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Анотація 

Розглянуто різновиди об’ємно-планувальних рішень, їх основні недоліки та переваги. Проаналізовано та 

визначено найбільш ефективні та актуальні варіанти сучасних помешкань. 

Ключові слова: об'ємно-планувальні рішення, енергозбереження, ефективність, економічність. 

Abstract 

The types of spatial planning decisions, their main disadvantages and advantages are considered. The most effective 

and actual variants of modern dwellings are analyzed and determined. 

Keywords: space-planning solutions, energy saving, cost-effectiveness, affordable price. 

 

Вступ 

Будівництво – одна з найважливіших і найбільших галузей. Продуктом функціонування 

будівельної галузі є створення цивільних, промислових, житлових та інших будівель. Архітектурно - 

будівельна діяльність пов'язана з величезними матеріальними витратами, скорочення яких 

досягається раціональними об'ємно - планувальними рішеннями будівель. Завдяки цьому 

вирішується актуальна проблема доступності житла та як наслідок підвищуються попит і темпи 

зведення будівель. 

 

Основна частина 

Основу об'ємно-планувального рішення громадських будинків становить так званий житловий 

осередок - квартира в житловому будинку, номер у готелі або кімната в гуртожитку. 

Розробка об'ємно-планувальних рішень громадських будівель є першим етапом проектування, що 

ґрунтується на комплексному врахуванні різнобічних вимог – функціональних, фізико-технічних, 

конструктивних, архітектурно-художніх і економічних. Формування об'ємно-планувальних рішень 

будівель визначають за основними чинниками: функціональним процесом, містобудівними і 

природнокліматичними умовами, архітектурно-художніми задачами, конструктивними 

особливостями, особливостями функціональної і технічної експлуатації та економічністю. [1, 2] 

Квартири в багатоквартирному житловому будинку слід проектувати згідно з діючими нормами 

проектування, виходячи з умови їх заселення однією сім’єю . У квартирах передбачаються наступні 

приміщення: житлові кімнати та підсобні приміщення – кухня, передпокій, санвузли 

коридори,вбудовані комори, антресолі, літні приміщення.   

Одним із провідних і ефективних об’ємно-планувальних рішень є енергозбереження, яке дає змогу 

значно скоротити обсяги енергоносіїв, що використовуються в енергоємних галузях країни. До таких 

галузей відноситься житлово-комунальне господарство і будівництво житлових, громадських 

будівель, а також промисловість будівельних матеріалів. Будинки, побудовані в ті часи, коли паливні 

ресурси здавались необмеженими, сьогодні потребують так багато енергії, що їх експлуатація лягає 

важким тягарем на паливно-енергетичний комплекс, а будівництво частини нових будівель ще 

ускладнює проблему. Досвід економічно розвинутих країн доводить, що на сучасному рівні розвитку 

техніки витрати тепла в будівлях можуть бути зменшені більш, ніж на 35 % [3] 



На даний час в Україні прийнято багато законодавчих актів щодо енергозбереження житла, таких 

як Закон України «Про енергозбереження», Комплексна державна програма  енергозбереження, 

Програма державної підтримки  розвитку  нетрадиційних  і відновлюваних джерел енергії та малої 

гідро- і теплоенергетики та інші. Але, не дивлячись на існування цих законів та програм, втілення їх в 

життя майже не відбувається, а ситуації в наші дні вже досягла свого критичного піку [4]. 

Для того, щоб знизити витрати на енергозбереження необхідні рішучі та невідкладні дії з боку 

влади, а саме:  

- капітально відремонтувати і частково замінити теплові і водопостачальні системи і мережі.  

- провести в стислі терміни утеплення існуючих будинків, а в тих, що реконструюються або 

будуються, підвищити якість теплозахисних властивостей огороджуючи конструкцій.  

- переобладнати ТЕЦ і котельні, відремонтувати або замінити застаріле обладнання з низьким 

ККД на більш сучасне і ефективне [5-6]. 

Також за даними багатьох джерел і досвідом сучасних будівельних компаній вважається, що для 

громадських потреб будівництво багатоповерхових будинків доцільніше одноповерхових. Це 

дозволить скоротити площу забудови, збільшити доступність та зменшити вартість. Сучасна 

квартира – це філософія, яку сповідують провідні фахівці у сфері архітектури та дизайну. 

Невимушеність і простота, гармонія і функціональність, комфорт і затишок у кожній деталі 

планування сучасного простору. Головним завданням сучасного помешкання є відображення 

внутрішнього світу людини, її характеру, ритму життя. [7-10] 

Найчастіше в новобудовах зустрічаються такі види однокімнатних квартир:  

1. Квартира-студія – головною особливістю цієї квартири є мінімальна кількість внутрішніх 

перегородок, зазвичай кімната суміщена із гостинною зоною та кухнею. Простір відокремлюють 

предметами меблів або декоративними не опорними перегородками. Квартира студія може бути 

економ класу і мати площу 20-40 м
2
, а також середнього та елітного класу із площею 50-70 м

2
. 

2. Смарт-квартира – це квартира із невеликою площею яка може бути 18-30 м
2
, в ній також може 

бути мінімальна кількість перегородок і суміщена кімната із кухнею, але її особливістю є наявність 

високих стель ( до 4 м.),що дає можливість оснащати її 2-гим додатковим рівнем для кімнати.  

3. Повногабаритна однокімнатна квартира – це квартира і достатньою площею, яка коливається 

від 35 до 50 м
2
. У такій квартирі можуть бути передбачені перегородки від забудовника, а також 

можливість планування за власними побажаннями [11-12]. 

 

Висновок 

На сьогоднішній день багатоповерхові будинки стають все більш популярними. За рахунок нових 

ідей планування та використання простору, при раціональному використанні ресурсів та 

можливостей, при правильному підборі об’ємно-планувальних рішень держава буде в змозі 

забезпечити громадян вигідним та комфортним житлом. 
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