
 

  

  Додаток №___________ 

До підрядного договору 

№___________ від____________  

 

 
ПЕРЕЛІК 

 оздоблювальних робіт квартир в житловому комплексі з об’єктами 

соціальної інфраструктури, в тому числі для учасників антитерористичної 

операції на сході України на просп. Відрадний, 42 у Солом’янському районі 

м. Києва 

 

1. Вхідні двері в квартиру:металеві, протиударні, вогнестійкі, з фурнітурою. 

2. Вікна:  

- металопластикові з двокамерним склопакетом без встановлення підвіконня;  

3. Підлога: 

- у кімнатах, коридорах і кухнях – без оздоблення; 

- у санвузлах та ванних кімнатах  – гідроізоляція на цементній основі . 

4. Внутрішні опоряджувальні роботи: Стіни та стеля без оздоблення.  

5. Електромонтажні роботи: прокладання ввідного електрокабеля до щита в 

квартирі з встановленням розподільчої коробки, штепсельної розетки, одного 

ввідного автомата вимикача, електричного вимикача світла в приміщенні 

коридору (передпокою) квартири  з влаштуванням патрону та лампочки, 

прокладання електричного кабелю до електроплити ;  

6. Радіатори: панельні, стальні; 

7. Лічильники: обліку тепла, гарячої та холодної води, електролічильники 

встановлюються в місцях загального користування ; 

8. Сантехнічне обладнання: не встановлюється, облаштовуються місця для 

підключення до інженерних мереж водопостачання та каналізації;  

9. Конструкція будинку: безкаркасний із несучих залізобетонних стінових 

панелей; 

10.  Стіни та перегородки: 

- зовнішні стіни – збірні залізобетонні з утепленням фасаду мінеральною ватою; 

- внутрішні стіни – збірні залізобетонні; 

- внутрішні перегородки – з газоблоку; 

- перегородки в санвузлах – газоблок. 

11. Висота приміщення між підлогою та стелею:  2,64 м. 

* В разі внесення змін до проектної документації стадії «РД»,  в технічні 

характеристики будуть внесені коригування.   
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