КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
БУДІВНИЦТВА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ЖИТЛА
LHB-Smart Home
призначення для програм:
1.Cоціально-економічного розвитку;
2.Будівництва житла внутрішньо переміщених осіб;
3.Будівництва житла для осіб які втратили житло через бойові дії;
4."Власний дім" забезпечення ОТГ власним муніципальним житлом
5.Житла з теплицею з погашенням за рахунок продажу вирощеної продукції;
ПРИОРІТЕТИ:
1.ВАРТІСТЬ
2.ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
3.ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
4.МОДУЛЬНІСТЬ
5.ОКУПНІСТЬ
6.ПРАКТИЧНІСТЬ
7.УКРАЇНСЬКА СИРОВАНИ
8.ШВИДКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

КРИТЕРІЇ:
1.Відпрацьовані конструктивні
та проектні рішення;
2. Відсутність необхідності
застосування великої
будівельної техніки при
будівництві;
3. Відсутність будівельного
сміття;
4. Зниження вартості
будівництва, враховуючи
серійність комплектуючих
будинку;
5. Залучення фахівців,
компаній ОТГ, області;
6. Можливість маштабування;
7. МІнімальні витрати на
логістику при реалізації
проекту;
8. Оптимальне рішення
вартості та технології;
9.Простота в експлуатації та
обслуговуванні
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ТЕХНОЛОГІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО
БУДІВНИЦТВА
Панелі виготовляються виключно з натуральних, природних матеріалів
міцевого походження (деревина, житня солома).
Розробленний конструктив типових рішень дозволяє виготовляти будинок
етажністью до 3х поверхів
Монтаж будинку 100 м2 відбувається за 3 дні (3 чол.), монтується згідно робочих креслень при
готовому фундаменті.
При виробництві панелей ми використовуємо: житню солому вологістю не більше 4%, сухий
калібрований сосновий брус до 12%, просочений біовогнезахистом Titan-4, зверху і знизу
панелі закриваються вологостійкою фанерою, конструкція збирається міцними саморізами.
Зовні панелі консервуються глиною або фасадними панелями STEICO PROTEC, в залежності
від обраного варіанту вентельованого фасаду
Обладнання для виготовлення панелей дає нам можливість отримати високу точність
геометрії і рівномірне пресування з щільністю 120 кг/м3.
Житня солома з чого складаються панелі, фанера брус (сосновий) асортимент стандартних
елементів дозволяє реалізувати виготовлення типових та індивідуальних проектів.
Виготовлення будинку 100 м2 за затвердженним проектним кресленням
відбувається від 7-15 дні.
Підготовчі земляні та фундаментні роботи 2 тижні, в залежності від ухилів місцевості та
щільності грунтів. Можливість використання оцинкованих паль.
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ПРИКЛАД ЗАХОДІВ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ
ОРГАНІЗАЦЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ :
0.1. Надання вихідних данних, топографічних карт, геодезичних зйомок, геології тощо,
заключення договору на розробку конепції;
0.1.2.Розробка та затвердження концепції забудови, планів, типових проектів, екосистеми
тощо;
0.1.3. Розробка та затвердження генплану, виділення земельної (их) ділянки(ок), узгодження
та підключення до зовнішніх мереж;
1.1. Розробка та затвердження уніфікованих проектних рішеннь на малоповерховий
будинок, графіків будівництва, технологічних карт на виконання окремих видів робіт,
модель управління будівельним процесом від геодезичних робіт до заселення мешканців;
1.2. Організація будівельного процесу;
1.2.1.Організаія кластеру з компаній постачання матеріалів та обладнання;
1.3. Будівництво затверджених проектів з відеоуроками процесу будівництва;
1.4. Формування управляючої компанії та підрозділів ОТГ (при необхідності);
1.5. Затвердження місцевої програми будівництва фінасування/співфінансування на рівні
ОТГ;
1.6. Розробка та затвердження порядку наддання житла переміщеним особам.
2. УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ:
2.1. Призначення керівника виконання програми на місцевому рівні - заступника голови
ОТГ.
2.2. Призначення інженера-будівельника, начальника штабу та управлінського штату
будівництва житла за програмами ОТГ;
2.3. Підписання договорів підрозділами ОТГ на виконання робіт та надання послуг;
2.4. Затвердження порядку контролю якості виконання робіт;
2.5. Затвердження порядку щоденної звітності ходу будівництва, повного циклу робіт та
послуг.
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ПРИКЛАД
КОНЦЕПЦІЇ
ЕКОСИСТЕМИ
1.Житло+БІзнес, за рахунок
обслуговування органічних
теплиць
2.Зменшення екологічного
впливу на довкілля;
3.Можливість маштабування;
4.МІнімальні витрати на
логістику
5.Соціально-економіний
розвиток території;
6.Раціональне використання
коштів та землі;
7.Технології будинків з
теплицями

ПОКАЗНИКИ:
1.ВАРТІСТЬ від 650 евро/м.кв.
(без внутрішнього оздоблення)

ТИПОВІ ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ
З БАЗОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ
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Розробленний конструктив типових рішень дозволяє виготовляти
будинок етажністью до 3х поверхів
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КОНЦЕПЦІЯ
ЕНЕРГОСИСТЕМИ
1.Раціональне використання
енергетичних ресурсів;
2.Максимальне використання
відновлюваних джерел енергії;
3.Рішення “Smart Homeрозумний будинок”;
4.Сучасні рішення з екоенергетики «MICROGRID»
(локальна автономність, або
частково енергетична система
будинку);
5.Мінімальні енергетичні
питомі витрати

SMARTGRID
SYSTEM

METERING
CLOUD

Технології дають можливість створювати пасивний будинок (Passive House), а додаткове встановлення сонячних панелей на покрівлі
дозволяє отримати не лише будівлі з нульовим споживанням (Zero Energy Building), а і з профіцитом енергії (Positive Energy Building)
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UNIT
MICROGRID

SMART HOME

Технології дають можливість створювати пасивний будинок (Passive House), а додаткове встановлення сонячних панелей на покрівлі
дозволяє отримати не лише будівлі з нульовим споживанням (Zero Energy Building), а і з профіцитом енергії (Positive Energy Building)
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ПРИКЛАД

МИ РАДІ ВАМ ДОПОМОГТИ ТА ВТІЛИТИ МРІЇ
Дмитро Гензіцький
+38 063 88 77 063
budini.ua@gmail.com

ГРУПА КОМПАНІЙ
ПОВНОГО ЦИКЛУ

