечної (а) та 

поздовжньої (б) стіни 
 
 

ДОДАТОК Ж 
(довідковий) 
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ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЛІ З ХВИЛЯСТИХ ЛИСТІВ                           
ТА ЧЕРЕПИЦІ 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок Ж.2 Приклад влаштування покрівлі з плоскої черепиці  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК Ж 
(довідковий) 
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ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЛІ З ХВИЛЯСТИХ ЛИСТІВ                           
ТА ЧЕРЕПИЦІ 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок Ж.3 Деталь гребеневого вузла неутепленої покрівлі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОДАТОК Ж 
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(довідковий) 
ПРИКЛАДИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЛІ З ХВИЛЯСТИХ ЛИСТІВ                           

ТА ЧЕРЕПИЦІ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок Ж.4 Деталь розжолобку утепленої покрівлі мансардного поверху  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК К 
(довідковий) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЕВИХ ЛИСТІВ ПОКРІВЛІ  

 
Таблиця К.1 Характеристика нанесених покритів металевих листів 

Технічні 
характеристики 

Поліестер  Матовий 
поліестер 

Пластізол Пурал PVDF 

Поверхня   гладка гладка тиснення гладка гладка 
Товщина покриття, 
мкм 

25 35 200 50 27 

Товщина шару 
грунтовки, мкм 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

Товщина 
захисного лаку 
(тильна сторона), 
мкм 

 
12-15 

 
12-15 

 
12-15 

 
12-15 

 
12-15 

Максимальна 
температура 
експлуатації, оС 

 
120 

 
120 

 
60-80 

 
120 

 
120 

Мінімальна 
температура 
обробки, оС 

 
- 10 

 
- 10 

 
+ 10 

 
- 15 

 
- 10 

Мінімальний 
радіус вигину 

3хt 3хt 0 1хt 1хt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК Л 
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(довідковий) 
СУМІСНІСТЬ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ПОКРІВЛІ  

 
Таблиця Л.1 Сумісність металевих матеріалів для покриття 

 
Найменування 
матеріалу 

Мідь  Нержавіюча 
сталь 

Оцинкована 
сталь 

Цинк-
титан 

Алюміній  

Мідь  + + - - - 
Нержавіюча 
сталь 

+ + + + + 

Оцинкована 
сталь 

- + + + + 

Цинк-титан - + + + + 
Алюміній - + + + + 
Свинець  + + + + + 

 
Таблиця Л.2 Фізико-механічні показники металевих матеріалів для 

покриття 
 
Найменування 
матеріалу 

Мідь Нержавіюча 
сталь 

Оцинкована 
сталь 

Цинк-
титан 

Алюміній 

1. Щільність, 
т/м3 

8,93 7,7-7,9 7,8 7,2 2,7 

2. Коефіціент 
лінійного 
розширення, 
мм/(м . оС) 

0,017 0,011-0,016 0,012 0,022 0,024 

3. Тимчасовий 
опір 
розтягуванню, 
МПа 

220-260 530-700 255-490 120-140 80-120 

4. Відносне 
подовження, 
% 

33 45-50 21-26 30 30-40 

 
 
 
 
 
 
 

 
ДОДАТОК М 
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(довідковий) 
ПРИКЛАД ДЕТАЛЕЙ СТИКІВ ПОКРІВЕЛЬ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

БЕЗРУЛОННИХ ЛОТКОВИХ ПАНЕЛЕЙ 

 

 

            а)                                                                 б) 
 

 
 

             в)                                                                 г) 

 
 

       в – стик покрівельної та парапетної панелі; г – стик покрівельної панелі та водозбірного лотка; 
       1 – покрівельна панель; 2 – П-подібний нащільник; 3 – водозбірний лоток; 4 – підкладочна балка під 
водозбірний лоток; 5 – парапетна фрізова панель; 6 - герметик  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК Н 
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(довідковий) 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СВІТЛОПРОЗОРИХ                   

ПЛАСТИКОВИХ ЛИСТІВ 

 
Таблиця Н.1 Технічні характеристики світлопрозорих  пластикових листів 

Властивості  Полікарбонат  ПВХ Акрил  
Механічні властивості: 
Щільність, г/см3 
Ударна в’язкість по Шарпі, кДж/см2 
Подовження при розриві, % 
Модуль пружності, Н/мм2 

 
1,2 
700 

50-75 
2300 

 
1,34-1,43 

5 
 

2800-3200 

 
1,19 

12-15 
5,5 

3120-
3300 

Оптичні властивості: 
Коефіцієнт світлопропускання, % 

 
50-87 

 
80 

 
92 

Термічні властивості: 
Коефіцієнт лінійного термічного 
розширення, мм/м.К 
Температура возгорання, оС 
Температура розмягчення                
по Віка, оС 
Макс. робоча температура               
повітря, оС 
Мін. робоча температура, оС 

 
 

0,065-0,07 
 
 

145-150 
 

+130 
-40 

 
 

0,067-0,09 
390-460 

 
170-180 

 
+60 

-10(-40) 

 
0,065-
0,070 
425 

 
104-115 

 
+80 
-40 

Відношення до води: 
Макс. збільшення ваги при 
зануренні, % 

 
 

0,37 

 
 

0,05-0,4 

 
 

2,1 
Пожежонебезпека: 
Кисневий індекс, % 

 
25-27 

 
45-60 

 
17,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця Н.2 Основні фізико-технічні характеристики  звичайного 
будівельного скла 
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Таблиця Н.3 Основні вимоги до фізичних  характеристик склопакетів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця Н.4 Основні фізико-технічні характеристики  матеріалів для 
виготовлення рам світлопрозорих покрівель 
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ДОДАТОК П 
(довідковий) 
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ПРИКЛАД ВУЗЛА ГІДРО-ПАРОБАР'ЄРУ МАНСАРДНОГО ДАХУ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК Р 
(довідковий) 
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ТИПИ ПАРОІЗОЛЯЦІЇ. РОЗРАХУНОК ПАРОІЗОЛЯЦІЇ 

СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ  
 

Таблиця Р.1 Типи пароiзоляцiї 
Тип 
пароiзо-
ляцiї  

Матерiали пароiзоляцiї Товшина 
шару, 
мм, не 
менше 

Опiр паро-
проникненню,                       
м2  год  Па/мг,             

не менше 
                                                      Фарбувальна 

П-I Пофарбування гарячим бiтумом за        
1 раз      

2 0,3 

П-2 Те саме за 2 рази  4 0,48 
П-З Пофарбування бiтумно-кукерсольною 

мастикою за 1 раз 
1 0,64 

П-4 Те саме за 2 рази 2 1,1 
П-5 Пофарбування бiтумною емульсійною 

пастою  за 1 раз 
2 0,28 

П-6 Те саме за 2 рази                          4 0,42 
П-7 Пофарбування бiтумно-каучуковою 

мастикою   
1 1,36 

П-8 Пофарбування каучуковою мастикою          1 1,74 
Прокладкова 

П-9 Пергамiн покрiвельний                      0,4 0,33 
П-10 Руберойд покрiвельний пiдкладковий        1,5 1,1 
П-11 Полiетиленова плівка                       0,2 7,3 

Обклеювальна 
П-12 Руберойд, наклеєний на гарячий бiтум 

i покритий зверху шаром бiтуму (для 
приклеювання теплоiзоляцiйних 
матеріалів)            

5,5 1,68 

П-1З Руберойд, наклеєний на гарячий бiтум      3,5 1,36 
П-14 Руберойд, наклеєний на бiтумно-

полімерну мастику i покритий шаром 
цієї мастики      

3,5 2,17 

П-15 Руберойд, наклеєний на бiтумно-
полімерну мастику  

2,5 1,74 
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РОЗРАХУНОК ПАРОІЗОЛЯЦІЇ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ 
 

Для захисту від зволоження теплоізоляційного шару (утеплювача) 

в покриттях будинків з вологим і мокрим режимами експлуатації слід 

передбачати пароізоляцію нижче теплоізоляційного шару. Опір паро- 

проникненню Rn, м2 . год . Па / м2 пароізоляційного шару слід визначати за 

формулою: 

                                        Rn =  δ  ;                                                                  (Р.1) 
                                                 μ 

де б – товщина пароізоляційного шару, м; 

|  μ – розрахунковий коефіцієнт паропроникнення матеріалу шару 

пароізоляції, мг/м • год . Па. 

|Опір паропроникненню Rn пароізоляційних шарів повинен бути не 

менше таких опорів паропроикненню: 

а) потрібного опору  проникненню Rn1
птр, м2 . год . Па / м2 , який із умови 

недопустимості накопичення вологи в покритті за                                          

річний період експлуатації слід визначати за формулою: 

                             Rn1
птр = (ев – Е) . Rnз  ;                                                    (Р.2) 

                                           Е – ез 

б) потрібного опору паропроникненню Rn2
птр, м2 . год . Па / м2,                            

горищного перекриття чи частини конструкції вентильованого суміщеного 

покриття, розміщеного між внутрішньою поверхнею покриття і                        

повітряним прошарком у будинках зі схилами даху завширшки до 24 м, який 

слід визначати за формулою 

                                                     Rn2
птр= 0,012 (ев – езм),                            (Р.3) 

де    ев    -     пружність водяної  пари  внутрішнього  повітря,   Па,   при 

розрахунковій температурі і вологості цього повітря; 

         езм – середня пружність пари зовнішнього повітря, Па, періоду 

місяців з мінусовою середньомісячною температурою. 
 

ДОДАТОК С  
(обов'язковий)  



пр. ДБН В.2.6-14:20хх 

90 
 

РОЗРАХУНОК ПОКРІВЕЛЬ НА ВІТРОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ  

 

Розрахунок передбачає забезпечення стійкості конструктивних 

елементів покрівель  проти зруйнування від вітрового навантаження (напруг 

відриву). 

В суміщених покриттях слід враховувати від’ємний тиск вітру (вітрове 

відсмоктування) на ширині 1,5 м вздовж зовнішнього контуру і по гребенях 

водорозділів покриття. 

Розрахунку підлягає достатність закріплення проти вітрового 

відсмоктування на цих смугах окремих шарів суміщеного покриття 

(переважно покрівельного килима, а іноді і теплоізоляційного шару), виходячи 

з того, що стримуюче зусилля (Рс) повинно бути більшим вітрового 

відсмоктування (Wв). Розрахунок слід проводити на нормативну величину 

середньої складової вітрового навантаження, яка діє на тій чи іншій висоті від 

поверхні землі  і визначається за формулою: 

 

                                          Wв  = Wо .  k .  с .  ʋо ;                                                                   ( С.1 ) 

  

де    Wо    -     нормативне значення вітрового напору, приймається               

0,30 кПа для першого і 0,38 кПа для другого вітрових районів України; 

 k – коефіцієнт, який враховує зміну вітрового напору і відсмоктування  

по висоті; 

с – аеродинамічний коефіцієнт, місцевий (від’ємний) тиск зовнішньому 

контуру покриття  і на гребенях водо розділів, приймається мінус 2; 

ʋо – коефіцієнт надійності, приймається 1,4. 

 

 

ДОДАТОК Т  
(обов'язковий)  
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РОЗРАХУНОК ОСУШУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ  

Кількість вологи (г/м2), що видаляється з утеплювача через вентильовані 

канали за період з середньомісячними температурами вище 0 ОС, визначають 

за формулою: 

                                                                              
(Т.1) 

 
де f - площа перерізу каналу, м2; 
    N – кількість вентильованих каналів на ділянці покриття або на 

всьому покритті; 
    n – кількість місяців із середньою температурою зовнішнього повітря 

ti  > 0 оС; 
   В1i – фактичний вологовміст повітря, що входить у канали за 

температури ti і середній за цей місяць відносній вологості зовнішнього 
повітря, г/м3; 

   В2i – вологовміст повітря, що виходить з каналів за температури ti, г/м3; 
   τi  - тривалість місяця, діб; 
   ʋi  - середня за місяць швидкість руху повітря в каналах, м/с; 
   F  - площа покриття або ділянки покриття, м2 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до другої редакції проекту ДБН В.2.6-14:201Х «Конструкції будинків і 

споруд. Покриття будинків і споруд» 
 

1 Підстава для розроблення ДБН 

Підставою для розроблення проекту будівельних норм є: 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 471 «Про 

затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на 

період до 2015 року»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р.                      

№ 1436-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики і 

нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року»; 

- Наказ Мінрегіону України від 12.12.2013 р. №586; 

- договір від 20 грудня 2013 р. № Н-12/326-2013 між Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України та Державним підприємством "Науково-дослідний інститут 

будівельного виробництва". 

 

2 Призначення і завдання ДБН 

2.1 Проект другої редакції ДБН В.2.6-14:201Х «Покриття будівель і 

споруд» розроблений з метою приведення нормативної бази по проектуванню 

дахів будинків і споруд до сучасних вимог. 

2.2 Завдання проекту ДБН. 

Основними завданнями проекту ДБН є: 

- визначення вимог до проектування дахів та покрівель будинків і споруд 

промислового, цивільного, житлового та сільськогосподарського призначення 

відповідно до сучасної номенклатури матеріалів і новітніх технологій, що 

забезпечать надійність і довговічність об’єктів будівництва; 

- уточнення методики розрахунків пароізоляції та вентиляційних систем 

дахових конструкцій; 
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- вимоги до покрівельних матеріалів з прив’язкою до умов експлуатації в 

кліматичних зонах України. 

 

3 Характеристика об'єкта нормування 

Об'єкт нормування - проектування дахів та покрівель будинків і споруд. 

Діючі на даний час ДБН В.2.6-14-97, що включають положення щодо 

як проектування (том 1), так і влаштування (том 2) та експлуатації (том 3) 

дахів будинків і споруд, напрацьовані на теоретичній і матеріальній базі 

початку 90-х років минулого століття. В останні роки будівельний ринок 

представлено ефективними імпортними та вітчизняного виробництва 

покрівельними матеріалами, які в більшості вже не є 

аналогами тих, що закладені в діючі ДБН. Повністю поновлено номенклатуру 

як основних, так і добірних деталей і виробів. Відповідно до цього суттєво 

змінились вимоги до конструктивних вирішень суміщених і горищних дахів, 

а також до застосування технологічних процесів їх зведення, контролю якості 

та визначенню термінів служби. Значних доповнень требують методики 

розрахунків пароізоляції та вентиляційних систем дахових 

конструкцій. 

Проект будівельних норм розкриває доцільність використання тих 

чи інших покрівельних матеріалів з прив'язкою до умов 

експлуатації в кліматичних зонах України. 

Застосування протиконденсатних вентиляційних систем забезпечують 

зменшення тепловтрат при експлуатації будинків. 

Вимоги до водовідводів з поверхонь дахів відповідають сучасним 

архітектурним формам будинків і споруд. 
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4 Надання чинності, впровадження, дата першого перевіряння і 

періодичність перевіряння документа 

Дату набуття чинності Нормативного документа буде визначено Наказом 

Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

України, орієнтовно - 01.07.2016 року. 

Дата  першого  перевіряння  -  2021 р.,  періодичність  перевіряння  -  п'ять 

років. 

 

5 Взаємозв'язок з іншими нормативними документами 

Розроблений проект ДБН  пов'язаний із слідуючими нормативними 

документами: 

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві. Основні положення; 

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва; 

ДБН В.1.2-2-2006 Навантаження і впливи; 

ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів; 

ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів; 

ДБН В.2.2-9:2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення; 

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я; 

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди; 

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення; 

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового 

призначення; 

ДБН В.2.6-31-2006 Теплова ізоляція будівель; 

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні; 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями; 

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания; 

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий; 

СНиП 2.11.01-85 Складские помещения. 
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6  Відомості про розсилання на відгук 

Перша редакція проекту  ДБН В.2.6-14:20хх для вивчення і надання 

пропозицій була направлена у наступні організації: 

1. Київський національний університет будівництва і архітектури 

2.  ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» 

3. «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного 

будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» 

4. ТОВ «ТЕХНОБУД» 

5. Одеська державна академія будівництва та архітектури 

6. Український науково-дослідний інститут цивільного  захисту 
    (УкрНДІЦЗ) 

    7. Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім.                         

О.М. Марзєєва Національної академії медичних  наук України» 

Отримано 98 зауваг і пропозицій, з яких ураховано 94, відхилено 4. Текст 

нормативного акту скорочено, видалено інформацію пояснювального 

характера. Додано розділи щодо вимог до герметичності деформаційних швів, 

вимог до розміщення геліосистем, блискавковідводів і антен. 

 

7  Джерела інформації 

- ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд. Том 1. Проектування; 

- нормативна та технічна документація на нові покрівельні матеріали 

стосовно суміщених і горищних дахів, виробництво яких налагоджено в 

Україні в останні 5-10 років; 

- сертифікатна, інструктивна та технічна документація на імпортні 

матеріали і технології влаштування водозахисту покриттів будівель і 

споруд з прив'язкою до умов будівництва в кліматичних зонах України; 

- руководство по проектированию и устройству кровель из битумно- 

полимерных материалов компании «ТехноНИКОЛЬ», 2002; 

- руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных 

мембран «Logicroof» компании «ТехноНИКОЛЬ», 2007; 
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- руководство «Fachregeln des Gachdeckephandwerks», кровельная 

компания  «Rudolf Muller», 1992; 

- руководство по металлическим кровлям «Metal Rooting Nanual», 

ассоциация «National Roofing contractors», США, 1993; 

- руководство по пленочным кровельным мембранам «EPDM Roofing 

Systems», США, 1995; 

- ЕN і ЕN IS0 щодо ассортименту покрівельних і теплоізоляційних 

матеріалів, проектування суміщених і горищних дахів, методик розрахунків 

тепловодозахисту та вентиляції дахових покриттів; 

- проектна документація на застосування суміщених дахів в житлово- 

цивільному будівництві. 

 
 

 
Директор ДП «НДІБВ»                                     

     та науковий керівник                                      О.М. Галінський 
 

 
Відповідальний виконавець, 
завідувач лабораторії                                       О.І. Гармаш 

 
 
 
 
 

 


