
КОНЦЕПЦІЯ ЕКО�ОГІЧНОГО
БУ�ІВНИЦТВА 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ЖИТ�А 

LHB-Smart Home

�р��начення ��я �ро�рам:

1.Cо�іа��но-е�ономічно�о ро�����у;
2.Бу�і�н����а ����а �ну�рі�н�о �еремі�ен�х осіб;
3.Бу�і�н����а ����а ��я осіб я�і ��ра���� ����о чере� бо�о�і �ії;
4."В�асн�� �ім" �абе��ечення ОТГ ��асн�м муні���а��н�м ����ом
5.Ж���а � �е����е� � �о�а�енням �а рахуно� �ро�а�у ��ро�еної �ро�у��ії;
 

ПРИОРІТЕТИ:

1.ВАРТІСТЬ
2.ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
3.ЕКО�ОГІЧНІСТЬ
4.МО�У�ЬНІСТЬ
5.ОКУПНІСТЬ
6.ПРАКТИЧНІСТЬ
7.УКРАЇНСЬКА СИРОВАНИ
8.ШВИ�КІСТЬ РЕА�ІЗАЦІЇ



КРИТЕРІЇ:
1.Ві��ра��о�ані �онс�ру����ні
�а �рое��ні рі�ення;
2. Ві�су�ніс�� необхі�нос�і
�ас�осу�ання �е���ої
бу�і�е��ної �ехні�� �р�
бу�і�н����і;
3. Ві�су�ніс�� бу�і�е��но�о
смі��я;
4. Зн��ення �ар�ос�і
бу�і�н����а, �рахо�у�ч�
сері�ніс�� �ом��е��у�ч�х
бу��н�у;
5. За�учення фахі��і�,
�ом�ані� ОТГ, об�ас�і;
6. Мо����іс�� ма��абу�ання;
7. МІніма��ні ���ра�� на
�о�іс���у �р� реа�і�а�ії
�рое��у;
8. О���ма��не рі�ення
�ар�ос�і �а �ехно�о�ії;
9.Прос�о�а � е�с��уа�а�ії �а
обс�у�о�у�анні

02



ТЕХНО�ОГІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО
БУ�ІВНИЦТВА

Пане�і ���о�о��я���ся �����чно � на�ура��н�х, �р�ро�н�х ма�еріа�і�
мі�е�о�о �охо��ення (�ере��на, ���ня со�ома).
Ро�роб�енн�� �онс�ру���� ���о��х рі�ен� �о��о�яє ���о�о��я�� бу��но�
е�а�ніс��� �о 3х �о�ерхі�

Мон�а� бу��н�у 100 м2 �і�бу�ає��ся �а 3 �ні (3 чо�.), мон�ує��ся ��і�но робоч�х �рес�ен� �р�
�о�о�ому фун�амен�і. 

Пр� ��робн����і �ане�е� м� ���ор�с�о�уємо: ���н� со�ому �о�о�іс�� не бі���е 4%, сух��
�а�ібро�ан�� сосно��� брус �о 12%, �росочен�� біо�о�не�ах�с�ом Titan-4, ��ерху і �н��у
�ане�і �а�р��а���ся �о�о�ос�і��о� фанеро�, �онс�ру��ія �б�рає��ся мі�н�м� саморі�ам�. 

Зо�ні �ане�і �онсер�у���ся ���но� або фаса�н�м� �ане�ям� STEICO PROTEC, � �а�е�нос�і
�і� обрано�о �аріан�у �ен�е��о�ано�о фаса�у

Об�а�нання ��я ���о�о��ення �ане�е� �ає нам мо����іс�� о�р�ма�� ��со�у �очніс��
�еоме�рії і рі�номірне �ресу�ання � �і��ніс�� 120 ��/м3. 

Ж��ня со�ома � чо�о с��а�а���ся �ане�і, фанера брус (сосно���) асор��мен� с�ан�ар�н�х
е�емен�і� �о��о�яє реа�і�у�а�� ���о�о��ення ���о��х �а ін���і�уа��н�х �рое��і�.

В��о�о��ення бу��н�у 100 м2 �а �а��ер��енн�м �рое��н�м �рес�енням 
�і�бу�ає��ся �і� 7-15 �ні.
Пі��о�о�чі �ем�яні �а фун�амен�ні робо�� 2 ���ні, � �а�е�нос�і �і� ух��і� міс�е�ос�і �а 
 �і��нос�і �рун�і�. Мо����іс�� ���ор�с�ання о��н�о�ан�х �а��.
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ПРИК�А� ЗАХО�ІВ ТА УПРАВ�ІННЯ БУ�ІВНИЦТВОМ

ОРГАНІЗАЦЙНО-ТЕХНО�ОГІЧНІ ЗАХО�И : 
0.1. На�ання ��хі�н�х �анн�х, �о�о�рафічн�х �ар�, �ео�е��чн�х ��омо�, �ео�о�ії �о�о,
�а���чення �о�о�ору на ро�роб�у �оне��ії;
0.1.2.Ро�роб�а �а �а��ер��ення �он�е��ії �абу�о��, ��ані�, ���о��х �рое��і�, е�ос�с�ем�
�о�о;
0.1.3. Ро�роб�а �а �а��ер��ення �ен��ану, ���і�ення �еме��ної (�х) �і�ян��(о�), у��о��ення
�а �і����чення �о �о�ні�ніх мере�;

1.1. Ро�роб�а �а �а��ер��ення уніфі�о�ан�х �рое��н�х рі�енн� на ма�о�о�ерхо���
бу��но�, �рафі�і� бу�і�н����а, �ехно�о�ічн�х �ар� на ���онання о�рем�х ���і� робі�,
мо�е�� у�ра��іння бу�і�е��н�м �ро�есом �і� �ео�е��чн�х робі� �о �асе�ення ме��ан�і�;
1.2. Ор�ані�а�ія бу�і�е��но�о �ро�есу;
1.2.1.Ор�ані�аія ��ас�еру � �ом�ані� �ос�ачання ма�еріа�і� �а об�а�нання; 
1.3. Бу�і�н����о �а��ер��ен�х �рое��і� � �і�еоуро�ам� �ро�есу бу�і�н����а; 
1.4. Форму�ання у�ра��я�чої �ом�анії �а �і�ро��і�і� ОТГ (�р� необхі�нос�і); 
1.5. За��ер��ення міс�е�ої �ро�рам� бу�і�н����а фінасу�ання/с�і�фінансу�ання на рі�ні
ОТГ; 
1.6. Ро�роб�а �а �а��ер��ення �оря��у на��ання ����а �еремі�ен�м особам.

2. УПРАВ�ІННЯ БУ�ІВНИЦТВОМ: 
2.1. Пр��начення �ері�н��а ���онання �ро�рам� на міс�е�ому рі�ні - �ас�у�н��а �о�о��
ОТГ. 
2.2. Пр��начення ін�енера-бу�і�е��н��а, нача��н��а ��абу �а у�ра��інс��о�о ��а�у
бу�і�н����а ����а �а �ро�рамам� ОТГ; 
2.3. Пі���сання �о�о�орі� �і�ро��і�ам� ОТГ на ���онання робі�  �а на�ання �ос�у�;
2.4. За��ер��ення �оря��у �он�ро�� я�ос�і ���онання робі�; 
2.5. За��ер��ення �оря��у �о�енної ��і�нос�і хо�у бу�і�н����а, �о�но�о ����у робі� �а
�ос�у�.



ПРИК�А�
КОНЦЕПЦІЇ 
ЕКОСИСТЕМИ

1.Ж���о+БІ�нес, �а рахуно�
обс�у�о�у�ання ор�анічн�х
�е�����
2.Змен�ення е�о�о�ічно�о
�����у на �о��і��я;
3.Мо����іс�� ма��абу�ання;
4.МІніма��ні ���ра�� на
�о�іс���у
5.Со�іа��но-е�ономін��
ро����о� �ер��орії;
6.Ра�іона��не ���ор�с�ання
�о��і� �а �ем�і;
7.Техно�о�ії бу��н�і� �
�е����ям�
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ТИПОВІ ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ 
З БАЗОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ
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ПОКАЗНИКИ:

1.ВАРТІСТЬ �і� 650 е�ро/м.��.
(бе� �ну�рі�н�о�о о��об�ення) 

Ро�роб�енн�� �онс�ру���� ���о��х рі�ен� �о��о�яє ���о�о��я��
бу��но� е�а�ніс��� �о 3х �о�ерхі�



КОНЦЕПЦІЯ
ЕНЕРГОСИСТЕМИ

1.Ра�іона��не ���ор�с�ання
енер�е��чн�х ресурсі�;
2.Ма�с�ма��не ���ор�с�ання
�і�но����ан�х ��ере� енер�ії;
3.Рі�ення “Smart Home-
ро�умн�� бу��но�”;
4.Сучасні рі�ення � е�о-
енер�е���� «MICROGRID»
(�о�а��на а��ономніс��, або
час��о�о енер�е��чна с�с�ема
бу��н�у);
5.Мініма��ні енер�е��чні
���омі ���ра�� 
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SMARTGRID 
SYSTEM

METERING 
CLOUD

Техно�о�ії �а��� мо����іс�� с��ор��а�� �ас��н�� бу��но� (Passive House), а �о�а��о�е �с�ано��ення сонячн�х �ане�е� на �о�рі��і
�о��о�яє о�р�ма�� не ���е бу�і��і � ну��о��м с�о���анням (Zero Energy Building), а і � �рофі���ом енер�ії (Positive Energy Building)



UNIT 

MICROGRID
SMART HOME
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Техно�о�ії �а��� мо����іс�� с��ор��а�� �ас��н�� бу��но� (Passive House), а �о�а��о�е �с�ано��ення сонячн�х �ане�е� на �о�рі��і
�о��о�яє о�р�ма�� не ���е бу�і��і � ну��о��м с�о���анням (Zero Energy Building), а і � �рофі���ом енер�ії (Positive Energy Building)
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ПРИК�А�



МИ РА�І ВАМ �ОПОМОГТИ ТА ВТІ�ИТИ МРІЇ

�м��ро Ген�і�����   

+38 063 88 77 063

budini.ua@gmail.com

ГРУПА КОМПАНІЙ

 ПОВНОГО ЦИК�У


