
БУ�ІВНИЦТВО
ЕКОСПОРУ�

АВТОНОМНІСТЬ
ЕКО�ОГІЧНІСТЬ
МАШТАБУВАННЯ

�рос�о�а �у��і� с���у�ання �а необхі�нос�і �о��о�я��� �е��о
�обу�о�у�а�� но�і �р�мі�ення � бу��-я�ому �ручному міс�і 

бу�і��я мо�е бу�� ро�ібрана, �ере�е�ена � ін�е міс�е �а
�о��орно �ібрана � ��х сам�х �ом��е��у�ч�х.
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ОСНОВНІ
ПЕРЕВАГИ

МОЖ�ИВОСТІ

МОНТАЖУ ЗА ІНСТРУКІЄ� 

В  �ЕЯКИХ ВАРІНТАХ  БЕЗ
ГАБАРИТНОЇ ТЕХНІКИ

ІН�ИВІ�УА�ЬНОЇ ФОРМИ
КОНСТРУКІЇ

УЩІЛЬНЕННА СОЛОМА
КОСТРА КОНОПЛІ
АВТОНОМНІ СИСТЕМИ

ЕКО�ОГІЧНІСТЬ

МІНІМАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ
ЕНЕРГОРЕСУРСІ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

50+ РОКІВ
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ
ПАРОПРОНИКНІСТЬ

ЕКСП�УАТАЦІЯ

МОЖЛИВІСТЬ ДОБУДОВИ
2-4 ПОВЕРХИМО�У�ЬНІСТЬ

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА
МОНТАЖ 1-2 МІСЯЦІ*ШВИ�КІСТЬ
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МОНТАЖ ПАНЕ�ЕЙ
ТА КАРКАСУ

1.ШВИДКИЙ МОНТАЖ

2.ДЕРЕВЯНИЙ /КОМІНОВАНИЙ
КАРКАС

ШВИ�КИЙ
ФУН�АМЕНТ

1.ПАЛІЙНИЙ

2.СТРІЧКОВИЙ БЕТОННИЙ 

СО�ОМА 

КОСТРА

1.90% УКРАЇНСЬКА
СИРОВИНА

2.ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ТА
ВОЛОСТІЙКІСТЬ

3.НИЗЬКА 
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ
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ОСНОВНІ
ПЕРЕВАГИ

МОЖ�ИВОСТІ

ВИГОТОВ�ЕННЯ РІЗНИХ
КОНФІГУРАЦІЙ КАРКАСУ

ВИГОТОВ�ЕННЯ ПАНЕ�ЕЙ РІЗНИХ
РОЗМІРІВ ТА ТОВШИН 

ШВИ�КО МОНТУ�ЧІ ПАНЕ�І
ШУМОІЗО�ЯЦІЇ ТА УТЕП��ВАЧА



Завдяки органічному складу в холодну пору року теплопровідність кострабетону забезпечує
максимальне накопичення теплової енергії у будинку. Влітку не пропускає тепло навколишнього
середовища і, таким чином, будинок не нагрівається, незважаючи на літні 30 градусні
температури.

Будинки, збудовані з конопляного бетону теплі, довговічні та безпечні для навколишнього
середовища. Ідея сталого розвитку, тобто такого, що обмежує негативний вплив будівель на
довкілля

Гігроскопічний характер костриці конопель та вапняного в'яжучого розчину дозволяє регулювати
рівень вологості в приміщенні, а висока паропроникність композиту знижує ризик розвитку
несприятливих явищ, вологи в будівлі. Сильно лужна вапняна зв'язка захищає матеріал від
розвитку грибка та цвілі, що є джерелом токсинів, а також забезпечує надійну вогнестійкість.

Середня щільність костри 500-600 кг/м3.
Теплопровідність стіни λ = 0,071 Вт/м·К. 
Товщиною 300 мм опір теплопередачі становить R=7,1 м2К/Вт

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 або швидко монтуючими, вологостікими,
шумоізолюючими, утеплюючими панелями, конструкція збирається міцними саморізами. 

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 індивідуальних проектів.

Збірка коробки будинку 100 м2 відбувається за 3 дні, монтується згідно робочих креслень. 

ОПИС 
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ФУН�АМЕНТ
КАРКАС

ПЕРЕВАГИ
 

У�АШТУВАННЯ ФУН�АМЕНТУ
ПА�ІЇ - 2-4 �ні *
БЕТОН - 5-7 �ні� *
 (� �оба��ам� �о бе�ону  бе� ��ра�� мі�нос�і)

ШВИ�КІСТЬ ВИГОТОВ�ЕНЯ  КАРКАСУ
�рямо�у�ні �а �ну�і форм� (� інс�ру��іє�)
 1-2 ���ні *

АБО БЕЗКАРКАСНЕ БУ�ІВНИЦТВО

МОЖ�ИВІСТЬ �ОБУ�ОВИ ТА ВИГОТОВ�ЕНЯ НА
�І�ЯНЦІ

МОЖ�ИВІСТЬ ШВИ�КОГО КОРЕГУВАННЯ ТА
ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ТЕХНІЧНИЙ НАГ�Я� ТА СУПРОВІ�
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ЕТАЖНІСТЬ ТА
КОНСТРУКТИВ

ПЕРЕВАГИ

�ЕГКІСТЬ МОНТАЖУ 
�а інс�ру��іє�
(� �ея��х ���а��ах бе� �а��ої �ехні��)

ШВИКІСТЬ МОНТАЖУ
�о 1 ���ня*

1-2-3 ПОВЕРХИ (4)*

�а/або �ехнічн�� на��я� �а су�ро�і� 



ЕКО�ОГІЧНІСТЬ
�ЕГКІСТЬ
ПРАКТИЧНІСТЬ

ОПТИМА�ЬНИЙ ВАРІАНТ (ПРИК�А�) 80 м.��.
ВИГОТОВ�ЕННЯ 2 ���ні 
МОНТАЖ 3-5 �ні� (�р� �о�о�ому фун�амен�і)

Ком��е��а�ія бе� �ос�а��� на бу�ма��анч��

1.С�ан�ар�н�� �омо�ом��е�� (�і��о�а, с�ін�, �ере�оро���, �о�рі��я,
�о�а��о�і е�емен�� �а �рі��ення):
Ціна бе� мон�а�у, �і� 379 €/м2*
Ціна � мон�а�ем, �і� 450 €/м2*   

2.Ро���рен�� �омо�ом��е�� (с�ан�ар�н�� �омо�ом��е�� +
�і�роі�о��ія �о�рі��і, �і�на �а ��ері):
Ціна бе� мон�а�у, �і� 440 €/м2*
Ціна � мон�а�ем, �і� 539 €/м2* 

3.Бу��но� �і� ���ч (ро���рен�� �омо�ом��е�� + фун�амен�,
ін�енерні �омуні�а�ії �а �ну�рі�нє о��об�ення):
Ціна бе� мон�а�у, �і� 550 €/м2*
Ціна � мон�а�ем, �і� 799 €/м2* 

Ком��е�� сонячної е�е��рос�ан�ії (сонячні �ане�і, ін�ер�ор,
а�сесуар�):
Ціна бе� мон�а�у, �і� 110 €/м2*
Ціна � мон�а�ем, �і� 169 €/м2* 

ПРИК�А� РОЗРАХУНКУ



БУ�ІВНИЦТВО
ЕКОСПОРУ�

БЕЗКАРКАСУ
МО�У�ЬНІСТЬ

�’є�нання �онс�ру��і� бу��н�у механічні, мон�а� �онс�ру��і�
не ��ма�ає ���онання мо�р�х �ро�есі�, �ому мо�е
��і�сн��а��ся �ра���чно �а бу��-я��х �о�о�н�х умо�.

2 СЕН�ВІЧ-ПАНЕ�І



МОНТАЖ ПАНЕ�ЕЙ 

1.ШВИДКИЙ МОНТАЖ

2.МОЖЛИВІСТЬ ФАРБУВАННЯ ТА
ВИБІР 

ШВИ�КИЙ
ФУН�АМЕНТ

1.ПАЛІЙНИЙ

2.СТРІЧКОВИЙ БЕТОННИЙ 

3. МОНОЛІТНИЙ

СЕН�ВІЧ-ПАНЕ�Ь

1.ПРАКТИЧНІСТЬ

2.ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ТА
ВОЛОСТІЙКІСТЬ

3.НИЗЬКА 
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ
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ОСНОВНІ
ПЕРЕВАГИ

МОЖ�ИВОСТІ

БЕЗКАРКАСНЕ БУ�ІВНИЦТВО

ВИГОТОВ�ЕННЯ ПАНЕ�ЕЙ РІЗНИХ
РОЗМІРІВ ТА ТОВШИН 

ШВИ�КИЙ МОНТАЖ



Для влаштування підлоги, стін, перегородок та покрівлі будинку
застосовуються сендвіч-панелі  з наповнювачем з
пінополіізоціанурату (PIR) завтовшки від 120 до 200 мм.

PIR-панелі є найбільш енергоефективними будівельними
конструкціями та забезпечують ефективну теплопровідність стіни λ
= 0,022 Вт/м·К. 

Наприклад, для PIR-панелей товщиною 160 мм опір теплопередачі
становить R=7,43 м2К/Вт при мінімально допустимому значенні
згідно з ДБН В.2.6-31 Rmin=3,3 м2К/Вт для стін та Rmin=6,0 м2К/ Вт для
даху.

Для будівництва застосовуються високоякісні сендвіч-панелі
фінської компанії, які виготовляються з європейської конструкційної
сталі марки S280 з цинковим покриттям 190-275 г/м2 та
пінополіізоціанурату з міцністю на стиск понад 100 кПа.
 
Гарантія на сендвіч-панелі  становить до 30 років, а розрахунковий
термін ефективної експлуатації – понад 50 років.
 
Матеріали огороджувальних конструкцій будівлі є екологічними,
що підтверджується наявністю декларації EPD, а також сертифікатів
за системами LEED і BREEAM.

ОПИС 

https://rautagroup.com/uk/products/sandwich-panels-uk/
https://rautagroup.com/uk/products/sandwich-panels-uk/


ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

АКУМУ��ВАННЯ ЕНЕРГІЇ

СОНЯЧНІ СТАНЦІЇ
МА�ОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

В��е о��сані �ехно�о�ії бу�і�н����а �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).

На�р���а�, на бу��но� ��о�е� 80 м2 мо�на
�с�ано���� �р�б���но 60 м2 сонячн�х �ане�е�, я�і
�енеру�а��му�� б�����о 26 000 �В��/рі�. За
сере�н�о�о с�о���ання сім’є� � 3 осіб 6 000 �В��/рі�
�а ро�рахун�о�о�о с�о���ання на о�а�ення бу��н�у
б�����о 9 000 �В��/рі� �е �о��о�яє �абе��еч���
�рофі��� енер�ії � �і���ос�і 11 000 �В��/рі�
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АВТОНОМНІСТЬ
НЕ ПОТРЕБУЄ �О�АВАННЯ БАКТЕРІЙ ТА БІОПОРОШКІВ

МОЖЕ ПРАЦ�ВАТИ БЕЗ Е�ЕКТРИКИ �О 2 ТИЖНІВ

НЕ МІСТИТЬ ВИТРАТНИХ Е�ЕМЕНТІВ

ВІ�КАЧКА НЕРОЗЧИНОГО ОСА�У 1 РАЗ НА 1,5-2 РОКИ

НЕ ПОТРІБЕН ВЕ�ИКИЙ �РЕНАЖ

ВІ�СУТНІСЬ НЕПРИЄМНИХ ЗАПАХІВ НА �І�ЯНЦІ

ГАРНТІЯ 10 РОКІВ

МІНІМА�ЬНІ ПАРАМЕТРИ:
1-5 ���е� 
2,3 м.�уб.
40000 �рн.(бе� ураху�ання мон�а�у �а �о�іс����)

ОТЧИСНІ СПОРУ�И



КОНСТРУКТИВНІ
ТА ПРОЕКТНІ
РІШЕННЯ
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Комфор�не �ро���ання ма�с�ма��ної �і���ос�і ���е� �
ін���і�уа��н�х бу��н�ах �р� мініма��ні� ��о�і
�абу�о��.
Є��н�� архі�е��урн�� с���� �абу�о��.

П�о�а ����о�ої �абу�о��: 4 703 м2
П�о�а �орі� � �ро�уарам�: 3 464 м2
Кі���іс�� �б�о�о�ан�х бу��н�і� � о�ніє� �імна�о�,
�а�а��на ��о�а 20 м2: 184 ��.
Кі���іс�� ме��ан�і�: �о 552 осіб

Пр���а�� �енера��н�х ��ані� 
 
1. Ко�е��не �осе�ення ��о�е� 1 Га.

Пере�а�� �рое��у:

 
Параме�р�:

 
Термін реа�і�а�ії: б�����о 3-4 міс.



Комфор�не �ро���ання ���е� � ін���і�уа��н�х
бу��н�ах � �о��ір’ям.
Є��н�� архі�е��урн�� с���� �абу�о��.
На�бі��� необхі�на інфрас�ру��ура: ма�а��н,
а��ос�оян�а, міс�я ��я �і��оч�н�у, ���яч�� �а
с�ор���н�� ма��анч���.

П�о�а ����о�ої �абу�о��: 9 057 м2
П�о�а �орі� � �ро�уарам�: 17 109 м2
Ма�а��н: 440 м2
Гос��о��� �ар�ін�: 90 а��о
С�ор���н�� ма��анч��
Пар� і� ���яч�м ма��анч��ом
Кі���іс�� бу��н�і�:

О�рем�� � ��ома с�а��ням�, �а�а��на ��о�а 42 м2:
80 ��.
С�арен�� � о�ніє� �імна�о�, �а�а��на ��о�а 20 м2:
201 ��.

Кі���іс�� ме��ан�і�: �о 923 осіб

Пр���а�� �енера��н�х ��ані� 
 
1. Ко�е��не �осе�ення ��о�е� 5 Га.

Пере�а�� �рое��у:  

 
Параме�р�:

 
Термін реа�і�а�ії: б�����о 6-7 міс.
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ЗЕМЕ�ЬНІ
�І�ЯНКИ

ВІННИЦЬКА
ЗАКАРПАТСЬКА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
�ЬВІВСЬКА
ТЕРНОПІ�ЬСЬКА
ХМЕ�ЬНИЦЬКА

орієн�о�ні �ін�:
555-1500 у.о. - со�. 
(� �а�е�нос�і �і� об�. �а міс�я
ро��а�у�ання)

ПРО�АЖ
ОФОРМ�ЕНЯ
СУПРОВІ�



Б�АГОУСТРІЙ
ОХОРОНА
ГЕНП�АНУВАННЯ

�ЕВЕ�ОПМЕНТ
ОБС�УГОВУВАННЯ
СЕРВІС
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I. Загальні данні
II. Архітектурно-планувальне рішення
III. Конструктивне рішення
IV. Вказівки по захисту дерев'яних конструкцій 
V. Інженерне обладнання
VI. Захист навколишнього середовища
VII. Основні показники проекту

I. Загальні данні:
Проект садового будинку загальною площею 144,49 кв.м. виконаний згідно із завданням
Замовника і вимогами ДСТУ-Н Б 3.1.1-27:2010, і призначений для будівництва в Черкаській області. 
Архітектурно-будівельні рішення розроблені для наступних умов:
- розрахункова зимова температура по кліматичному району I, згідно ДСТУ-Н Б 6.1.1-27:2010
- найбільш холодні 5 днів поспіль -240 С
- найхолоднішої доби -290 С;
- нормативна снігове навантаження по 5 району згідно ДБН Б.1.2-2:2006 - 152 кг/кв.м. 1.52 кПа;
- нормативний швидкісний натиск вітру пo II району згідно ДБН Б.1.2-2:2006 - 42 кг/кв.м. (0,42 кПа);
- переважаючий напрям вітру західний та північно-західний, середня швидкість в січні- 4,1-5,0 м/с
- кількість опадів за рік до 536 мм.

II. Архітектурно-планувальне рішення
А-П рішення розроблено у відповідності з ДБН Б.2.2-12 2018 Планування і забудова територій.
 За умовну відмітку ±0.000 прийнята відмітка чистової підлоги 1-ого поверху будівлі. Планування одноквартирної
жилої будівлі складається з приміщень у двох рівнях.
Загальна площа згідно ДБН 6.2.2-15-2005: 144,49 м.кв.
Розташування проектованого садового будинку на ділянці по відношенню до сусідніх будинків здійснено у відповідності до вимог діючих ДБН и СанПіН.
Експлікація запроектованих приміщень:

II. Конструктивне рішення.
Несучими конструкціями будівлі є зовнішні стіни. Просторова жорсткість будинкузабезпечується завдяки сумісній роботі зовнішніх стін і дисків
перекриття.
Огороджувальні конструкції будинку запроектовані у відповідності
до вимог ДБН 8.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд".
Фундамент - стрічковий фундамент під несучі стіни;
Зовнішні стіни - спеціалізовані стінові панелі, виконані з дерев’яного каркаса із заповненням пресованою соломою злакових культур, зовнішнє
оздоблення штукатурка та фарбування, внутрішнє - глино-вапняна штукатурка.
Перегородки - дерев'яний каркас із кроком 600 мм, заповнених звукоізоляційними матами і обшитий ГКЛ Перекриття - дерев'яне, звукоізольоване.
Дах - вальмозого типу, крокви - дерев'яний брус 50x200мм.
Покрівля-металочерепиця.
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Вікна - ПВХ профіль з подвійним склопакетом.
Двері - металева вхідна, дерев'яні міжкімнатні.
Підлога - ламінат з кімнатах, з санвузлах - керамічна плитка.
IV Вказівки по захисту дерев'яних конструкцій.
Дерев'яні елементи стін, підлоги, даху, а також дерев’яні конструкції не заводського виготовлення 
мають бути оброблені антисептичним розчином згідно з вимогам ДБН В.2.6-161:2010 
"Конструкції будівель і споруд. Дерев’яні конструкції". Всі дерев’яні елементи даху,
в тому числі обрешітка, мають бути піддані вогнезахисній обробці у відповідності з вимогами 
ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".

V. Інженерне обладнання.
В проектованому житловому двоповерховому будинку передбачено наступне інженерне обладнання: 
- опалення і ГВП - автономне;
- холодне водопостачання - централізоване;
- каналізація - автономна;
- електропостачання - централізоване від міської мережі 380/220В.

Примітка: підключення каналізації, лінії електропостачання виконати згідно технічних умов 
відповідних служб та організацій.
VI. Охорона навколишнього середовища.
- При будівництві одноквартирного будинку максимально зберегти зелені насадження;
- Цінні породи дерев на ділянці показані на схемі генплану.
- Забезпечити звіз будівельного сміття на спеціально дозволені звалища;
- Утилізацію побутових відходів здійснювати на спеціально дозволенних площадках для збору сміття; 
- При використанні мінеральних добрив дотримуватись норм використання.

VII. Основні показники проекту.
1. Поверхи -2 поверхи.
2. Площа забудови: будинку 82,71 кв.м; з терасами та навісом 111,22 кв.м 
3. Загальна площа: 144,49 кв.м
Клас відповідальності будови = СС-2
Ступінь довговічності = II
Ступінь вогнестійкості - III
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