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ВСТУП 

В роботі викладено науково обґрунтовану технологію і ефективні 
методи улаштування тонкошарової штукатурки, впровадження якої 
робить значний внесок в прискорення науково-технічного прогресу в 
будівництві. 

Розробка і впровадження нових та вдосконалення існуючих тех-
нологій в капітальному будівництві визначається необхідністю зни-
ження матеріальних та трудових витрат на їх виконання, щорічні роз-
міри яких обчислюються мільйонами гривень прямих витрат і мільйо-
нами люд.-дн. трудових витрат, а також необхідністю скорочення ін-
вестиційного циклу будівництва будівель і споруд. 

Штукатурні роботи в капітальному будівництві є одними з най-
більш технологічно складних та трудомістких. Вони виконуються так 
званим «мокрим» способом і складаються з багатьох операцій, що ви-
конуються вручну і супроводжуються тривалими технологічними пе-
рервами. 

Згідно з опублікованими даними [34] в Україні об’єм робіт з 
оштукатурювання поверхонь складає близько 27 млн м2 на рік для но-
вого будівництва, а для проведення ремонтів ще близько 25−30 млн м2 
на рік. На виконанні цих робіт зайнято більш як 27 тис. штукатурів. 
При чому 57−62 % штукатурів на цих роботах зайняті ручною працею. 
Виробіток в натуральних показниках на одного такого робітника ниж-
че нормативного і складає до 5,8 м2 за зміну. Рівень комплексної ме-
ханізації при виробництві штукатурних робіт нижчий 40 %.  

Застосування традиційної тришарової штукатурки при внутріш-
ньому оздобленні поверхонь цегляних будівель товщиною до 30 мм 
стає дедалі економічно та технологічно недоцільне. Це пов’язано з ба-
гатоопераційністю, а отже великою трудомісткістю та тривалістю ви-
конання оздоблювальних робіт. 

Тому системний підхід та комплексне вирішення задачі розробки і 
впровадження тонкошарової штукатурки для оздоблення внутрішніх 
поверхонь цегляних будинків є актуальним, і є важливою науковою та 
практичною задачею.  
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РОЗДІЛ 1 
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ШТУКАТУРНИХ РОБІТ 

1.1 Характеристика технічного рівня штукатурних робіт 
 у житлово-цивільному будівництві 

В монографії розглядаються штукатурні роботи, як одна із складо-
вих частин технології будівельного виробництва. Ці роботи характе-
ризуються низкою специфічних особливостей стосовно предмета та 
знарядь праці, що дозволяє розглядати їх як самостійний вид вироб-
ничої діяльності тісно пов’язаний з іншими видами будівельно-
монтажних робіт. 

Трудомісткість штукатурних робіт складає 35−40 % від загальної 
трудомісткості зведення цегляних будівель, а за тривалістю виконання 
вони займають до 15 % від загальних строків будівництва. При цьому 
значна питома вага ручної праці. Так при виконанні будівельно-
монтажних робіт на 1 млн грн потрібно в середньому 98 робітників, з 
них на штукатурних роботах зайнято до 13 робітників, в тому числі 
зайнятих ручною працею 9. Виробіток в натуральних показниках на 
одного робітника за останні десять років росте повільно, і складає 
0,8−3,2 % [34]. 

Проведені хронометражні спостереження за процесом улаштуван-
ня штукатурного покриття показують, що ручна праця найширше за-
стосовується при влаштуванні віконних та дверних косяків, на опера-
ціях з розрівнювання штукатурних шарів, затиранні накривного шару 
та ін. (табл. 1.1). 

Складність традиційної технології процесів оштукатурювання 
поверхонь утруднює їх механізацію. Найширше застосовують вап-
няні та складні розчини, технологія нанесення та вирівнювання яких 
відрізняється багатоопераційністю та наявністю технологічних пе-
рерв. Крім того, оштукатурювання  поверхні  потребує подальшого 
вирівнювання шпаклюванням та підготовки поверхні перед її фар-
буванням. 

6 



Таблиця 1.1 − Розподілення механізованої та ручної праці при виконанні ос-
новних операцій та процесів з оштукатурювання будівель та споруд 

Найменування операцій 
та процесів 

Всього, 
% 

В тому числі 
механізовані 

операції 
ручні операції 

1 2 3 4 
Підготовка поверхонь 26,7 15,5 11,2 
Нанесення шарів набризку та 
ґрунту 

21,7 17,8 3,9 

Нанесення покривного шару 15,3 12,7 2,6 
Затирання та загладжування 
поверхні 

13,9 6,0 7,9 

Оздоблення простінків 10,6 – 10,6 
Оздоблення косяків 11,8 – 11,8 
Всього 100 52,0 48,0 

Головним напрямком скорочення витрат ручної праці на штукату-
рних роботах є механізація процесів подачі та нанесення розчинів, ви-
рівнювання та оздоблення поверхонь. Машинобудування поки що не 
забезпечує потреби будівельників в малогабаритних штукатурних 
станціях та агрегатах, і будівельні організації вимушені розробляти 
різні конструкції та організовувати виробництво таких засобів механі-
зації на власних ремонтно-механічних заводах [38]. Досить трудоміст-
кими є операції з розрівнювання штукатурного шару та затирання по-
верхонь. Механічні затиральні машини, що випускаються, (з пневмо- 
та електроприводом) не вирішують повністю проблему витіснення 
ручної праці, оскільки вони мають велику масу – більше 1,5 кг. Три-
валими та досить енергоємними є такі роботи, як сушіння оштукату-
рених поверхонь  в осінньо-зимовий період, що різко впливає на по-
довження строку виконання штукатурних робіт, збільшення енергови-
трат та трудомісткості. Тому, проведення комплексних досліджень з 
вдосконалення традиційної технології, направлених на інтенсифіка-
цію штукатурних робіт: ріст продуктивності праці, скорочення ручної 
праці та строків виконання робіт, мають на сучасному етапі велике 
народногосподарське та соціальне значення. 

Незважаючи на те, що будівництво з кожним роком все більше на-
сичується різними за номенклатурою та призначенням засобами малої 
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механізації, в тому числі і закордонними, для виробництва штукатур-
них робіт, їх вплив на скорочення ручної праці ще недостатньо ефек-
тивний оскільки в багатьох будівельних організаціях ці машини вико-
ристовують як одиничні. 

Виконаний аналіз вітчизняних і зарубіжних патентів та винаходів 
останніх десятиліть із заводських методів оздоблення показав, що із 
зареєстрованих: 423 винаходів з удосконалення заводського оздоб-
лення залізобетонних конструкцій, 237 направлені на виробництво 
рельєфно-профільного оздоблення та оздоблення декоративним бето-
ном, а інші направлені на удосконалення оздоблення плитковими ма-
теріалами, сумішами на полімерній основі, присипкою із каменю та 
інших матеріалів. Гострою проблемою є також отримання залізобе-
тонних конструкцій (панелей) з високоякісними рівними внутрішніми 
поверхнями, які не потребують додаткової обробки та шпаклювання 
під фарбування або обклеювання шпалерами.  

Фундаментальні дослідження з розробки наукових основ підви-
щення ефективності та якості оздоблювальних робіт виконані доктором 
технічних наук, професором О. М. Лівінським. Численні його наукові 
та практичні розробки знайшли широке застосування в практиці віт-
чизняного будівництва. 

Інтенсивний ріст капітального будівництва на сучасному етапі 
обумовлює необхідність удосконалення традиційних процесів та роз-
робки принципово нових технологій улаштування штукатурного пок-
риття із застосуванням штукатурних розчинів на основі існуючої си-
ровинної бази України із необхідною якісною зміною компонентів. 
Проте, дослідження та розробки ефективних технологій улаштування 
штукатурних покриттів (крім тонкошарових покриттів на основі сухих 
будівельних сумішей) не проводились. 

Багатий досвід в галузі оздоблювальних робіт накопичений зару-
біжними фірмами. Роботи з зовнішнього та внутрішнього оздоблення 
будівель та споруд, що виконуються безпосередньо на будівельних 
майданчиках, за кордоном в загальному об’ємі будівельно-монтажних 
робіт складає всього 12−15 %. Це досягається, перш за все, завдяки 
максимальній індустріалізації оздоблювальних робіт за рахунок гра-
ничного обмеження мокрих процесів на будівельних майданчиках та 
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перенесення їх в заводські умови, а також монтажу на будівництві рі-
зних оздоблювальних елементів деталей заводського виготовлення. 

Одночасно на будівельних майданчиках широко застосовуються 
«сухі» методи оздоблення як зовнішніх, так і внутрішніх поверхонь: 
облицювання великорозмірними залізобетонними, сталевими, алюмі-
нієвими, дерев’яними (і на деревній основі), скляними і пластмасови-
ми плитками, листами та панелями; штучним каменем, декоративною 
штукатуркою, обклеювання поверхонь рулонними, паперовими (і на 
паперовій основі) та полімерними матеріалами, пластиком, плівковим 
покриттям. 

Враховуючи те, що трудомісткість оздоблювальних процесів в зна-
чній мірі залежить від якості робіт, що їм передують (кам’яних, бетон-
них, монтажних), закордонні фірми, поряд із удосконалюванням техно-
логії та використанням прогресивних методів виконання оздоблюваль-
них робіт, особливу увагу приділяють роботам, що їм передують. 

Багато вітчизняних виробників на сьогоднішній день освоїли ви-
пуск спеціальних сухих будівельних сумішей, призначених для меха-
нізованого нанесення. Ці суміші мають поки що невеликий, проте 
стабільний попит в будівельних організаціях, які застосовують засоби 
малої механізації. Виробництво цих сумішей, як і реалізація самих 
машин для їх застосування, сприяє розширенню ринків збуту вироб-
ничої компанії. 

Застосування техніки для приготування та нанесення будівельних 
розчинів дозволяє підвищити продуктивність праці в 4–5 разів, а та-
кож суттєво покращити якість робіт. Однак, частка будівельних роз-
чинів приготовлених неякісно на будівельному майданчику залиша-
ється достатньо високою перш за все при виробництві штукатурних 
робіт. В основі ситуації, що склалась, лежать в основному економічні 
причини. При всіх перевагах застосування сухих будівельних сумі-
шей, спеціалізована продукція, виготовлена в заводських умовах, має 
більш високу собівартість, ніж звичайний будівельний розчин, приго-
товлений вручну на будівельному майданчику. При цьому застосу-
вання сухих будівельних сумішей ручним способом все ж не повністю 
реалізує економічний потенціал застосування цього виду будівельних 
матеріалів. Застосування ручної праці в будівництві пов’язано перш за 
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все з недостатнім розвитком виробничої бази будівництва, низьким рів-
нем професійної підготовки робітників та низькими розцінками на ручну 
працю. Тому, для значного збільшення продуктивності праці та скоро-
чення строків будівництва необхідне впровадження в практику вироб-
ництва штукатурних робіт механізованих методів виконання робіт. 

Застосування механізованих методів виробництва внутрішніх 
оздоблювальних робіт підвищує ефективність застосування будівель-
них сумішей, оскільки дозволяє організувати виконання робіт потоко-
вими методами та скоротити тривалість комплексних процесів вироб-
ництва робіт. Широке впровадження в практику будівництва сухих 
будівельних сумішей відкрило можливості механізації виробництва 
штукатурних робіт із використанням як закордонного, так і вітчизня-
ного обладнання. На сьогоднішній день для комплексної механізації 
штукатурних робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей вико-
ристовують такі види машин та пристосувань: транспортні силоси, 
системи пневмоподачі сухих будівельних сумішей, змішувачі з авто-
матичним дозуванням води для приготування сумішей, однокамерні 
та двокамерні штукатурні машини. Завдяки застосуванню механізова-
них технологій при виробництві штукатурних робіт в два рази скоро-
чується кількість спеціалізованих бригад та тривалість виконання ро-
біт. Це досягається, по-перше, за рахунок скорочення працевитрат на 
стадії заготівельних та транспортних робіт, обумовлених суміщенням 
процесів з приготування і доставки суміші до робочого місця, по-
друге, за рахунок різкого підвищення продуктивності праці на стадії 
проведення основних робіт, пов’язаного із заміною технологічних 
операцій набризку, ґрунту і накривки на єдиний процес нанесення 
штукатурного розчину. В залежності від обраної схеми механізації 
виробництва штукатурних робіт, продуктивність праці підвищується в 
2–4 рази у порівнянні з ручним способом виконання робіт [57].  

Застосування механізованих методів при виконанні штукатурних 
робіт не лише підвищує якість робіт, але і підвищує ефективність за-
стосування будівельних сумішей та продуктивність робіт за рахунок 
зменшення об’ємів ручної праці, скорочення працевитрат та зниження 
загальної собівартості. 

Виконаний аналіз та узагальнення передового досвіду в вітчизня-
ній та зарубіжній практиці будівництва при виробництві штукатурних 
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робіт, дозволили виявити основні тенденції їх розвитку, розкрити ная-
вні недоліки, виявити невикористані резерви та визначити шляхи їх 
удосконалення.  

Аналіз робіт з досліджень в галузі оздоблювання показує, що бі-
льшість з них присвячено вивченню та удосконалюванню технології 
виробництва робіт на основі створення та впровадження в практику 
будівництва нових ефективних оздоблювальних матеріалів та засобів 
механізації. Це свідчить про те, що застосування нових оздоблюваль-
них матеріалів змінює традиційну технологію та сприяє підвищенню 
продуктивності праці та якості робіт.  

Підвищення ефективності оздоблювальних робіт в капітальному бу-
дівництві в значній мірі визначається створенням та впровадженням 
принципово нових технологій. Нова технологія – це ефективний засіб 
економії матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів в будівництві. 

Постановку проблеми та ряду задач досліджень з розробки тех-
нології улаштування тонкошарової штукатурки із застосуванням 
штукатурного розчину на тонкомеленому карбонатному наповнювачі 
для внутрішнього оздоблення цегляних будівель в значній мірі поле-
гшили теоретичні положення відомих праць з технології, організації, 
механізації, механооснащення та економіки вітчизняних вчених та 
інженерів: В. А. Афанас'єва, С. С. Атаєва, В. А. Баладінського,  
В. С. Балицького, М. С. Буднікова, Є. Ф. Бєлоусова, В. А. Вознесен-
ського, В. Н. Вирового, А. Ф. Гаєвого, Д. Ф. Гончаренка, М. Ф. Дру-
кованого, І. Н. Дударя, Е. К. Карапузова, Н. С. Канюки, В. М. Кірно-
са, О. М. Лівінського, О. І. Менейлюка, Р. Ф. Рунової, М. В. Савиць-
кого, В. Р. Сердюка, В. І. Снісаренка, В. І. Торкатюка, В. К. Черненка 
та багатьох інших, а також зарубіжних науковців: Р. В. Кудря,  
А. М. Піванова, Х. Росса, М. І. Халіулліна, Р. Шнейдера, Ф. Шталя, і 
багатьох інших. 

Втім, як показав аналіз, завершених наукових досліджень з розро-
бки технології улаштування тонкошарової штукатурки із застосуван-
ням розчину на тонко меленому карбонатному наповнювачі для внут-
рішнього оздоблення цегляних будівель не проводилось, і ця розробка 
виходить з потреб практики будівельного виробництва. 



1.2 Аналіз технології улаштування штукатурного покриття 
із застосуванням сухих будівельних сумішей 

Будувати надійно, швидко та гарно без використання матеріалів 
сучасного технічного рівня неможливо. Висока конкуренція на ринку 
будівельних матеріалів і в цілому у будівництві диктує свої умови в 
підході до розробки, виробництва та реалізації нашої продукції на ри-
нку України. 

Віднині можна сміливо заявляти про те, що на території України 
з’явилося власне «сухозмішувальне» виробництво. Про що свідчить 
як кількість підприємств з виробництва сухих сумішей (біля 100), так і 
кількість випущеної ними продукції. Кістяк галузі сформований приб-
лизно 20 підприємствами, але лідерами за об’ємом продукції, що ви-
пускається, є не більше 6–7 вітчизняних виробників [90,103]. До того 
ж, виготовлення сухих сумішей стає дедалі складнішим. У той же час, 
об’єм імпорту в Україну не скоротився.  

Прикладом цього є потужне об'єднання з виробництва сухих мате-
ріалів – Українська асоціація виробників сухих будівельних сумішей, 
яка була створена 18 травня 2000 року. Члени асоціації ТОВ: «Хен-
кель Баутехнік (Україна)», «Фомальгаут», «Полірем», «НПП Геліос», 
«БИОН Импекс», «ТРСТ», «ТММ», «Аквалит», а також Академія бу-
дівництва [100]. Асоціація входить в державну корпорацію «Укрбуд-
матеріали» в якості корпоративного члена.  

Лідер серед імпортного товару – турецькі сухі будівельні суміші, 
що виробляються під торговою маркою Satengips. Користуються по-
питом в Україні суміші під торговими марками Ceresit, Knauf, Vetonit, 
Kreisel, Sopro, Uzin, Tex–Kolor, Полірем та Поліпласт. 

Як показали дослідження, жоден із декоративних опоряджуваль-
них матеріалів не досяг такого ступеня технологічності, виразності і 
простоти, як декоративна штукатурка на основі синтетичного матеріа-
лу, відома в побуті, як полімерна (синтетична) штукатурка. 

Основні властивості полімерних штукатурок залежать від власти-
востей полімерів, які входять до їх складу. 

За походженням полімери поділяють на природні і синтетичні. 
Останні отримують методами полімеризації і поліконденсації. Основ-
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ною сировиною для виробництва синтетичних полімерів є природні 
нафтові гази [64]. 

На відміну від інших декоративних штукатурок, полімерні (синте-
тичні) штукатурки є мозаїчними варіосистемами, де в певних пропор-
ціях кольорові часточки (гранули) наповнювача змішуються із прозо-
рим полімерним в’яжучим. Такий склад штукатурок вже не допускає 
самостійного введення пігментів і фарб, його структура проявляється 
після висихання покриття.  

Дослідження взаємодії порошкових полімерів з мінеральними 
в’яжучими та наповнювачами підтвердило їх ефективну взаємодію. 
Утворення плівок  (шарнірів) полімеру між частинками наповнювачів 
та мінеральних в’яжучих надає системі низку позитивних властивос-
тей, характерних для тонкошарових покрить. 

Компоненти, які використовуються для виготовлення сухих сумі-
шей, дуже різноманітні за номенклатурою і властивостями. Кожний 
компонент надає наперед визначені якості готовим сухим сумішам і 
розчинам, виготовлених на їх основі. 

Особливе значення відіграють полімерні порошкоподібні компо-
ненти – органічні в’яжучі, які надають будівельним штукатурним роз-
чинам принципово нові властивості і надають можливість застосову-
вати цементні або гіпсові розчинові суміші в тонких шарах. 

Мінеральні в’яжучі при гідратації забезпечують високу міцність 
на стиск, але не можуть працювати на розтяг при згинанні. Полімерні 
в’яжучі при диспергуванні утворюють в порах цементного каменю 
еластичні плівки, тому модифіковані ними будівельні розчини проти-
діють великим деформаційним навантаженням і мають значний опір 
до стирання, що є надзвичайно важливим при ремонті залізобетонних 
конструкцій [100]. 

Розчини на основі мінеральних в’яжучих мають необхідну адге-
зійну міцність до матеріалів, які мають близьку до них хімічну будову 
та структуру, наприклад, до бетону та цегли, але погане зчеплення зі 
складними основами, які не вбирають вологу: глазурована кераміка, 
пластик, метал, пінополістирол і т. ін. Мінеральні композити є гідро-
фільними матеріалами, що призводить до зниження їх морозостійкості 
та довговічності. Модифікація в’яжучими забезпечує розчинам регла-
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ментоване водопоглинання та паропроникність, а також зменшує ри-
зик утворення висолів [100]. 

Твердіння цементу та гіпсу відбувається в результаті їх гідратації, 
але при тонкошаровому нанесенні розчинових сумішей вода швидко 
вбирається пористою основою або випаровується. 

Будівельні штукатурні розчини на основі сухих сумішей являють 
собою гетерогенні колоїдні системи, де суцільною фазою є водні роз-
чини.  

За допомогою спеціальних домішок стає можливим надання роз-
чиновим сумішам спеціальних властивостей, таких як пористість, тик-
сотропність, розріджувальний ефект і т. ін. Полімерні порошки суттє-
во відрізняються від гідравлічних в’яжучих мінерального походження. 
Модифікація порошками дозволила створити нові удосконаленні тех-
нології використання сухих композицій для тонкошарової технології 
улаштування декоративних штукатурних покриттів, гідроізоляції і т. 
ін., при яких товщина шару розчинової суміші досягає 0,5−6 мм. Під 
час приготування розчинової суміші (перемішуванні) полімерні част-
ки порошку диспергуються самостійно без коагуляції з частками гід-
равлічного мінерального в’яжучого. При цьому досягається добра ру-
хливість окремих компонентів розчинових сумішей, яка, в свою чергу, 
визначає технологічність розчинової суміші, що в кінцевому результа-
ті приводить до отримання розчинів з унікальними властивостями. 
Введення полімерного порошку і збільшення співвідношення полі-
мер–цемент приводить до якісної зміни структури полімінеральної 
композиції і суттєво впливає на властивості розчину [101]. 

При відсутності полімеру в цементно-піщаному розчині помітні 
пори. Коли співвідношення цемент–полімер перевищує 0,2, полімер 
починає заповнювати не тільки дефектні місця, але й створює в цій 
системі безперервну структуру. 

Склад полімерних декоративних штукатурок наведений в 
табл. 1.2. 

Співвідношення цементу і гашеного вапна змінюється у відповід-
ності до висунутих вимог: найвищий вміст цементу підвищує міцність 
на стиск, ударну міцність і водозахисні властивості, але поруч з цим 
має найбільшу схильність до утворення тріщин внаслідок стискання. 
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Таблиця 1.2 − Склад полімерних декоративних штукатурок 

Компонент 
Вміст компонентів, % в штукатурках 

А В С D Е 
Білий портландцемент 
марки 400 10−15 10−15 15−20 15−20 15−25 

Гідратне вапно 5−15 5−10 10−15 5−10 5−10 
Кварцовий пісок 66,35−

82,9 
66,35−

80,9 
52,85− 
68,45 

34,85−
68,45 

− 

Розподіл за фракціями: 
0,5−1,2 мм 
0,25−0,5 мм 
0,125−0,25 мм 
0,05−0,125 мм 

30% 
45% 
20% 
5% 

30% 
45% 
20% 
5% 

25% 
50% 
20% 
5% 

40% 
30% 
20% 
10% 

− 
− 
− 
− 

Пігменти (двоокис титану + 
кольорові пігменти  
на замовлення) 

2−3 3−5 3−5 3−5 10−15 

Карбонатний наповнювач 0−5 0−5 2−4 20−40 37−56,9 
Редиспергувальний порошок. 
Віннапас з гідрофобними влас-
тивостями (наприклад, R1 55ІZ) 

до 0,5 1,0 1,5−3 1,5−3 3−5 

Армувальні домішки − 0,5−1,5 0,5−1,5 0,5−1,5 0,5−1,5 
Метилцелюлоза WagonelRMKX 
1500 PP25 

0,1− 
0,15 

0,1− 
0,15 

0,1− 
0,15 

0,1− 
0,15 0,1−0,2 

Домішки (для покращення 
реологічних властивостей) − − 0−2 0−2 0−0 

Карбонатні наповнювачі, такі як мармуровий дрібняк або вапняк, 
у декоративних штукатурках можуть бути використані додатково або 
замість кварцових пісків. На пористих або дуже водопоглинаючих по-
верхнях необхідно застосовувати ґрунтування у вигляді розчинних у 
воді полімерів [24]. 

Цементні сухі штукатурні суміші всіх груп повинні: 
– при виконанні зовнішніх робіт забезпечувати високу стійкість

покриттів до впливу вологи і різних кліматичних факторів, у тому чи-
слі від'ємних і підвищених температур; 

– при виконанні робіт по зовнішньому оздобленню, мати коефіці-
єнт водопоглинання не більший 0,2 кг/м2год0,5 (група Ш3); 

– легко наноситись і вирівнюватись.
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Сухі гіпсові суміші (групи Ш2) призначені для опорядження внут-
рішніх поверхонь приміщень. До їх складу входять: гіпс, вапно, напо-
внювачі, полімерні модифікуючі компоненти, уповільнювачі тужавін-
ня та інші домішки. 

Сухі гіпсові суміші повинні: 
– не руйнуватися при періодичному короткочасному зволоженні;
– забезпечувати можливість регулювання процесу тужавіння в

широкому діапазоні (1−2 год.). 
Основні фізико-механічні характеристики декоративних штукату-

рок наведено в табл. 1.3. 
В залежності від фракції наповнювача сухі штукатурні суміші по-

діляють на дрібнодисперсні (0−0,315 мм), середньодисперсні 
(0,315−1,2 мм) та великодисперсні (1,2−2,5 мм і більше). Розчинові 
суміші повинні мати зчеплення з основою не менше 0,5 МПа. Пароп-
роникність розчинових сумішей повинна бути не менша 0,1 мг/(м год. 
Па). Після закінчення процесу твердіння штукатурки на поверхні не 
повинні утворюватись тріщини. 

В табл. 1.4 наведено класифікацію сухих сумішей для виробницт-
ва штукатурних робіт. 

Таблиця 1.3 − Основні фізико-механічні характеристики декоративних шту-
катурок 

Показник Декоративні штукатурки 
Затверділі розчини 

Міцність на стиск, МПа, не менша 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 
Міцність на розтяг при вигинанні, 
МПа, не менша 

1,5 2,5 2,2 2,2 2,2 

Адгезія до бетону, МПа, не менша 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 
Водопоглинання, % не більше – 6 4 4 4 
Морозостійкість, цикли, не менша – 35 50 50 50 

Розчинової суміші 
Рухливість Регулюється технологічними домішками 

і кількістю вапна в рецептурі 
Розшарування, %, не більша 2 2 2 2 2 

Утримуюча здатність, %, не 
більша 

90 90−95 95 95 95 

Термін зберігання, год., не мен-
ший 

2 2 2 2 2 
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Таблиця 1.4 − Класифікація сухих сумішей для виробництва штукатурних робіт 

Група Застосування 

Ш1 
Декоративні штукатурні суміші для внутрішніх робіт по бетонних, 
цегляних, обштукатурених і гіпсокартонних основах (товщина  
шару – 2,5−5 мм) 

Ш2 
Гіпсові вирівнювальні штукатурні суміші, в тому числі на легких 
наповнювачах, для внутрішніх робіт (товщина шару – 3−30 мм) 

Ш3 
Декоративні штукатурні суміші для зовнішніх робіт по бетонних, 
цегляних і цементно-піщаних основах (товщина шару – 2,5−5 мм) 

Ш4 
Цементні вирівнювальні штукатурні суміші для внутрішніх і зов-
нішніх робіт (товщина шару – 3−30 мм) 

В практиці будівельного виробництва в основному використову-
ють сухі будівельні суміші «Полірем» і «Церезіт», що виготовляються 
в Україні. 

Серед продукції однієї із найбільших компанії України з виробницт-
ва сухих будівельних сумішей Хенкель Баутехнік слід відмітити торгову 
марку «Ceresit». Сухі суміші «Ceresit» для влаштування декоративних 
штукатурок поділяють на такі групи: акрилові (СТ 60, СТ 63, СТ 64, 
СТ 68, СТ 177); силікатні (СТ 72, СТ 73); силіконові (СТ 74, СТ 75). 

В табл. 1.5 наведено основні фізико-механічні характеристики це-
ментних сумішей. 

Таблиця 1.5 − Основні фізико-механічні характеристики цементних сумішей 

Показник 
Суміші групи 

Ш1 Ш2 Ш3 
Розчинові суміші 

Колір Має відповідати еталону Не регламентується 
Термін придатності, хв., 
не менший 

60 60 60 

Товщина шару, мм 1,5−5 1,5−5 3−30 
Розчини 

Міцність на стиск, МПа, 
не менша 

5 10 10 

Міцність на розтяг при 
згинанні, МПа, не менша 

1,5 2,5 2,5 

Морозостійкість, цикли, 
не менша 

Не  
регламентується 

50 50 
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Розглянемо більш детально основні технічні характеристики і по-
казники цих штукатурок. 

Акрилові декоративні фасадні штукатурки – полімерні штукатур-
ки, призначені для декоративного оздоблення внутрішніх поверхонь 
та фасадів будинків і споруд по бетонних, цегляних, поштукатурених 
основах і в системах теплоізоляції фасадів, а також по основах із гіп-
су, гіпсокартону, ДСП після їх обробки спеціальними ґрунтовками. 

Розмір зерна наповнювача 1,5 мм. При затиранні теркою утворює 
фактуру «під гальку».  

В табл. 1.6 наведено основні технічні характеристики полімерних 
штукатурок [90]. 

Таблиця 1.6 − Основні технічні характеристики акрилових штукатурок 
«Ceresit» 

Показник 
Матеріал «Ceresit» 

СТ 60 СТ 63 СТ 64 СТ 68 СТ 177 
Склад Водна дисперсія синтетич-

них смол з мінеральними 
наповнювачами і пігментами 

Полімерна суміш 
з мінеральними 
наповнювачами і 
модифікаторами 

Водна диспер-
сія полімеру з 
кольоровим 
наповнювачем 

Щільність, 
г/см3 1,6 1,6 1,7 – 1,6 

Час утворення по-
верхневої плівки 15 15 15 15 30 

Температура основи
під час застосуван-
ня  розчинової  
суміші, ºС 

Від +5 
до +30 

Від +5 
до +35 

Від +5 
до +30 

Від +5 
до +35 

Від +5 
до +30 

Стійкість до 
опадів, год 24 12 24 24 

Зерно 0,8−1,2 
мм – через 2 
доби 
Зерно 1,4−2,0 
мм – через 3 
доби 

Адгезія до всіх 
основ, МПа, не 
менша 

0,5 

Витрати розчи-
нової суміші,  
кг/ м2 

Близь-
ко 2,5 

Близь-
ко 3,2 

Близько 
2,7 

Близько 
3,2 

Зерно 0,8−1,2 
мм – 3,0 
Зерно 1,4−2,0 
мм – 4,5 
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Силікатні декоративні фасадні штукатурки. В основному це тон-
кошарові штукатурні покриття, призначенні для декоративного оздоб-
лення внутрішніх поверхонь та фасадів будинків і споруд. Виконують 
по бетонних основах, традиційних штукатурках, гіпсових, гіпсокар-
тонних плитах тощо. Вони придатні для систем утеплення зовнішніх 
конструкцій будинку із застосування мінераловатних та пінополісти-
рольних плит. Цю штукатурку рекомендують також використовувати 
в конструкціях де потрібна висока паропроникність.  

Розмір зерна наповнювача становить 1,5 і 2,5 мм. Силікатну шту-
катурку виконують фактурою «під гальку». 

В табл. 1.7 наведено основні технічні характеристики силікатних 
штукатурок. 

Таблиця 1.7 − Основні технічні характеристики силікатних штукатурок 
«Ceresit» 

Показник 
Матеріал «Ceresit» 

СТ 72 СТ 73 
Склад Водна дисперсія силікатів калію та акрилових смол 

з мінеральними наповнювачами і пігментами 
Щільність, кг/дм3 Близько 1,7 
Температура основи під 
час застосування штукату-
рки, ºС 

Від +5 до +25 

Тривалість висихання, хв. Близько 15 
Стійкість до опадів, год. Від 24 до 48 залежно від температури 
Орієнтовні витрати, кг/м2, 
за розміром зерна, 
1,5 
2,5 
2,0 
3,0 

Від 2,1 до 2,5 
Від 3,8 до 4,0 

Від 2,5 до 2,7 
Від 3,5 до 3,8 

Силікатні штукатурні покриття мають такі властивості: стійкість 
до атмосферних впливів; стійкість до забруднення; гідрофобність; ви-
соку паропроникність. 

Силікатні штукатурки, як правило, доставляють на об’єкти гото-
вими до використання. 
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Силіконові декоративні фасадні штукатурки призначені для деко-
ративного оздоблення внутрішніх поверхонь та фасадів будинків і 
споруд. Виконують по бетонних основах, традиційних штукатурках, 
гіпсових основах, а також стружкових, гіпсокартонних плитах тощо. 

Їх використовують в системах теплоізоляції зовнішніх конструк-
цій будинків із застосуванням мінераловатних та пінополістирольних 
плит, а також при оздобленні конструкцій до яких ставлять вимоги 
високої паропроникності та конструкцій, що піддаються деформаціям 
у процесі експлуатації. Силіконову штукатурку виконують фактурою 
«короїд». Розмір зерна наповнювача становить 2,0 і 3,0 мм. Силіконо-
ві штукатурки мають такі властивості: високу стійкість до атмосфер-
них впливів; високу стійкість до забруднення; високу гідрофобність; 
паропроникність. 

Поверхні конструкцій, що підлягають оздобленню розчинами на 
основі сухих будівельних сумішей, мають бути підготовленими для 
цього покриття. 

Ґрунтовки наносять на суху основу щіткою або валиком. Трива-
лість висихання ґрунтовки залежить від температури й вологості на-
вколишнього повітря і становить 3−6 годин. Сухі штукатурні суміші 
змішують з водою безпосередньо перед нанесенням розчину. Для пе-
ремішування застосовують електродриль з насадкою. Суміш перемі-
шують до одержання однорідної пастоподібної маси. 

На зволожені або проґрунтовані поверхні штукатурні розчинові 
суміші потрібно наносити шпателем або терткою із нержавіючої сталі. 
Наносяться вони на основу суцільним шаром товщиною 1,5−5 мм в 
залежності від марки 

Основні технічні характеристики силіконових штукатурок наведе-
но у табл. 1.8. 

Після нанесення штукатурної розчинової суміші, в момент почат-
кового тужавлення (5−30 хв.) формують фактуру штукатурного пок-
риття. У цей час розчинова суміш не прилипає і не тягнеться за ін-
струментом (шпателем, щіткою, терткою, валиком і т. ін.) [49]. 

Сухі суміші дозволяють підвищити якість та стабільність будіве-
льних робіт, значно урізноманітнити оздоблення будівель і, крім цьо-
го, їх використання дозволяє отримувати різні нетрадиційні способи 
вирішення інженерних задач як при новому будівництві, так і при ре-
конструкції та ремонті будівель.  
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Таблиця 1.8 − Основні технічні характеристики силіконових штукатурок 
«Ceresit» 

Показник 
Матеріал «Ceresit» 

СТ 74 СТ 75 
Склад Водна дисперсія синтетичних смол із мінеральними 

наповнювачами і пігментами 
Розмір зерна наповнюва-
ча, мм 

2,0 і 3,0 1,5 і 2,5 

Температура основи під 
час застосування штука-
турки, ºС 

Від +5 до +25 

Тривалість висихання, 
хв. 

Близько 15 

Стійкість до опадів, год. Від 24 до 48 залежно від температури 
Орієнтовні витрати, 
кг/м2, за розміром зерна, 
1,5 
2,5 
2,0 
3,0 

Від 2,5 до 2,7 
Від 3,5 до 3,8 

Від 2,1 до 2,5 
Від 3,8 до 4,0 

1.3 Аналіз виконаних досліджень з проблеми 
і постановка задач досліджень 

Авторами вивчені і проаналізовані результати наукових дослі-
джень, що були виконані за останні роки з проблем удосконалення 
технології і організації опоряджувальних робіт, в тому числі, і техно-
логій виробництва штукатурних робіт у житлово-цивільному будівни-
цтві. 

В роботі [28] розглядаються питання з розробки методів застосу-
вання засобів малої механізації з метою удосконалення технології і 
організації штукатурних робіт у сільському будівництві. В основу ро-
зробки покладено головні розрахункові параметри засобів механізації, 
зокрема з типового ряду штукатурних станцій. 

Автор роботи [28] стверджує, що на рівні будівельної організації 
(територіального управління, тресту, будівельного управління) та зве-
дених цією організацією об’єктів, критерієм оптимізації, який відпові-
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дає вимогам народного господарства та будівельної галузі, може бути 
такий критерій, як приведені витрати на механізацію робіт з враху-
ванням ефекту від дострокового закінчення робіт на одному об’єкті 
(будівельному майданчику) або протягом року на всіх об’єктах (буді-
вельних майданчиках). 

Математичні моделі для кожного розглянутого випадку розрахун-
ку отримані підстановкою знайдених функціональних залежностей та 
прийнятих до розрахунку емпіричних зв’язків між розрахунковими 
техніко-економічними та основними параметрами засобів малої меха-
нізації і їх комплектів в початкові рівняння критеріїв оптимізації. По-
будовані розгорнуті математичні моделі. 

В результаті проведених досліджень, встановлено значний спіль-
ний вплив основних розрахункових параметрів на величину критерію 
оптимізації, що свідчить про доцільність вирішення задач вибору за-
собів малої механізації, які б відповідали конкретним умовам їх екс-
плуатації. Встановлено ступінь та характер впливу кожного розрахун-
кового параметра на результати вирішення кожної моделі.  

В роботі [115] вирішується  питання комплексного дослідження та 
обґрунтування оптимальних технологічних параметрів, які впливають 
на продуктивність праці і вартість опоряджувальних робіт. Експери-
ментальні дослідження проведено з застосуванням кореляційно-
регресивних методів. 

При дослідженні динаміки формування витрат на виробництво 
штукатурних та малярних робіт автори виходили з того, що для оцін-
ки ефективності робіт, крім показника продуктивності праці, необхід-
но враховувати і витрати на виробництво робіт. В ці витрати входять: 
вартість сировини, палива та енергії; амортизаційні відрахування, 
заробітна плата та ін. Собівартість, як відомо, знаходиться в прямій 
залежності від продуктивності процесу. За критерій оптимізації при-
йняті зведені витрати на виробництво штукатурних та малярних робіт. 

При вивченні питання якості піску, визначились два варіанти його 
підвищення: очищення піску, або застосування в розчині відходів зба-
гачення руд гірничо-металургійних комбінатів. 

Дослідження показали, що розчинові суміші, виготовлені на від-
ходах гірничо-металургійних комбінатів та вапна безвідходного га-
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шення, пластичні, легко наносяться на поверхні і піддаються обробці, 
мають високі водоутримуючі та адгезійні властивості. 

В роботі наведені дослідження технологічних властивостей та ма-
ксимальних величин опору зсуву шпаклівок та водно-клейових сумі-
шей. Мета таких досліджень – визначення найбільш ефективних для 
транспортування по трубопроводах малярних сумішей, та їх нанесен-
ня на поверхні стін і стель механізованим способом в багатоповерхо-
вих будівлях. 

В результаті виконаних досліджень були підібрані штукатурні ро-
зчини і обґрунтовані оптимальні значення рівня механізації оздоблю-
вальних робіт. 

Вибір технологічних комплектів засобів механізації для потоково-
го виробництва опоряджувальних робіт у житлово-цивільному будів-
ництві розглядається в роботі [59]. Виявлено основні технологічні па-
раметри потокового виробництва оздоблювальних робіт, що вплива-
ють на експлуатаційні параметри комплектів засобів механізації. Про-
ведені в роботі [59] дослідження, дозволили вперше на рівні будівель-
них організацій системно і комплексно розглянути питання вибору 
технологічних комплектів засобів механізації для оснащення бригад 
оздоблювальників на основі аналізу технологічної структури процесів 
та параметрів потокового виробництва оздоблювальних робіт; отри-
мати нові залежності кількісного складу від продуктивності комплек-
ту засобів механізації та інтенсивності потоку оздоблювальних робіт; 
встановити залежності виробітку одного робітника від кількісного 
складу бригади; встановити форму та характер зв'язку між кількісним 
складом бригади,  виробітком робітника, інтенсивністю потоку оздоб-
лювальних робіт та продуктивністю комплекту засобів механізації. 

В роботі [109] розглядається питання підвищення міцності зчеп-
лення штукатурних розчинів при улаштуванні декоративних штукату-
рних покриттів як при зовнішньому, так і внутрішньому опорядженні 
поверхонь будівель та споруд. В роботі вказується, що завдяки плас-
тичності розчинової суміші можна оштукатурювати поверхні огоро-
джувальних конструкцій будь-якої конфігурації та надавати їм необ-
хідну архітектурну виразність. Найбільш широко використовуються 
вапняно-піщані, теразитові та кам’яні декоративні штукатурки, які 
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можуть виконуватись із місцевих матеріалів в будь-яких районах бу-
дівництва. Цей вид оздоблення, крім архітектурно-художньої вираз-
ності, як зазначається в роботі, підвищує довговічність будівель та 
споруд в цілому. Однак, практика виробництва оздоблювальних робіт 
показує, що є багато випадків появи мілких та великих наскрізних 
тріщин, які призводять до відшарування та руйнування штукатурки. 
Дослідженнями встановлено, що це може відбуватися в результаті як 
атмосферного впливу і порушення технології виробництва робіт, так і 
через відсутність контролю за станом оздоблення в процесі експлуа-
тації будівель і споруд. Інтенсивне руйнування штукатурки в промис-
лових містах обумовлено також надмірним забрудненням димовими 
газами, сажею, кіптявою, пилом та їх сумішами. Штукатурка в біль-
шості випадків має негативний заряд, пил же, що міститься в повітрі, 
заряджений позитивно, в результаті чого оштукатурені поверхні при-
тягують та утримують його тривалий час. 

З викладеного випливає, що однією з необхідних умов підвищення 
довговічності штукатурки є надійне зчеплення її з оздоблювальною 
поверхнею, яка може протистояти всьому комплексу атмосферних та 
агресивних впливів, що виникають при твердіні і в процесі експлуата-
ції. Оскільки вплив вказаних факторів має односторонній характер, то 
при різниці температур в зовнішньому шарі штукатурки виникають 
напруження, особливо в контактній зоні. Ці напруження посилюються 
в залежності від кліматичної зони, впливу продуктів метаболізму мік-
роорганізмів, що призводять до порушення її монолітності та знижен-
ня міцності зчеплення з поверхнею. Мікроорганізми розвиваються не 
тільки у вологому середовищі, але й у вигляді спор можуть протягом 
тривалого часу існувати в сухому середовищі і при низьких темпера-
турах на зовнішніх стінах виробничих приміщень підприємств харчо-
вої і м’ясомолочної промисловості, що призводить до передчасного 
руйнування штукатурки. 

В основу проведених досліджень покладено принцип оцінки якос-
ті будівельних розчинів за їх адгезійними властивостями, на відміну 
від раніше існуючого підходу до визначення якості розчинів за їх міц-
ністю на стиск. 
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Дослідження показали, що підвищення адгезійних властивостей 
розчину, його надійність та довговічність залежать від багатьох фак-
торів: хімічної і фізичної взаємодії речовин, що контактують; хімічної 
взаємодії між поверхнями, що зчіплюються; від зміни в’язкості та 
пластичності одного із матеріалів; від дії молекулярних, електроста-
тичних та капілярних сил; спорідненості самих матеріалів; характеру 
та роду контактів; стану підготовки і методів обробки поверхонь; 
впливу навколишнього середовища та інших факторів. 

Основою для досліджень, викладених у роботі [21], є теплоізоля-
ційні властивості штукатурних покриттів. У дослідженнях застосова-
но гіпсоперлітовий розчин, який наноситься механізованим способом 
товщиною шару покриття до 30 мм. Досліджено технологічні власти-
вості гіпсоперлітової штукатурки. Слід відмітити, що запропоновані 
теплоізоляційні штукатурні розчини рекомендується застосовувати 
при улаштуванні віконних та дверних косяків із застосуванням спеціа-
льної опалубки. 

Теплоізоляційні штукатурні розчини мають ряд специфічних осо-
бливостей, що впливають на здатність розчинів до перекачування та 
заповнення порожнини: а) суттєві відмінності між щільністю зерен 
компонентів (в гіпсі вона в 20 разів вища, ніж у перліті), що потребує 
прийняття спеціальних заходів попередження їх розшарування; б) 
значне розм'якшення перлітових зерен при замочуванні (коефіцієнт 
розм’якшення − 0,6). Перераховані особливості показують, що вимога 
забезпечення умови утворення пристінного шару при перекачуванні 
для розчинів, що використовуються в запропонованій технології, ви-
конується. Таким чином, в рамках цієї технології можлива оцінка пе-
рекачуваності і легкоукладальності перлітових розчинів лише за пока-
зниками рухливості. При цьому, під легкоукладальністю розчину ро-
зуміють його здатність гарантовано і без розшарування заповнювати 
порожнину необхідних розмірів. 

При виконанні штукатурних робіт згідно з запропонованою тех-
нологією, більше 70 % працевитрат складають робочі операції з пере-
носними опалубними щитами, від ваги та тривалості монтажу (демон-
тажу) яких в значній мірі залежить ефективність технології в цілому. 
В зв’язку з цим, необхідно обґрунтоване, оптимальне за витратами 
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матеріалів конструювання як самих опалубних щитів, так і їх кріп-
лень, що неможливо без розрахунку навантажень, які діють на щити 
при заливанні робочої порожнини. 

Існуючі методики розрахунку розпірних тисків не враховують ряд 
суттєвих специфічних особливостей запропонованої технології: 

– відрізняючись високою початковою рухливістю (більше 180 мм
за Суттардом), розчин починає тужавіти і помітним чином змінювати 
свої властивості ще до закінчення заповнення порожнини на всю не-
обхідну висоту, так, наприклад, граничне напруження зсуву зростає 
від початкового значення 0,1−0,2 г/см2 на три порядки, а коефіцієнт 
тертя – від нуля практично до одиниці; 

– розчинення сухої штукатурної суміші водою здійснюється на
виході з розчинонасосу безперервно по мірі заповнення порожнини, 
внаслідок чого кожний вище розташований в порожнині шар розчину 
має менший вік ніж той, який знаходиться нижче (заповнення порож-
нини здійснюється заливанням зверху); 

– в’яжуче на основі гіпсу, яке є одним із компонентів штукатурно-
го розчину, здатне до об’ємного розширення при тужавінні. 

В зв'язку з цим, була прийнята спроба отримати вирішення задачі 
про розподіл розпірних тисків. Цьому передувало експериментальне 
дослідження кінетики реологічних характеристик гіпсоперлітових 
штукатурних розчинів. Для цієї мети був розроблений спеціальний 
прилад, що дозволяє вимірювати граничне напруження зсуву, коефіці-
єнт тертя та початок тужавіння в умовах максимально наближених до 
умов нанесення штукатурки. Дослідження проводились в умовах за-
критої і відкритої системи на відрізку часу 0−25 хв., що відповідає ма-
ксимальній тривалості технологічного циклу при реальному оштука-
турені. 

Для розробки комплексно-механізованої технології захисно-
декоративного оздоблення бетонних поверхонь були виконанні спеці-
альні дослідження [30], які стосуються розробки методів розрахунку 
параметрів процесу оздоблення бетонних поверхонь, що відповідають 
технологічним вимогам заводського виробництва, в т.ч.: методиці ро-
зрахунку та вибору оптимальних параметрів процесу нанесення 
оздоблювальних покриттів на поверхню залізобетонних виробів; ме-
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тодики розрахунку міцності зчеплення при відриві оздоблювального 
шару в процесі експлуатації з врахуванням впливу технології улашту-
вання покриття і його деформативних властивостей; в розробці ком-
плекту обладнання, що забезпечує реалізацію заданих режимів техно-
логічного процесу в умовах діючого заводського виробництва. 

Дослідження технології приготування і нанесення на поверхні фа-
садів будинків цементно-піщано-каолінових розчинів розглядається в 
роботі [61]. 

Використання глиняних, вапняно-глиняних, цементно-піщаних 
розчинів в будівельній практиці відомо давно. Але при використанні 
глин в розчинах не брались до уваги їх хімічні і мінералогічні складо-
ві, не враховувались фізико-механічні показники. В основному глини 
вводили в розчини як пластифікуючі добавки. Не брались до уваги 
тонкість помелу або дисперсність використаної глини.  

Дослідами, що описані в роботі [10], встановлено, що в залежності 
від способу і тривалості приготування цементно-глиняної суспензії, 
оптимального складу компонентів в розчині, а також водно-цементно-
глиняного відношення і рухливості розчину, способу ущільнення та 
методу нанесення залежать структура, щільність, фактура і, як наслі-
док, фізико-механічні властивості в цілому. При використанні цемен-
тно-глиняної суспензії в оздоблювальних покриттях необхідно було 
врахувати і естетичні показники, такі як: вплив мінералу глини на ко-
лір покриття, показник блиску, можливість використання пігментів 
для отримання покриття різної кольорової гами. Каолінові глини, в 
порівнянні з іншими видами глин, особливо ціняться за білизну, що 
обумовлюється малим вмістом в них окислів заліза.  

Каолін, завдяки своїй лускоподібній будові, підвищує клейкість 
здатність і адгезію покриття до основи. Завдяки своїй великій водоут-
римувальній властивості і гідрофільності каолін допомагає протікан-
ню процесів гідратації цементно-каолінової суспензії, що в свою чергу 
дає можливість отримувати покриття малої товщини 2−5 мм. 

Цементно-каолінові суспензії значно ефективніші в порівнянні з 
полімер-цементними композиціями на базі КМЦ. Більш того, як пока-
зала практика, їх застосування виявилось ефективним не тільки для 
зовнішніх, а і для внутрішніх оздоблювальних робіт. 
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