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ЗАВОД
НОВИЙ 

ТЕПЕР У ТЕРНОПОЛІ 



З Новим 
2019 роком!



Бажаємо тепла Вашому дому!

БАЖАЄМО НАШИМ КЛІЄНТАМ ВТІЛИТИ В ЖИТТЯ ВСІ ЗАДУМАНІ БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕКТИ!  
А МИ ПОДБАЄМО ПРО ТЕ, ЩОБ КОЖНІЙ РОДИНІ СТАЛО ДОСТУПНИМ 

УТЕПЛЕННЯ СВОЇХ БУДИНКІВ І КВАРТИР!





СЛОВО КОМПАНІЇ
COMPANY WORD
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«ТОВ «Еліт Пласт» – провідна ком-
панія – виробник екструдованого 
пінополістиролу (XPS) в Україні,
яка з 2007 року виробляє екстру-
дований пінополістирол ТМ 
PENOBOARD. Продукція «Еліт Пласт»
поставляється в усі області 
України та за кордон.

Компанія працює з 2007 року в 
місті Херсон. Ми гідно представ-
ляємо південний регіон на
будівельному ринку нашої держа-
ви. Потужності виробництва до-
зволяють щороку поставляти на
ринок до 300 000м2 листового те-
плоізоляційного матеріалу XPS 
PENOBOARD. Якість матеріалу
контролюють на всіх етапах ви-
готовлення. Передові технології, 
що відповідають європейським
стандартам, дозволяють виробляти 
матеріал, не забруднюючи навко-
лишнє середовище – викиди
вуглеводнів і фреонів за протоко-
лом Кіото зведені до мінімуму.

В даний час, найактуальнішим 
для України є питання енергоз-
береження. Енергозберігаюче
будівництво, надійна і якісна те-
плоізоляція приміщень – пріори-
тетні завдання як для уряду, так і
для простих громадян. Викори-
стання екструдованого пінополі-
стиролу PENOBOARD дозволяє
нашим клієнтам заощадити суттєві 
суми. Будівельні компанії високо 
оцінили якість, ефективність і
зручність монтажу плит пі-
нополістиролу. Торгова марка 
PENOBOARD за роки існування на
українському ринку не тільки 
вийшла на лідируючі позиції, але 
й довела, що PENOBOARD – це
гарантія якості, перевірена часом. 

На сьогодні, компанія вже укла-
ла ряд контрактів з іноземними 
компаніями і гідно представляє
Україну на міжнародному рин-
ку будівельних матеріалів!»

«

»
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Дорогі читачі!

На сьогоднішній день, найактуальнішим 
для України є питання енергозбереження. 
Енергозберігаюче будівництво, надійна і якісна 
теплоізоляція приміщень – пріоритетні 
завдання як для уряду, так і для простих 
громадян. Використання екструдованого 
пінополістиролу TM PENOBOARD дозволяє 
заощадити суттєві суми. TM PENOBOARD за 
роки існування на українському ринку не тільки 
вийшла на лідируючи позиції, але й довела, що 
PENOBOARD – це якість, перевірена часом. 

TM PENOBOARD – провідний виробник 
екструдованого пінополістиролу – постійно 
інформує споживача про свій продукт. Участь 
представників у конференціях, семінарах, 
виставках, видання технічних каталогів – все 
для того, щоб удосконалювати виробництво. 

Кінець року – час підбивати підсумки. 
2018 рік для TM PENOBOARD став часом 
нововведень та розширення. Деталі – на 
сторінках журналу. Приємного читання.

З повагою, Ксенія Макаревич 
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НОВИНИ  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Facebook повністю 
перейде на 
поновлювану 
енергію
До кінця 2020 року компанія 
Facebook має намір повністю 
перейти на енергію з понов-
люваних джерел. Керівництво 
компанії Facebook заявило про 
плани повністю перекласти під-
приємства на поновлювані дже-
рела енергії до кінця 2020 року. 

«Сьогодні ми беремо на себе 
зобов’язання скоротити викид 
парникових газів на 75% і забезпе-
чувати функціонування наших гло-
бальних операцій на 100% з понов-
люваних джерел енергії до кінця 
2020 року», – говориться в повідом-
ленні компанії. З 2013 року компанія 
закупила більше 3 ГВт електроенер-

гії, отриманих за рахунок альтер-
нативних джерел енергії: сонячних 
батарей і вітряних електростан-
цій. У 2017 році підприємства 
Facebook були на 50% перекладені 
на поновлювані джерела енергії.

ЄС виділить 
Україні €54 млн. на 
енергоефективність 

Євросоюз надасть наступний 
транш в сумі €54 млн. на роботу 
Фонду енергоефективності. 
Угоду планується підписати до 
кінця року. Європейський Союз 
готовий надати Україні транш 
у розмірі €54 млн. на фінансу-
вання програм держустанови 
Фонд енергоефективності. Про 
це повідомив міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва і ЖКГ 
Геннадій Зубко у своєму Facebook.
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 «Євросоюз надасть наступний 
транш в сумі €54 млн. на роботу 
Фонду енергоефективності. Угоду 
планується підписати до кінця року. 
Це сьогодні підтвердила заступник 
керівника генерального дирек-
тората з питань політики сусід-
ства і переговорів з розширення 
Єврокомісії Катарина Матернова», – 
написав він в соціальній мережі. Як 
відмітили в прес-службі Кабміну, 
в ході зустрічі представники 
України і ЄС обговорили створення 
Координаційної ради донорів по 
реформі енергоефективності.

«Ми вже більше двох років пра-
цюємо з нашими європейськими 
партнерами – Євросоюзом, 
Німеччиною, IFC по створенню 
Фонду енергоефективності, який є 
частиною імплементації ключових 
законів по енергоефективності. 
Вже стартував конкурс на обрання 
незалежних членів Наглядової 
ради Фонду, 14 листопада пла-
нується сформувати увесь його 
склад. Підготовлені перші енер-
гетичні сертифікати будівель. 

Почато атестацію енергоаудиторів. 
З 14 вузами України стартувала 
програма по навчанню енерго-
аудиторів», – доповів Зубко.

 Віце-прем’єр додав, що також 
забезпечене фінансування 
Фонду з держбюджету 2019 
року. Зокрема, прийнята поста-
нова про збільшення статутного 
капіталу Фонду до 1,6 млрд. грн. 

У вересні 
житлобудівництво 
знизилося на 15% – 
Госстат
У вересні 2018 року будівництво 
житлових будівель знизилося на 
15% в порівнянні з вереснем 2017 
року. Про це повідомляє Державна 
служба статистики України. 

За даними Госстата, будівництво 
в Україні минулого місяця ско-
ротилося на 1% в порівнянні з 

аналогічним періодом 2017 року: 
будівництво житлових будівель – 
на 15%, нежитлових будівель – 
на 6,8%. Проте, на 7,9% виросло 
будівництво інженерних споруд. 
За 9 місяців поточного року було 
виконано будівельних робіт на 
86,5 млрд грн, що на 5,4% більше, 
ніж за аналогічний період 2017 
року. Зокрема, житлових будівель 
було побудовано (модернізо-
вано, відремонтовано) на 20,31 
млрд. грн, промислових будівель 
і складів – на 6,27 млрд грн 

Також за цей період було побу-
довано (модернізовано, відре-
монтовано) автомагістралей, 
вулиць і доріг на 13,88 млрд. грн, 
трубопроводів, комунікацій і ліній 
електропередачі на 9,06 млрд. 
грн, комплексних промислових 
споруд – на 16,2 млрд. грн.

Як повідомляв Укрінформ, в 2019 
році на ремонт і будівництво доріг 
буде виділено 55,1 млрд грн,  
що на 7,4 млрд грн більше, 
ніж цього року.
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ЕКСТРУДОВАНИЙ ПiНОПОЛiСТИРОЛ  
ТМ PENOBOARD

Екструдований пінополістирол – 
будівельний теплоізоляційний 
матеріал нового покоління, 
який  виготовляється з гра-
нул полістиролу шляхом 
нагрівання та екструзії.

Екструзійний пінополістирол 
має однорідну структуру (з 
герметично замкнених пухир-
ців). Саме така структура надає 
матеріалу низку характеристик: 
низьку теплопровідність, високу 
міцність, паронепроникність і т.д.

Вперше екструдований пінополі-
стирол отримали більш ніж 60 
років тому в американській ком-
панії The Dow Chemical Company. З 
того часу метод його виготовлення 
вдосконалився. У полістирол вво-
дять спінений агент, чистий вугле-
водень (пентан) та змішують при 
високій температурі під тиском. 
В результаті пентан переходить у 

летючий стан та розширюється. 
Під тиском кульки полістирола 
також розширюються, збільшу-
ючи свій обсяг мінімум у 50 разів, 
далі суміш продавлюють через 
екструдер. В результаті отримують 
легкі гранули з крихітними комір-
ками які заповнені повітрям – до 
0,2 мм. Завдяки такому способу 
виробництва плити екструдо-
ваного пінополістирола мають 
більш високу міцність на стис-
нення, незначне поглинання 
води – менш 0,2 об.%, стійкість 

до механічних навантажень та 
морозостійкість. Теплопровідність 
матеріалу – 0,03 Вт/м•К, що переви-
щує середні показники більшості 
інших ізоляційних матеріалів. 

На сьогоднішній день в Європі 
більше 60% всього виробленого 
пінополістиролу використовується 
в будівництві для теплоізоляції. 
Екструдований пінополістирол 
використовують при багатопа-
нельному житловому будівництві і 
монолітному будівництві, а також 
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для внутрішньої теплоізоляції і при 
виготовленні тришарових пане-
лей. Завдяки тому, що пінополі-
стирол практично не несе наван-
таження на несучі конструкції і та 
фундамент, його застосовують при 
реконструкції старих будинків.

ТОВ «Еліт Пласт» – провідна 
компанія-виробник екструдо-
ваного пінополістиролу (XPS) в 
Україні, яка з 2007 року виробляє 
екструдований пінополісти-
рол ТМ PENOBOARD. Продукція 
«Еліт Пласт» поставляється в усі 
області України та за кордон. 

ТМ PENOBOARD виробляють на 
сучасному італійському та німець-
кому високотехнологічному 
обладнанні, всі етапи виготов-
лення відповідають високим 
європейським стандартам. А 
кінцевий продукт – екструдо-
ваний пінополістирол має всі 
міжнародні сертифікати якості. 
Екструдований пінополістирол 
ТМ PENOBOARD – легкий і одно-
часно міцний матеріал. Міцність 
при 10% -му стисненні становить 
близько 0,2-0,4 мПа, завдяки 
чому він може застосовуватися 
при вирішенні широкого спек-
тра завдань по теплоізоляції.

ЕКСТРУДОВАНИЙ 
ПІНОПОЛІСТИРОЛ 
ТМ PENOBOARD 
МАЄ НИЗКУ 
ПЕРЕВАГ, ЩО 
РОБИТЬ ЙОГО 
КРАЩИМ 
БУДІВЕЛЬНИМ 
УТЕПЛЮВАЧЕМ.
Його відмінні властивості:

• Екологічність

Усі процеси виготовлення TM 
PENOBOARD не шкодять навколиш-
ньому середовищу та проходять 
відповідно до вимог протоколу 
Кіото. Екструдований пінополісти-
рол – хімічно нейтральний матеріал, 
він не виділяє речовин, які могли 
б впливати на погіршення екології 
планети та здоров’я людей. Плити 
TM PENOBOARD класу А містять без-
печну для здоров’я людини кількість 
залишкового стиролу – 
0,1%. Всі показники безпеки під-
тверджені сертифікатами якості.

• Низька теплопровідність

Структура плит TM PENOBOARD, 
яка виглядає як система крихітних 
ізольованих осередків, заповне-
них газом, визначає надзвичайно 
низьку теплопровідність матеріалу. 
Відсутність конвенції повітря в 
осередках, а також його невелика 
теплопровідність роблять XPS 
одним із кращих теплоізоляційних 
матеріалів. Коефіцієнт теплопровід-
ності плит – 0,03 Вт/м•К, що значно 
нижче середніх показників для біль-
шості інших ізоляційних матеріалів.

• Висока вологостійкість

TM PENOBOARD захищає будівлю від 
проникнення вологи. Спосіб його 
виготовлення передбачає виробни-
цтво матеріалу з незначним воло-
гопоглинанням – менш 0,2 об. %. 

• Легкість

XPS ТМ PENOBOARD не створює 
додаткового навантаження на 
несучі конструкції, фундаменти, 
стіни та ін. Невелика вага екстру-
дованого пінополістиролу обу-
мовлена способом виготовлення: 
для того, щоб отримати 100% 
матеріалу, потрібно лише 2% 
сировини. Тобто 98% готового 
продукту складається з повітря. 
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• Простота, висока швидкість і 
технологічність монтажу

Завдяки невеликій вазі та простій формі екстру-
дований пінополістирол легко та швидко мон-
тується, що значно заощаджує час та сили, 
підвищуючи коефіцієнт корисної дії.

• Довговічність

Термін експлуатації XPS ТМ PENOBOARD – більш 
ніж 50 років без втрати початкових якостей. 
Матеріал стійкий до впливу атмосферних явищ. 

• Міцність і висока стійкість до деформацій

ТМ PENOBOARD – матеріал з єдиною молеку-
лярною структурою, що дозволяє йому бути 
міцним. Він не кришиться та не тріскається. 

• Тепло і морозостійкість. 
 Витримує широкий діапазон температур

В спекотний літній день стіни можуть нагріватися 
до 50-60 С°. На ТМ PENOBOARD, яким термоізо-
лювали будівлю, така температура не надає руй-
нівної дії. Також як температури нижче нуля. 

• Стійкість до неорганічних розчинників

ТМ PENOBOARD не розчиняється в спирті, алі-
фатичних вуглеводнях та простих ефірах. 

• Біологічна стійкість

Екструдований пінополістирол ТМ PENOBOARD 
не представляє поживної цінності для мікро-
організмів – вони не можуть впливати на 
порушення його характеристик міцності.
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• Стійкість до горіння

В склад екструдованого 
пінополістиролу ТМ PENOBOARD 
входять спеціальні домішки – 
антипірени, які перешкоджають 
горінню. Клас горючості XPS 
ТМ PENOBOARD – Г1. 

• Звукоізоляція

Завдяки закритій пористій структурі 
ТМ PENOBOARD володіє високими зву-
коізоляційними якостями. Наприклад, 
плита XPS, яка має товщину 50 мм 
знижує рівень шуму приблизно в 2 
рази. Та сама плита, але з нанесеним 
на поверхню жорстким облицюван-
ням, знизить рівень шуму на 95%.

ПЛИТИ PENOBOARD 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ РІЗНИХ ЧАСТИН 
БУДІВЕЛЬ, ЩО РОБИТЬ ЙОГО 
УНІВЕРСАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ.  
З ЙОГО ДОПОМОГОЮ 
УТЕПЛЮЮТЬ:
• Периметр будівлі
• Стіни всередині і зовні приміщення
• Стелю
• Підлогу
• Покрівлю
• Містки холоду

Також цей матеріал застосовують при теплоізо-
ляції холодильних камер, овочесховищ, нежит-
лових приміщень, вентиляційних систем.

 Властивості матеріалу перетворюють механічну 
обробку – різання, підгонку і шліфування – в дуже про-
сте завдання. Матеріал не кришиться і не ламається. 
Крім того, з нього виготовляють декоративні елементи. 
Плити ТМ PENOBOARD мають фрезерувальну поверхню 
з поздовжніми канавками, що збільшує адгезійні вла-
стивості матеріалу. Це в значній мірі економить час 
будівельника і, як наслідок, кошти замовника.
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НОВИЙ  
ЗАВОД  
У ТЕРНОПОЛI
ТОВ «Еліт Пласт» – провідний 
виробник екструдованого 
пінополістиролу на території України, 
що дотримується європейських 
стандартів. Компанія давно закріпила 
свої позиції на європейському ринку 
будівельних матеріалів, тому прийшов 
час розширювати потужності. Восени, 
в Тернополі розпочато будівництво 
нового заводу TM PENOBOARD. 
Детально про будівництво, відкриття 
заводу та нововведення розповів 
генеральний директор компанії 
«Еліт Пласт» Ділавер Юксель.

Розкажіть, будь ласка, про 
досягнення компанії цього року? 

2018 рік був дуже насиченим та доленосним для нас. 
Перш за все – початок будівництва нового заводу у 
м. Тернопіль, який стане ще одним сучасним висо-
котехнологічним підприємством у нашій країні. 

Ми прийняли участь у декількох конференціях, 
присвячених енергоефективному будівництву, 
стали головним спонсором великого Smart Build 
Forum. Влітку відбувся традиційний з’їзд дилерів TM 
PENOBOARD, щоб ознайомити учасників з новин-
ками, обмінятися думками та обговорити подальшу 

спільну діяльність та співробітництво. Одним з недав-
ніх заходів був з’їзд-семінар представників мереж 
будівельних магазинів «Епіцентр» та «Нова лінія». 

Всі зв’язки зі співробітництва, які ми напрацьовували 
до сьогодні, дійсні, ми продовжуємо розповсюджувати 
товар по Україні та у країни ближнього зарубіжжя. 

Ми завжди готові на будь-які контакти з нашими клієн-
тами, споживачами та партнерами. Компанія з одна-
ковою повагою приділяє час крупному споживачеві і 
дрібному забудовнику, із задоволенням беремо участь 
на міжнародних виставках і, в свою чергу, готові прове-
сти екскурсію на підприємстві кожному, хто цікавиться. 

Ділавер Юксель,   
генеральний  
директор  
компанії  
«Еліт Пласт»
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Як з’явилась ідея 
будівництва нового 
заводу у Тернополі? 
Яким буде нове 
виробництво  
TM PENOBOARD?
Новий завод TM PENOBOARD 
будується на місці виробництва 
іншого заводу, який був вистав-
лений на продаж і наша компанія  
стала його власником. Це велика 
територія, планується додатково 
будувати приміщення і загальний 
простір буде дорівнювати 20 000 м2. 

В подальшому окрім лінії вироб-
ництва екструдованого пінополі-
стиролу, там буде знаходитися 
логістичний центр TM PENOBOARD. 

Чому Ви обрали 
саме Тернопіль?
Це дуже вигідне розташування. 
По-перше, не буде необхід-
ності витрачати час та кошти на 
транспортування матеріалу до 
Західної України та Європи саме з 
Херсону, хоча потужності вироб-
ництва дозволяють забезпечити 
поставки і в Україну і в Європу. 

Завод у м. Тернопіль знаходиться 
ближче до таких країн, як:  Польща, 
Словаччина, Угорщина, Румунія, 
Молдавія, що значно спрощує 
завдання транспортування.

До того ж, наявність великої кіль-
кості кваліфікованих кадрів у місті 
– ще одна перевага на користь 
Тернополя. Ми готові забезпечити 
новими високооплачуваними 
місцями майбутніх фахівців.

Коли очікується 
запуск нового 
виробництва  
TM PENOBOARD 
у Тернополі?

В наступному 2019 році, при-
близно  в січні або лютому новий 
завод вже почне працювати.

Чи планується 
розширення 
асортименту 
продукції?
Так, до асортименту продуктів від 
торгової марки 
PENOBOARD 
додаємо ряд 
будівельної 
продукції: гіпс, 
білий цемент, 
мінеральна 
вата (скловата, 
кам’яна вата). 

Гіпс буде випу-
скатися під брен-
дом PENOGIPS. 

Це буде шпаклювальний та  
фінішний гіпс. 

Скловата та кам’яна вата будуть 
виходити під брендом PENOWOOL. 

Які можливості 
для України 
надасть відкриття 
нового заводу?
Будівництво нового підприємства – 
це інвестиція не тільки в виробни-
цтво. Це інвестиція в українську 
економіку та в майбутнє. За раху-
нок теплоізоляції Україна зможе 
заощадити до 5 млрд доларів в 
рік, що призведе до зниження 
витрат на енергоресурси. 

Нове обладнання дозволить 
нам конкурувати насамперед з 
європейськими виробниками. 

Виробництво будматеріалів може і 
повинно стати одним з локомотивів 
економічного зростання країни.

Екструдований пінополісти-
рол – конкурентоспроможний 
матеріал, який здатний і далі 
просуватися на європейський 
ринок будівельних матеріалів. 
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З'ЇЗД ПРЕДСТАВНИКІВ ТОРГІВЕЛЬНИХ 
МЕРЕЖ БУДІВЕЛЬНИХ МАГАЗИНІВ 
«ЕПІЦЕНТР» ТА «НОВА ЛІНІЯ»  НА 

ВИРОБНИЦТВІ TM PENOBOARD
Компанія «Еліт Пласт», виробник 
екструдованого пінополістиролу 
TM PENOBOARD, займає лідируючі 
позиції на будівельному ринку у 
сфері теплоізоляційних матеріалів.

Але справжній лідер ніколи 
не зупиняється на досягну-
тому, ставить перед собою 
нові цілі для подальшого їх 
здійснення та розширює гори-
зонти поширення продукції.

Нещодавно, 30 листопада, відбувся 
з’їзд-семінар TM PENOBOARD. На 
який запросили  представників 
торгівельних мереж будівельних 
магазинів «Епіцентр» та «Нова 
Лінія» з різних міст України. 
Представники виробництва 
компанії «Еліт Пласт» ознайо-
мили присутніх з особливостями 
та перевагами екструдованого 
пінополістиролу – будівельного 
утеплювачаTM PENOBOARD. 

Представники будівельних від-
ділів магазинів «Епіцентр» та 
«Нова Лінія» змогли ознайоми-
тись з технологією виробництва 
PENOBOARD безпосередньо на 
заводі. Генеральний директор 
компанії «Еліт Пласт» Ділавер 

Юксель особисто провів екс-
курсію по виробництву. Слухачі 
ознайомились з технологіями 
та нюансами екструзійного про-
цесу, зрозуміли переваги саме 
механізму виробництва з тех-
нологіями спінення. Продавці-
консультанти також відвідали 
лабораторію TM PENOBOARD, що 
створена для забезпечення кон-
тролю якісних показників продук-
ції. Це сертифікована лабораторія, 
яка укомплектована спеціальним 
обладнанням та отримала атеста-
ційне свідоцтво на право про-
ведення випробувань. Головний 
лаборант виробництва Юлія 
Гарененко розповіла, що в лабора-
торії вимірюють такі показники як: 
міцність на стискання, вогнестій-
кість та вологостійкість. Всі показ-
ники відповідають європейським 
стандартам якості, що дозволяє 
TM PENOBOARD завойовувати 
європейський будівельний ринок. 

Костянтин Трохимчук – головний 
технолог виробництва, ознайо-
мив учасників семінару з особли-
востями використання плит TM 
PENOBOARD при утепленні різних 
частин будівлі.  Представники 
магазинів «Епіцентр» та «Нова 

Лінія» поставили актуальні питання 
представникам виробництва 
PENOBOARD, стосовно особливо-
стей транспортування, зберігання 
та гарантійного терміну викори-
стання матеріалу. Конструктивна 
бесіда між представниками 
виробництва та представниками 
сфери збуту продукції привела 
до з’ясування багатьох питань, 
що допоможуть консультувати 
кінцевих покупців утеплювача. 

Учасники семінару побачили, що 
екструдований пінополістирол 
TMPENOBOARD – це матеріал, 
який виготовляють на європей-
ському обладнанні, дотримую-
чись усіх стандартів якості. Це 
матеріал нового покоління, який 
дозволяє максимально вигідно 
утеплити будь-які частини 
будівлі. Відтепер вони зможуть 
ще з більшою впевненістю кон-
сультувати клієнтів будівельних 
магазинів, та поширювати ідеї 
енергозберігаючого будівництва. 

Адже головною місією TM 
PENOBOARD є пропагування 
енергоефективного будівництва, 
для цього прикладається багато 
зусиль, та результат того вартий. 
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МІЦНА ПІДТРИМКА
Підтримка – важлива складова успіху, особливо це стосується спорту. 
ТМ PENOBOARD – спонсор Херсонської обласної федерації кікбоксингу. 

Одним із яскравих та зіркових представників є Віталій Дубіна – 
заслужений майстер спорту, чемпіон Всесвітніх Ігор з кікбоксингу, 

нагороджений орденом президента за заслуги 3-го рангу.
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Компанія PENOBOARD вже давно активно під-
тримує спортивне життя Херсона. Прагнення 
допомогти молодим спортсменам піднятися 
на нові вершини завжди дає свої плоди. 

Наприклад, третє місце в рейтингу топ-10 спортсменів 
України 2017 року посів переможець Всесвітніх 
ігор у Вроцлаві – Віталій Дубіна (71 кг). Окрім того, 
він виграв один з етапів Кубку світу та здобув по 
одній звитязі на чемпіонаті та Кубку України. 

За підсумками ВІ-2017 він отримав звання «Заслужений 
майстер спорту України». Віталій є вихованцем тренера 
Ігоря Гаврильченка. У кікбоксинг прийшов у 13 років. 

Зараз він є тренером молодшого покоління. Для дітей 
Віталій – еталон для наслідування. Саме він є головною 
фігурою, навколо якої формується юнацька збірна. 

Разом зі своїми вихованцями відвідував «Зелену 
школу» в смт. Антонівка, де проводилися відкриті 
уроки на теми фізичного виховання та спорту.

Нещодавно Віталій Дубіна був номінований на 
премію «Людина року» за версією BEST_IN_KHERSON

ТМ PENOBOARD забезпечує спортсмена 
спеціальними якісними вітамінами, брен-
дованою формою, належною підтримкою, 

натомість Віталій гідно представляє якіс-
ний вітчизняний будівельний продукт!

Для мене спорт – це все моє життя. Але 
без підтримки рідних, близьких багато 
не досягти. Це ж стосується фінансової 

підтримки. Завдяки ТМ PENOBOARD моє здоров’я 
на високому рівні і мені дуже приємно представ-
ляти цю компанію на міжнародних змаганнях.
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Маріо Ботта
ВЕЛИКІ АРХІТЕКТОРИ

Архітектор Маріо Ботта (Mario Botta) – яскравий 
представник постмодернізму в сучасній 
архітектурі. Автор дизайну знаменитого афінського 
національного банку, музею сучасного мистецтва 
в Сан-Франциско і багатьох інших будівель. 
Займався реконструкцією пам’яток, має безліч 
нагород, в тому числі Ордена Почесного Легіону.
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Маріо Ботта народився в 1943 
році в місті Мендрізіо, Швейцарія. 
Приступив до професійних 
занять архітектурою вже у віці 
15 років, коли почалося його 
трирічне стажування в архітек-
турній фірмі «Карлоні і Каменіче». 
У 1969 році Ботта отримав першу 
професійну ступінь, закінчивши 
інститут IDA (Institute Universitario 
di Architettura) у Венеції.

У студентські роки йому дове-
лося стажуватися в таких визна-
них зірок Сучасного руху, як 
Ле Корбюзьє і Луїс Кан. Ідеї цих 
архітекторів, поряд зі спадщиною 
свого безпосереднього вчителя 
Карло Скарпа, Маріо Ботта вважає 
фундаментом своєї творчості.

У 1970 році М. Ботта заснував влас-
ний офіс в Лугано. Вперше міжна-
родну увагу до нього привернули 
проекти декількох незвичайних 
приватних житлових будинків в 
Швейцарії, які поєднали модер-
ністську естетику і звернення до 
мови базових геометричних форм, 
навіяне аскетичною красою дав-
ньої і вернакулярної архітектури, 
зразки якої часто можна зустріти 

в рідному кантоні Ботте Тессіно. 
Крім уваги до вернакуляру, Маріо 
Ботта, починаючи з самих ран-
ніх проектів, віддавав належне і 
традиціям європейської архітек-
турної класики, з її принципами 
осьової просторової організації 
та композиційної симетрії.

Будівлі Маріо Ботта сягають корін-
ням до структури давньоримського 
атріуму, житлові приміщення якого 
групувалися навколо внутрішнього 
двору, відкритого неба в централь-
ній частині. Будинки М. Ботта – 
прості геометричні фігури, кон-
траст великих мас і легких ажурних 
деталей, глухі цегляні стіни, скупо 
прорізані світловими щілинами 
або раптово розірвані скляними 
порталами, за що їх часто назива-
ють бункерами-бельведерами.

Для приватних будинків Маріо 
Ботта характерні такі елементи: 
захоплюючі дух атріуми, зенітні 
ліхтарі, майже позбавлений две-
рей внутрішній простір. Житлова 
площа його будинків складає від 
200м2 до 240 м2, будівельний 
об’єм –близько 1000 м3,  
за    сто совувані матеріали: 

цегла, бетонні блоки, кам’яна 
плитка, метал, скло.

Його роботи стали одним з перших 
європейських маніфестів нової архі-
тектурної епохи – епохи постмодер-
нізму. Тож не дивно, що в наступні 
роки Маріо Ботта не тільки здобув 
популярність як практикуючий 
архітектор, але і став грати помітну 
роль в світі архітектурної теорії, 
регулярно виступаючи з лекціями 
в Європі, Азії, Північній і Латинській 
Америці. У 1976 році він вступив на 
посаду запрошеного професора в 
Державному політехнічному інсти-
туті в Лозанні, а в 1988 році – 
в архітектурній школі Єльського 
університету, одного з найпре-
стижніших університетів США.

В ході заснування нового 
Швейцарсько-Італійського універ-
ситету в 1996 році Маріо Ботта був 
запрошений в якості упорядника 
програми для новоствореної 
Академії архітектури в Мендрізіо, 
де з жовтня 1996 року він керує 
навчальним процесом. Створені 
за останні 30 років масштабні 
міські проекти Маріо Ботта розви-
вають теми, знайдені в його ран-
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ніх житлових будівлях. В першу 
чергу вони пройняті настільки 
ж пильним інтересом до різних 
аспектів історико-середовищного 
контексту – таким як традиційна 
для даного регіону будівельна 
технологія, особливості ландшафту, 
місцева повсякденна культура, 
включаючи її минуле і сьогодення.

Найбільш значними серед побу-
дованих архітектором громадсь-
ких будівель є Культурний центр 
Мальро в Чембері, Бібліотека 
в Війорбане (Франція), Банк 
Готтардо в Лугано, художня 
галерея Ватари-Розум в Токіо, 
Собор в Евре (Франція), Музей 
Жана Тінгелі в Базелі, недавно 
закінчена Синагога Цимбаліста 
і Центр єврейської спадщини в 
Тель-Авіві, Муніципальна бібліо-
тека в Дортмунді (Німеччина), 
Центр Фрідріха Дюрренматта в 
Невшателі (Швейцарія), Музей 
сучасного мистецтва в Сан-
Франциско. Останнє більше схоже 

на гіпертрофований дизайнер-
ський об’єкт, і до нього важко 
застосувати стандартні оцінки. Але 
всередині все дуже архітектурно, 
функціонально і продумано.

Маріо Ботта брав участь в кон-
курсі на проект нової будівлі 
Маріїнського театру. Нова будівля 
за проектом Ботта повинно була 
утворити нові просторові зв’язки з 
навколишнім міським середовищем. 
Передбачалося, що великий вхід-
ний простір під високою покрівлею 
буде пов’язано з оточенням за 
допомогою заскленого пішохід-
ного мосту, що веде в історичну 
будівлю, а також за допомогою 
взаємодії комерційної зони нового 
театру з будинками по вулиці 
Декабристів. Прозорі стіни парале-
лепіпеда передбачалося виконати 
зі скла, покритого спеціальним 
складом: вдень вони вловлю-
вали б сонячне світло і дозволяли 
бачити все, що відбувається 
всередині, вночі паралелепіпед 

перетворювався б у величезний 
і яскравий «ліхтар» над містом.

Два широко відомих проекти 
церковних будівель Маріо Ботта, 
в Могно і на горі Монте-Тамаро 
(Тічино, Швейцарія), зіграли помітну 
роль вже на наступному витку 
недавньої архітектурної історії – 
в ході відродження інтересу до 
модернізму, з яким Ботта завжди 
зберігав міцний зв’язок. Каплиця на 
горі Монте-Тамаро – одне з най-
більш видовищних творів сучас-
ної європейської архітектури.

Викладене з грубо обробленого 
порфіру, Романтичне творіння Ботта 
нагадує середньовічний бастіон і 
одночасно – римський віадук. Ботта 
знову використовує свій зрізаний 
циліндр, тільки тут він глухий, до 
нього прибудовані довгий пандус 
і сходи. Викладений з грубо обро-
бленого порфіру, обсяг виглядає 
ніби лицарський замок, який 
контролює альпійські перевали. Ряд 
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прямокутних вікон-бійниць, кам’яні 
водомети і спостережний майдан-
чик на даху підсилюють враження 
фортеці. Каплиця стоїть на висоті 
2000 метрів над долиною Лугано.

Інтер’єр Санта-Марія-дельї-Анджелі 
являє собою справжню романську 
архітектуру, природне світло дозо-
ване і вихоплює з містичного мороку 
деякі, але значущі елементи – руки 
Спасителя (фрески італійського 
художника Енцо Куккі), романські 
по малюнку, освітлювані зверху з 
прихованого джерела у вівтарі або 
поміщені в верхніх схилах вікон.

У цих роботах характерні для 
модернізму чисті абстрактні форми 
як і раніше поєднуються в проектах 
Ботта з підвищеною чутливістю щодо 
емоційних і фізичних потреб людини. 
Більшість цих проектів відзначені 
продуманим використанням природ-
ного світла, який пронизує внутріш-
ній простір і вигідно підкреслює пла-
стику зовнішнього обсягу будинку. 

З цим пов’язані і два найбільш 
характерних компоненти «автор-

ського почерку» – Маріо Ботта: 
використання зенітних ліхтарів, при 
значній висоті стель створюють в 
інтер’єрі відчуття легкості і про-
стору, і лаконічна скульптурність 
зовнішнього обсягу, ефект якого 
посилюється за допомогою обробки 
фасадів плитами двох контрастних 
кольорів з чітким членуванням 
поверхні на складові елементи.

Критики називали Маріо Ботта 
бруталістом, кубістом, неораціо-
налістом, а його стиль спартанським 
класицизмом. Але з усіх критиків 
праві, мабуть, ті, які називають його 
тим, кого не можна класифікувати. 
Маріо Ботта – це Маріо Ботта і цим 
все сказано. Крім архітектурних 
проектів Маріо Ботта відомий 
своїми роботами в області дизайну 
меблів: в 80-х для фірми Alias він 
створив елегантні стільці з металу: 
прозорі, візуально легкі вони пред-
ставляють собою металевий каркаc 
з укріпленими на ньому спинкою і 
сидінням: стілець Quinta (1985) – 
сталева рама на якій укріплені 
металеві деталі з отворами в якості 
сидіння і спинки; стілець Seconda 

(1982 г.) – це діагональна консоль, де 
замість сталевої трубки – алюмінієва 
стрічка, замість площини спинки – 
обертається металевий валик.

Жорсткі графічні лінії стільців Quinta 
і Seconda в поєднанні з добре 
розв’язаною геометричною струк-
турою показали Ботта як хорошого 
художника і одночасно інженера.

Нагороди Маріо Ботта: Почесний 
член Американського Інституту 
Архітектури (AIA) (1984), CICA Award 
(1989, 1993); Європейська премія 
в галузі культури (1995), Почесний 
член Королівського Інституту 
Британських Архітекторів (RIBA) 
(1997), Кавалер французького 
Ордена Почесного Легіону (1999).
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ЧАРІВНИЙ ТЕРНОПІЛЬ

У Тернополі нараховується 5 пам'яток 
архітектури національного значення 
та 189 пам'яток місцевого значення. 
Розглянемо історичні пам'ятки 
архітектури та визначні місця цього 
неймовірно яскравого міста. 

Тернопіль — затишне ошатне  
містечко, побудоване на річці Серет, 
лівій притоці Дністра. Місто цікаве не 
тільки його історичними визначни-
ми пам’ятками. Завдяки гармоній- 
ному поєднанню новобудов з будин- 
ками, побудованими ще в часи, коли 
Тернопіль був під пануванням  
Австрії, існує особливий шарм в 
його архітектурі. Безліч парків, 
скверів і квітучих алей додають 
Тернополю особливої свіжості і є 
чи не основною причиною, чому 
місто так запам’ятовується гостям. Церква Воздвиження Чесного Хреста

Старий замок

Старий замок або 
Тернопільський замок  
розташований у середмісті на схід-
ному березі Тернопільського ставу. 
Зведений у 1540–1548 роках на 
лівому березі річки Серету в уро-

чищі Сопільче для охорони півден-
но-східних кордонів Українських 
земель Королівства Польського 
від нападів кримських татар.

Тернопільський замок – символ 
Тернополя. Як основна геральдична 
фігура зображений на новому 
(1992) гербі Тернополя.  
Це також найстаріша будівля міста.

Перше акварельне зобра-
ження Старого замку нале-
жить польському митцеві 
Наполеону Орді (1870-ті роки; 
зберігається в Національному 
музеї в м. Кракові, Польща).

Про Тернопільський замок напи-
сали вірші місцеві поети Любомир 
Гардецький, Олег Герман, Тетяна 
Лучка, І. Шокало та інші.У наш час 
від замку залишився лише палац. 
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Пам'ятник жертвам голодомору

Церква Воздвиження 
Чесного Хреста 
(Воздвиженська, 
Здвиженська, Надставна) – 
найдавніший храм Тернополя, 
пам'ятка архітектури націо-
нального значення, спорудже-
ний наприкінці XVI століття. 
Розташований на Підзамчі на 
невисокому підвищенні над 
Тернопільським ставом. Пам'ятка 
відрізняється від інших культових 
оборонних споруджень Поділля 
наявністю напівкруглої апсиди, 

що походить ще зі староруських 
традицій. Споруда має ознаки 
візантійсько-романського і ста-
роруського стилів та ренесансу. 
Зведена з пісковику, тридільна, 
складається з прямокутної в плані 
нави, квадратного і рівноширо-
кого з навою бабинця з двома 
ярусами башти над ним і напів-
круглої апсиди. Нава перекрита 
напівциркульним з розпалубками 
зведенням, бабинець – хресто-
вим, апсида – чвертьсферичним 
зведенням. Над вхідним порталом 
вежі-дзвіниці – залишки таблиці 
з написом, вище таблиці – неве-
лике кругле вікно. Неподалік 
церкви – триярусна дзвіниця.

Кафедральний собор 
Різдва Христового, або 
Церква Різдва Христового 
(Середня) в Тернополі – 
одна з найдавніших культо-
вих споруд Тернополя, нині – в 
користуванні УАПЦ. Належить 
до храмів із бічними конхами.

Церква має пам’ятки і пам’ятні знаки:

• Пам'ятник митрополитові Василю 
Липківському на бічній стіні храму.
• Пам'ятник «Жертвам голодомору 
1932–1933» на бічній стіні храму, 
встановлений Митрополитом  
Мефодієм.
• Пам'ятний знак святому князю 

Володимиру з нагоди 1025 років 
хрещення Русі-України, встановле-
ний митрополитом Мефодієм.
• Пам'ятний знак Патріарху Мсти- 
славу (Скрипнику) та Патріарху 
Володимиру (Романюку), встановле-
ний митрополитом Мефодієм.

Також окрасою міста є Собор 
Непорочного зачаття 
Пресвятої Богородиці, або 
Тернопільський катедраль-
ний собор – катедральний 
собор Тернопільсько-Зборівської 
архієпархії Української греко- 
католицької церкви. Названий на 
честь Непорочного зачаття Діви 
Марії. Збудований у 1749–1779 
роках в стилі бароко на замов-
лення гетьмана Юзефа Потоцького, 
як Церква святого Вінсента при 
монастирі Ордену домініканців. У 
1820–1848 роках належав єзуїтам. 
Зруйнований 1944 року в ході боїв 
за Тернопіль. Відбудований 1957 
року. У 1978–1989 роках вико-
ристовувався як Тернопільська 
картинна галерея. 1989 року 
переданий Українській греко-ка-
толицькій церкві, отримав статус 
собору. Пам'ятка національного 
значення Тернопільської області.

Собор Непорочного  
зачаття Пресвятої  
Богородиці

Кафедральний собор Різдва Христового
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НОВИНКИ  
будiвельних матерiалiв

1. Ceresit 
розробила нову 
технологію 
захисту фасадів
Компанія Ceresit розробила техно-
логію Double Dry, засновану на 
застосуванні подвійного захис-
ного механізму. Основа технології 
полягає у застосуванні спеціально 
розроблених силіконових штука-
турок: Ceresit СЕ-74 і Ceresit СТ-75. 

Завдяки технології Double Dry 
штукатурки мають водовід-
штовхувальні властивості і стійкі 
до водопоглинення; поверхня 
висихає значно швидше, 
завдяки відмінній паропроник-
ності, волога швидко випаро-
вується з поверхні штукатурки, 
і фасад залишається чистим 
навіть після сильного дощу.

2. В Україні 
представлена 
протигрибкова 
акрилова 
фасадна фарба 

Це фарба польського виробника – 
компанії Kosbud, і призначена 
вона для нанесення на різні типи 
основ. Наприклад, на декоративні 
мінеральні та акрилові штука-
турки, відповідним чином витри-
мані традиційні, цементно-вапняні 
і цементні штукатурки, бетонні 
поверхні і інші мінеральні основи.

За повідомленнями компанії-вироб-
ника, фарба Kosbud Chmurka – 
водостійка. Вона стійка до впливу 
УФ-випромінювання і забруднення.

Kosbud Chmurka створює матове, 
міцне і еластичне покриття 
з високою стійкістю до суво-
рих погодних умов. Збагачена 
формулою KOSBUDPROTECT, 
що запобігає обростанню стін 
грибами і водоростями.

3. Створено нове 
антивандальне 
покриття 
для стін
Фахівці відомого хімічного кон-
церну Wacker розробили новий 
захисний матеріал для боротьби 
різними написами, малюн-
ками і наклейками на стінах.

Це спеціальний силікон, яким можна 
обробляти поверхні. При нанесенні 
на стіну він створює плівку – вона 

Технології будівництва безперервно вдосконалюються. 
Нові відкриття відрізняються за сферою використання, 
але розробники переслідують спільну мету: зробити 
процес будівництва легше, а життя в будівлях нового 
зразка – більш комфортним і сучасним. Давайте 
розглянемо цікаві новинки у сфері будівництва. 
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утворює бар’єр між розпиляним 
ЛФМ і поверхнею. Фарба або стікер 
не прилипає міцно до силікону і 
потім легко видаляється з поверхні. 

4. З’явилася 
гіпоалергенна 
латексна фарба 
для дитячих 
кімнат

Sniezka Kids – матова латексна 
фарба, яка завдяки спеціально 
підібраному складу екологічних 
компонентів, особливо рекомен-
дована для фарбування дитячих 
кімнат, а також у школах, дитячих 
дошкільних і медичних закладах 
і в інших об’єктах з підвищеними 
санітарно-гігієнічними вимогами.

5. На 
будівельному 
ринку 
представлений 
клей для 
керамічної і 
керамогранітної 
плитки
Компанія позиціонує клейову 
суміш «БудМайстер «КЛЕЙ №1», 
як призначену для облицю-

вання усередині і зовні будівель 
цегляних, бетонних і оштукату-
рених поверхонь на цементній 
або цементно-вапняній основі 
керамічними плитками та іншими 
облицювальними матеріалами з 
водопоглиненням не менш 1% і 
розміром не більше 400x400мм .

6. З’явилися 
шпалери, що 
змінюють 
малюнок, в 
залежності від 
температури в 
приміщенні

Для тих, кто обожнює квіти і 
природу, а також для справж-
ніх поцінувувачів оригінальних 
рішень в дизайні інтер’єру, ціка-
вою знахідкою стануть теплові 
або, як їх ще називають, «квітучі» 
шпалери. Дуже незвичайний 
винахід китайських інженерів: 
незвичайність полягає в тому, що 
вони реагують на зміни темпе-
ратури повітря в приміщенні.

7. Мобільні 
будівельні блоки
Ізраїльська компанія Kite Bricks 
представила свій новий продукт – 
будівельні блоки Smart Brick, 
які здатні спростити зведення 
будівель, мостів, автомобільних 
доріг і тротуарів. Відсутність 
необхідності в обробці поверхонь 
цегли істотно скорочує загаль-
ний час будівництва. Блоки виго-
товлені з високоміцного бетону. 
Їхньою особливістю називають 
конструкцію, яка дозволяє легко 
з’єднувати блоки між собою. 
Внутрішні повітряні порожнини 
служать додатковою теплоізоля-
цією. Їх можна використовувати 
для прокладки елементів інфра-
структури, наприклад, мережевих 
та електричних кабелів, водо-
провідних труб і такого іншого.

За матеріалами сайту profidom.com.ua
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Сьогодні при виборі утеплю-
вача для будинку перед кож-
ною людиною відкриваються 
широкі можливості. Серед усього 
розмаїття великим попитом 
користуються такі вироби як 
пінопласт і екструдований піно-
полістирол. Багато хто думає, що 
це ідентичні матеріали, адже для 
їх отримання застосовують полі-
стирол. Але це далеко не так.

Що таке пінопласт?

Пінопласт – це теплоізоляційний 
матеріал, який характеризується 

білим кольором і жорсткою спі-
неною структурою. Вона містить 
98% повітря і 2% полістиролу. 

Технологія виготовлення

• весь виробничий процес отри-
мання пінопласту включає в себе 
кілька операцій:

•  первинне спінювання гранульо-
ваного стиролу під впливом пари;

•  поміщення спіненого матеріалу 
в сушильну камеру;

• витримка спінених охолоджених 
гранул;

• вторинне спінювання;

• охолодження отриманої маси;

• нарізка виробів по заданих пара-
метрах.

Спінювання гранул може 
проводитися кілька разів 
залежно від необхідної щіль-
ності готового виробу.

При виробництві пінопласт 
має чисто білий колір, відріз-
няється надзвичайною легкі-
стю через те, що складається 
практично з повітря.

Пiнопласт  
та екструдований пiнополiстирол: 
в чому рiзниця?
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Якості матеріалу Екструдований 
пінополістирол

Пінопласт

Міцність стиснення 0,25-0,5 МПа 0,05-0,2 МПа

Щільність 30-45 кг/м2 15-25 кг/м3

Горючість Г1 
(слабогорючий матеріал)

Г3 
(легко займистий  

матеріал)

Водопоглинання
(при однакових умовах) 

ввібрав 0,2% 
від свого обсягу

ввібрав близько 2%

Стійкість до неорганічних 
розчинників

Не розчинний в 
нижчих спиртах, 

низькомолекулярних 
аліфатичних вуглевод-

нях, простих ефірах, 
фенолах і воді

Має високу стійкість 
до сольових розчинів, 

ангідриду, мила, 
спиртів, бітуму, водо-

розчинних фарб

Теплопровідність 0,03 Вт/м•К 0,039 Вт/м•К

Стійкість до вигину 0,4-1 МПа 0,07-0,2 МПа

Вартість дорожче дешевше

Що таке екструдований 
пінополістірол?

Екструдованний пінополістірол – 
це теплоізоляційний матеріал, 
для якого характерна рівномірна 
структура. Вона складається з 
дрібних чарунок закритого типу.

Технологія виготовлення

Технологічний процес вироб-
ництва вихідної сировини 
для пінопласту і екструдова-
ного полістиролу однаковий. 
Відмінності починаються на етапі 
спінювання, де в сировинну масу 
вводяться спеціальні домішки.

Процес відбувається під впли-
вом пари високої температури 
в спеціальному пристрої, який 
називається екструдер, де 
маса під впливом пари набуває 
однорідну і гладку консистенцію, 
здатну приймати будь-які форми.

Через спеціальний отвір екстру-
дера під високим тиском рідка 
маса видавлюється в підготовлені 
форми. Готові вироби, після їх 
охолодження, володіють необ-
хідною щільністю, жорсткістю 
і одночасно пластичністю.

Різна технологія виробництва 
змінила і технічні характе-
ристики таких схожих зовні 
матеріалів. Розглянемо їх 
більш детально і порівняємо 
за основними показниками.

Отже, різниця між такими понят-
тями, як пінопласт і екструдіро-
ванний пінополістірол полягає 
в технології виробництва, в 
результаті матеріали набува-
ють різні технічні властивості і 
характеристики. Екструдований 
пінополістирол має більше 
переваг, ніж пенопласт. Вибір 
залишається за покупцем.
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УТЕПЛЕННЯ
ЛОДЖІЙ, 
БАЛКОНІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ  
ЕКСТРУДОВАНОГО 
ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

Сьогодні балкон часто використовується для облаштування справжнього саду, 
як своєрідна майстерня або навіть особистий кабінет. Але для експлуатації в 
холодний період року потрібно попередньо його склити, а також – додатково 
утеплити. В іншому випадку в зимові місяці приміщення залишатиметься 
холодним і сирим. Оптимальним варіантом вважається утеплення балкона 
екструдованим пінополістиролом. Але потрібно враховувати, що при 
теплоізоляції балконів і лоджій потрібно утеплення не тільки зовнішньої 
стіни, але і підлоги, стелі та стін лоджії або балкона. Бажано також 
утеплити несучу стіну. Один з основних моментів при утепленні –пошук 
і відсікання максимально можливого числа містків холоду. Це загальний 
принцип при утепленні будь-яких ділянок конструкції будівлі.

Необхідні матеріали 
та інструменти
• спеціальний клей; 
• дюбелі «грибкового» виду (з «капелюшками»); 
• армуючі сітки зі скловолокна; 
• пінополістирол; 
• плівку, виготовлену з поліетилену; 
• стрічку для забезпечення термоакустичних параметрів; 
• фольговану плівку, призначену для пароізоляції; 
• цементний розчин і шпаклівку.
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Визначитися з товщиною листів – це 
перше, що потрібно зробити, готу-
ючись до утеплення. Важливо не 
купити занадто товсті, щоб не витра-
тити зайвого, і дуже тонкі листи, 
інакше вони не будуть виконувати 
свою задачу. Працюючи з проек-
тами, фахівці враховують показник 
термічного опору (він постійний для 
певної кліматичної зони) і коефі-
цієнт теплопровідності утеплювача. 
Товщину листа визначають шляхом 
діленням цих двох показників.

Для внутрішнього утеплення 
будівель краще використовувати 
плити товщиною 30–40 мм та 
більше, які укладаються одним 
шаром – це дозволяє утеплитися без 
великих втрат житлового простору.

Утеплюючи зсередини маленькі 
приміщення (наприклад, лоджію), 
неприпустимо втрачати ні 
сантиметра площі. Тому реко-
мендується застосовувати для 
таких цілей екструдований піно-
полістирол нового покоління, 
наприклад, TM Penoboard.

Етапи робіт
Перед утепленням обов'язково 
необхідно підготувати поверхню, 
яка буде утеплятися, а також сам 
балкон. Для утеплення балкона 
екструдованим пінополістиролом 
потрібно ретельно його вичи-
стити від будівельного і будь-якого 
іншого сміття, прибрати все зайве.  

Також потрібно розширити і вичи-
стити тріщини, утворені в резуль-
таті механічного пошкодження. 
Потім, зволожити їх звичайною 
водою і заповнити сумішшю, 
складеною в рівних пропорціях з 
клею для плиток і розчину штука-
турки. Завершенням підготовчого 
етапу є вирівнювання поверхонь 
шпаклівкою для фінішних робіт.

Пінополістирол для утеплення 
балкона зсередини розрізається на 
окремі частини виходячи з розмірів 
поверхонь. Для розкрою матеріалу 
використовується звичайний 
канцелярський ніж. Далі, потрібно 

нанести на стіни клей, відступивши 
при цьому від країв мінімум на 5 
мм. Після обробки поверхні на неї 
наноситься утеплювач і утримується 
до повного приклеювання. Цей 
шар рекомендується закріпити за 
допомогою дюбелів, з розрахунку 
шість штук на кожен метр поверхні. 
Потім на утеплювач наноситься 
клей в мінімальній кількості і зверху 
укладається армована сітка. 

Також утеплення пінополістиролом 
балкону зсередини передбачає 
монтаж пароізоляції. Вона переш-
коджає утворенню конденсату 
в приміщенні і зберігає опти-
мальні показники вмісту вологи в 
матеріалі. Для цього потрібно після 
висихання поверхні нанести на 
стіни фольговану плівку, яка накле-
юється відбиваючою поверхнею 
до пенополістирольної плити. А 
стики обробляються за допомогою 
спеціального скотча з фольги.

Утеплення балкона екструдованим 
пінополістиролом завершується 
вирівнюванням стін штукатуркою 
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або їх облицюванням плитами 
гіпсокартону. У першому варіанті 
на поверхню потрібно закріпити 
армуючі сітки, а по кутах – металевий 
профіль. Поверх цього наноситься 
вирівнюючий шар штукатурки. При 
укладанні гіпсокартону попередньо 
монтується решетування з дерева. 
Місця, в яких воно стикається з піно-
полістиролом, підлягають обробці 
за допомогою монтажної піни. Потім 
кріпиться гіпсокартон, який є волого-
стійким, а стики між плитами маску-
ються за допомогою шпаклівки.

Особливості 
теплоізоляції 
підлоги
Утеплення підлоги на балконі піно-
полістиролом – не менш важливий 
етап. Оскільки покриття піддається 
значним механічним навантажен-
ням, потрібно додатково обро-
бити його поверхню. Утеплення 
підлоги балкона або лоджії піно-
полістиролом в домашніх умовах 
передбачає виконання таких дій:

• укладку пароізоляційного шару; 
• установку утеплювача на 
поверхню, покриту клеєм;  
• монтаж пароізоляційної плівки; 
закріплення армованої сітки;  
• нанесення стяжки з розчину 
цементу;  
• обробку покриття підлоги 
спеціальним складом для вирівню- 
вання. 

Як бачимо, утеплення фасаду і 
стін зсередини пінополістиролом 
завдяки легкості та слухняності 
матеріалу трудомістким назвати 
складно. Впоратися з цим за наяв-
ності мінімального досвіду роботи 
з клейовими сумішами, різними 
видами штукатурки, молотком, 
будівельним рівнем, можна. 

Головне – це визначитися з 
видом матеріалу, товщиною 
листів, запастися потрібною кіль-
кістю утеплювача, допоміжних 
матеріалів, правильно обрати 
час для проведення робіт.
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10 ідей  
по облаштуванню спальні

«Канадський» будинок з сіп пане-
лей, оптимальний за ціною – це, 
перш за все, будинок оптимального 
планування. Найчастіше немає 
можливості виділити забагато 
простору для спальні. Невелика 
площа для спальні – не проблема, а 
знахідка, адже в цей простір можна 
вмістити саме той мінімум, який 
потрібен одному або двом людям 
для повноцінного відпочинку і сну. 
Якщо проявити фантазію, творчість 
і оформити спальню елегантно, то 
перебування в ній буде викликати 
одне задоволення. Отже, пропо-
нуємо 10 простих, але приємних 
рішень для спальні 10-12 квадрат-
них метрів в канадському будинку.

1. Відкидне ліжко
Відкидне ліжко дозволить 
зберегти більше вільного 
простору, коли ви не спите. 
Шафа-трансформер з ліжком 

виглядає стильно і створить оригінальність в спальні невеликого 
канадського будинку. Крім того, ринок представляє все більше і 
більше трансформованих меблів: висувні ліжка, диван-трансфор-
мер, складні столи і тумби, вбудовані полиці з ліжком і так далі.
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2. Дзеркала
Багато хто знає про те, що дзеркала 
візуально збільшують простір, але 
все одно забувають їх використову-
вати. Корисними будуть як великі 
дзеркала правильної форми на 
дверцятах шаф, так і невеликі які 
відображають поверхні в дерев’я-
них рамах, прикріплені до стін. 
Горизонтальне дзеркало над ліжком 
розширить простір. У будинку 
з сіп панелей немає проблем з 
кріпленням дзеркал на стіни!

3. Більше білого

Білий колір – завжди виграш-
ний колір, оскільки він додає 
більше світла і «повітря» навіть 
в маленькі приміщення. Він 
піднімає настрій, дарує від-
чуття легкості і чистоти. Білий 
поєднується з будь-якими 
іншими кольорами, якщо ви 
захочете змінити дизайн. Однак, 
він вимагає більш ретель-
ного прибирання в спальні.

4. Другий ярус

Дворівневий інтер’єр цілком 
можливий в будинку з сип-пане-
лей – потрібно тільки вибрати 
відповідний проект. Другий ярус 
– це прикраса спальні, а також 
колосальна економія житло-
площі. Таким чином, спальня 
може виконувати одночасно 
функції гардероба або кабінету. 
Щоб спростити завдання, можна 
не будувати другий поверх, 
а просто купити двоярусне 
ліжко. Це рішення особливо 
підійде для дитячої кімнати.



5. Висувні ящики
Можна купити готове ліжко з висувними 
ящиками. Також спорудити ящики своїми 
руками з кошиків, красивих коробок або 
піддонів. Таким чином, простір для шафи в 
маленькій спальні залишається вільним.

6. Правильний текстиль
Уникайте постільної білизни, штор і килимів з 
великою кількістю візерунків.Чим яскравіше і 
строкаті кольори, тим меншим здається простір. 
Великі малюнки на покривалах відволікають увагу. 
Світлі пастельні тони тканин – кращий варіант 
для невеликої спальні в будинку з сіп панелей. 
Бавовна, оксамит, плюш і подібні тканини ство-
рять затишок і приємні для ока текстури.



7. Прибрати 
зайве
Щоб правильно оформити 
маленьку спальню, необхідно при-
брати з неї всі зайві предмети. Стіл, 
етажерки, крісло і навіть безглуз-
дий декор – все геть. Перемістіть 
їх в інші приміщення свого sip 
будинку, і тоді в спальні не буде 
тісно. Полиці з книгами і вазами, 
якщо все-таки вам хочеться зали-
шити їх, підійміть вище над ліжком.

8. Більше світла
Маленькі спальні в будинках з сіп 
панелей вимагають більше світлого 
тону меблів і текстилю. Більше світла 
з вікон! Якщо природного світла 
мало, розвісьте в кімнаті гірлянду 
теплого кольору. Вона додасть зати-
шок і святковість кожному вечору. 
Красиво виглядають лампочки по 
периметру великого дзеркала.

9. Витончені 
меблі
Замість масивних дерев’яних ліжок і 
столів вибирайте витончені пред-

мети меблів, з тонкими ніжками і 
перегородками. Замість великих 
книжкових шаф – акуратні стелажі 
уздовж стіни, замість підлого-
вих тумбочок – підвісні полички. 
Безумовно, великі меблі вигля-
дають вигідно і дорого, але вона 
просто буде заважати в спальні 
площею 10 квадратних метрів.

10. Свободу 
вікнам
Не захаращуйте вікна. Підвіконня не 
повинні виконувати ролі полиць або 

столів в маленьких спальнях вашого 
канадського будинку під ключ, тому 
що предмети будуть закривати 
необхідне світло. Навіть книгу, вазу 
або фоторамку краще переставити 
в інше місце. Якщо вікно знахо-
диться напроти дверей і ліжко може 
бути встановлено у вікна, виберіть 
занижене ліжко – в іншому випадку 
дизайн буде виглядати безглуздо.

Дякуємо сайту «Український дім».
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ЦІКАВІ ПОРАДИ
Гардеробна кімната допоможе 
не тільки значно розширити 
житловий простір квартири, 
але і зручно розмістити весь 
твій одяг, взуття, аксесуари або 
постільно-лазневі принади.

Облаштовуючи гардеробну, 
ми позбавляємося від громізд-
ких шаф, стінок і комодів, які 
займають не менше, а то і 
більше вільного простору.

ГРАМОТНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ 
ПЛОЩІ
 Гардеробна повинна бути чітко про-
думаною і передбачати різні секції:

• Ящики, підставки, а також полиці 
для взуття потрібно розміщувати 
знизу;

• Верхні полиці краще використову-
вати для зберігання сезонних речей;

• Необхідно продумати окремі 
секції, в яких будуть розміщуватися 
плательні вішаки;

• Не забути про окремі місця для 
зберігання аксесуарів, головних 
уборів і парасольок;

• Додати гачки для зберігання 
сумок.

СВІТЛО В 
ГАРДЕРОБНІЙ
 Щоб твій одяг більше не губився, 
подумай про освітлення. 
Адже гардероб без підсвічу-
вання – не найкращий варіант 
ранкового пошуку одягу.

Якщо у тебе високі стелі, можна 
повісити люстру, якщо низькі –
досить вбудованих світильників.

ОБЛАШТУВАТИ 
КОМІРЧИНУ
Перетворюючи комору в гар-
деробну, намагайтесь викори-
стовувати в ній весь простір. 
Високі шафи під стелю або стелажі 
вздовж стіни – кращий варіант.

У тебе не так багато речей? 
Використовуй частину простору кім-
нати під зберігання книг, сезонного 
одягу, взуття чи постільної білизни.

ДЗЕРКАЛО + ПУФ = 
КОМФОРТ
 Погодься, зручніше приміряти 
взуття сидячи, а оцінювати свій 
лук, милуючись в дзеркало.

До речі, дзеркало також 
можна оснастити підсвічу-
ванням або вогниками.

Але якщо розмір приміщення 
такої опції не залишає, можна 
повісити дзеркало на двері зовні.

Якщо шафа досить висока, твоїм 
помічником буде драбина.

АРОМАТ

 Плануючи дизайн гардеробної 
кімнати, продумай вентиляцію. 
Адже будь-які речі мають вла-
стивість залежуватися і нако-
пичувати неприємний запах.

Або хоча б придбай аро-
матичні саше і періодично 
провітрюй кімнату.

ЩЕ ІДЕЇ
•  Зроби фотографії взуття та наклей 
їх на коробки. Так знайти бажані 
туфлі буде набагато простіше;

• Прив’язуй капелюхи і кепки до 
білизняної мотузки за допомогою 
прищіпок;

• Бережи дрібниці та аксесуари в 
коробках, які можна підписати.

А – АТМОСФЕРА
 Відчуття краси і затишку – це необ-
хідність. І добитися цього можливо 
за допомогою невеликих лайфхаків:

•  Кинь на підлогу пухнастий  
килимок;

• Розвішай одяг за кольором  
і стилем;

• Підбери стильні кошики і дизай-
нерські коробки для зберігання 
речей.
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ТЕПЛІ ЖИТЛОВІ КОМПЛЕКСИ 
У славетному місті Львові все більше 
будівель утеплено екструдованим піно-
полестиролом ТМ  PENOBOARD.

Цоколь найкращих житлових комплексів 
міста утеплено плитами PENOBOARD. 
Придбавши квартиру у такому домі – будьте 
впевнені у його енергоефективності! 

ЖК ПАРУС LIFE

ЖК VILLA MAGNOLIA 

ЖК ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

ЖК  АМЕРИКА 

ПІНГВІНИ У ЛЬВОВІ
Відтепер вулицями Львову можна зустріти  
пінгвінів. Ні, вони не втекли з зоопарку. Це 
брендова реклама ТМ PENOBOARD, яка має 
спонукати людей утеплювати свої приміщення. 
Така акція орієнтована не лише на привернення 
уваги до бренду ТМ PENOBOARD, а й, взагалі, до 
актуальності теми економії енергоресурсів.  

ТМ PENOBOARD – ведучий виробник будівель-
ного утеплювача екструдованого пінополе-
стиролу в Україні, одна з небагатьох торгових 
марок, яка у своїх рекламних компаніях закли-
кає до актуальної теми енергозбереження.
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КАЛЕНДАР  
МІЖНАРОДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИСТАВОК

Січень 2019
14.01 – 19.01 Германія, Мюнхен BAU 2019 Messe München

15.01 – 18.01 Нідерланди, 
Роттердам

INFRATECH 2019 Ahoy Rotterdam

23.01 – 25.01 Україна, Київ ВІКНА. ДВЕРІ. ПРОФІЛІ. ФАСАДИ – 2019 МВЦ, пр. Броварський, 15

23.01 – 25.01 Україна, Київ ПРИМУС: АРХІТЕКТУРНЕ СКЛО – 2019 МВЦ, пр. Броварський, 15

Лютий 2019
06.02 – 09.02 Україна, Київ DÉCOR TRADE SHOW 2019 МВЦ, пр. Броварський, 15

07.02 – 09.02 Чехія, Прага FOR WOOD 2019 PVA EXPO PRAHA LETŇANY

07.02 – 12.02 Австрія,  
Зальцбург 

BAUEN+WOHNEN SALZBURG 2019 Salzburg Messezentrum

12.02 – 15.02 Польша, Познань BUDMA 2019 Poznan International Fair

14.02 – 17.02 Австрія, Відень                                 BAUEN & ENERGIE WIEN Messe Wien

21.02 – 23.02 Україна, Одеса КОТЕДЖ І ЛАНДШАФТ 2019 Концертно-виставковий комплекс 
Одеського морського вокзалу 

21.02 – 23.02 Україна, Одеса «ВАШ ДОМ, ОДЕССА 2019» Концертно-виставковий комплекс 
Одеського морського вокзалу 

По материалам сайта budport.com.ua
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ТАРИФИ І СУБСИДІЇ
Підвищення тарифів 
на газ відбудеться в 
кілька етапів.

У 2019 передбачено два підви-
щення: перше відбудеться з 1 квітня 
– ціна на газ зросте на 18%, друге 
підвищення відбудеться з 1 жовтня. 
На скільки зросте ціна в жовтні 
2019 року сказати важко – все буде 
залежати від вартості імпортного 
газу. Експерти впевнені, для того, 
щоб зрозуміти, яка ціна є ринко-
вою, потрібно дивитися на тарифи, 
які щомісяця встановлюють для 
промислових підприємств. У жовтні 
промисловість платить за газ більше 
13 тисяч гривень. Тариф для насе-
лення майже вдвічі нижче. Фахівці 

Підвищення тарифів 
на електроенергію

Вже скоро в Україні знову підвищать 
тарифи на електроенергію, які були 
затверджені “Укренерго” і НКРЕКП. 
Відповідні зміни вже прописали в 
законі і вони вступлять в силу вже в 
наступному році.

Як підсумок, скоро українці отрима-
ють новий ринок електроенергії, до 
якого більшість населення просто 
не готове. Зараз для простого насе-
лення діють такі тарифи: 0,9 грн за 
перші 100 кВт і 1,68 за наступні. Але 
скоро ці розцінки здадуться зовсім 
маленькими. А ось з 1 липня 2019 
року тарифи відпустять у “вільне 
плавання”. У Нацкомісії і “Укренерго” 

стверджують, якщо гривня буде 
триматися на плаву, то за рік можна 
очікувати підвищення ціни вдвічі.

Слідом за тарифами на блакитне 
паливо, природно, зростуть ціни 
і на тепло, і на гарячу воду.

Розрахунок простий: якщо за 
двокімнатну квартиру за опа-
лення ви платили 1000 грн, то в 
цьому році заплатите 1200 грн, а в 
наступному – близько 1800 грн.

Крім того фахівці предста-
вили і передбачуване зро-
стання тарифів на газ.

Зараз – 6958 грн / 1000 куб газу. 
З 1 листопада 2018 року – 8560 грн. 
З 1 квітня 2019 року – 10100 грн. 
1 жовтня 2019 року – 14 000 грн.
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заявляють, що новий ринок піде 
нібито на користь Україні, адже 
там з’явиться конкуренція. Але 
джерела в Кабміні вже зараз 
заявляють, що після підвищення 
тарифів у держави не вистачить 
коштів для покриття субсидій.

Так чи інакше, українцям вже зараз 
варто замислюватися про нові 
тарифи і про те, як потрібно еконо-
мити на електроенергії. Виходить, 
що Україна виробляє електрое-
нергію і продає її дешевше краї-
нам ЄС, ніж своєму населенню.

За матеріалами сайту politeka.net

Міністерство 
соціальної політики 
спростило порядок 
отримання субсидій

з 1 жовтня 2018 року при розра-
хунку житлової субсидії не вра-
ховуються до сукупного доходу 
сплачені аліменти і спеціальна 
бюджетна дотація за вирощування 
молодняку великої рогатої худоби, 
яка в рік складає до 2500 гривень 
за голову, інформує Ukr.Media.

Субсидію на загальних умовах 
можуть отримати ті громадяни, 
у яких є заборгованість по сплаті 
єдиного соціального внеску з 
вини роботодавця (якщо він не 
платить податок за працівника).

Право на допомогу від уряду мають 
ті сім'ї, опалювальна (а не загальна) 
площа житла яких не перевищує 
120 кв. метрів для квартири і 200 
кв. метрів для приватного будинку.

У разі, якщо член домогосподарства 
не має доходів, чи знаходиться у 
складних життєвих обставинах – 
через хворобу, або у складі сім'ї є 
працездатні алко – або наркоза-
лежні (при наявності довідки від 
лікаря), онкохворі (при наявності 
висновку ЛКК), субсидію має право 
призначити Комісія з питань при-
значення житлових субсидій.

На понаднормову площу, але не 
більше ніж 30% від норми, мають 
право громадяни, які отримують 
пенсію у зв'язку з втратою годуваль-
ника, ті, хто досяг пенсійного віку 
або отримують пенсію за вислугу 
років, а також ті, хто отримує дер-
жавну соціальну допомогу інвалідам 
з дитинства та діти з інвалідністю.

Зміни також стосуються сплати 
обов'язкового платежу. З 1 жовтня 
2018 року, коли вартість фактично 
спожитої послуги менша обсягу 
обов'язкового платежу, субсидиант 
має право сплачувати лише вартість 
фактично спожитої послуги. Для 
прикладу, якщо розмір обов'яз-
кового платежу за певну послуг 
становить 200 гривень на місяць, 
але домогосподарство реально 
її спожило лише на 120 гривень, 
сплаті підлягатиме фактичний обсяг 
споживання, тобто 120 гривень.

Без обов'язкової 
сплати ЄСВ субсидію 
можуть отримати 
наступні категорії осіб:

• безробітні у сільській місцевості, 
райцентрі, селищах міського типу. 
Комісія з питань призначення жит-
лових субсидій має право прийняти 
позитивне для заявника рішення;

• безробітні у місті за умови перебу-
вання на обліку в центрі зайнятості;

• громадяни, які працюють 
закордоном і платять там ЄСВ, 
що підтверджується докумен-
тально. Тоді домогосподарство 
в Україні, де зареєстрована така 
особа, має можливість отримати 
субсидію на загальних умовах.



ТОП-10

Давнiх забутих  
пам’яток архiтектури

10. Військовий госпіталь  
в місті Бельц, Німеччина
Лікарняний комплекс побудований в 19 столітті, 
тут поправляли здоров’я фашисти, і навіть 
сам Гітлер відновлювався після ран.

9. Колманскоп, пустеля Наміб
Покинуте місто в Намібії, знаходиться 
в безкрайній пустелі Наміб.

8. Покинутий парк атракціонів, 
префектура Нара, Японія
«Nara Dreamland» – парк розваг, який став жерт-
вою конкуренції і несплати податків. Складно 
повірити, що колись в цьому місці прода-
вали солодку вату і було чути сміх дітей.

10 найбільш дивних занедбаних місць, які залишила людина. 
Вони не зів’яли, а перетворилися в щось зовсім нове, зі своєю 
неповторною атмосферою. Пропонуємо кожному доторкнутися 

до них і відчути хоч на мить те, що вони несуть крізь час.

10

9

8 7



7. Калавантін-Дург поблизу Мумбаї, Індія
На 80-ти метровій висоті розташувався старовинний форт, підня-
тися на який можна лише по грубо вирубаним у скелі сходам.

6. «Христос з Безодні»  
в бухті Сан Фруттуосо, Італія
Статуя має висоту близько 2,5 метрів перебуваючи при цьому на 17-ти 
метровій глибині. Від довгого перебування під водою вона покрилася 
шаром водоростей і навіть стала домом для деяких морських мешканців.

5. Підводне Місто Шічен,  
провінція Чжецзян, Китай
Місто було затоплено в 1959 році під час будівництва гідроелектростанції.

4. Покинута алмазна шахта відкритого типу, 
Сибір, Російська Федерація
Рукотворна діра глибиною трохи більше півкілометра і шириною близько 
1,2 км настільки велика, що довелося закрити повітряний простір 
для вертольотів над нею, через сильні низхідні повітряні потоки.

3. Острів Хасіма, Японія
На острові добувалося вугілля в підводних шахтах, але після 
переходу Японії на нафтопродукти Хасіма почав потроху в’я-
нути і до наших днів перетворився на пустинне місце.

2. Місто Прип’ять,  
Київська область, Україна
Спадщина, яка дісталася нам після страшної аварії на Чорнобильській 
АЕС, але навіть підвищений радіаційний фон не зупиняє шукачів при-
год. У місто-привид навіть влаштовують екскурсії для іноземців.

1. Анкгор-Ват, Камбоджа
Величезний комплекс храмів, один з найбільших пам’я-
ток археології в світі. Він займає близько 200 гектарів.

За матеріалами сайту free-eyes.com

6

5

4

3

2 1
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НОВИНКИ  
ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

2018-2019
Відеореєстратори 2018-2019: 
топ-5 новинок

1. Carcam Q8. Новинка від компанії 
CARCAM, яка оснащена додатково 
модулем GPS і Wi-Fi. При зіткненні 
відбувається автоматичне збере-
ження запису, що реалізується 
за рахунок вмонтованого дат-
чику удару. Охарактеризувати 
новинку можна, як компакт-
ний і ергономічний прилад. 

2. AdvoCam FD8 Gold. Він має 
досить високу якість відеозапису, 

роздільна здатність якого стано-
вить 2560p. Навіть в нічний час 
зйомка виходить з високою мож-
ливістю деталізації і розпізнавання 
номерів. Робота GPS-модуля пов’я-
зана зі звичайними супутниками, 
а також з системою ГЛОНАСС. 

3. Playme ZETA. Компактний віде-
ореєстратор, який поставляється з 
двома відеокамерами. Прилад має 
вбудований акумулятор з достат-
нім запасом ємності. Варто також 
підкреслити компактність відео-
реєстратора, який має стандартні 
габарити. Кріпиться до лобового 

скла за допомогою 
присоски, а після 
закріплення прилад 
можна обертати 
на 360 градусів. 
Для приладу вла-
стива висока якість 
зйомки не тільки 
вдень, але і вночі. 

4. Playme TIO. Ще 
одна модель від 
виробника Playme, 
яка поєднує в собі 
відеореєстратор 
і радар-детектор. 
Камера має високу 
якість зйомки. 

Спеціальний датчик удару здат-
ний не тільки зберігати відео 
при зіткненні, але включати 
відеореєстратор при наїзді на 
припаркований автомобіль. 

5. SHO-Me Combo №3. Прилад 
має великий дисплей, що дозволяє 
передавати чітку і контрастну кар-
тинку при відеозйомці. Відеозапис 
проводиться в форматі Full-HD, 
забезпечуючи високу якість зйомки.

Новинки Apple

1. iPhone отримає підтримку сти-
луса в 2019 році. Компанія Apple 
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активно займається розробкою 
нової версії стилуса Apple Pencil 
для нових моделей смартфона. За 
даними корейського видання The 
Korea Herald, новий iPhone отри-
має підтримку стилуса в 2019 році 
і може бути випущений на ринок 
вже у найближчий час. Стилус від 
Apple – унікальний надсучасний 
інструмент найвищої точності. 
Аксесуар дуже точний і має високу 
швидкість відгуку. Завдяки новітній 
технології ProMotion, Apple Pencil 
працює практично миттєво – 
частота зчитування сигналу ста-
новить 240 разів за секунду.

2. Нові AirPods 2. Головні ново-
введення: збільшений час авто-
номної роботи, підтримка функції 
Siri, система шумозаглушення, 
захист від води, новий чіп.

Sony PlayStation 5

Очікувана новинка від Sony мож-
ливо побачить світ у 2019 році. 

Багато аналітиків прогнозують 
наявність у PlayStation 5 надви-
сокої частоти оновлення екрану, 
підвищену потужність і поворотну 
сумісність з PS4 і PS PRO. Також 
передбачається підтримка 4К.

5-G інтернет у 2019 році

Поза всякими сумнівами, в 2019 
році ми побачимо цілий ряд 
смартфонів з підтримкою мереж 
нового покоління 5G. Qualcomm 
готується до масового вироб-
ництва відповідних модемів.

Гнучкий смартфон

Таке нововведення давно 
обговорюється серед кори-

стувачів, а також анонсується 
виробниками. Нещодавно стало 
відомо, що Samsung може пред-
ставити такий гаджет в 2019 
році. Якщо вірити джерелам, 
в моделі Galaxy X буде гнуч-
кий корпус. Згинатися телефон 
буде приблизно посередині. 

Варто відзначити, що подібною 
розробкою займається і головний 
конкурент Samsung – 
компанія Apple. Однак, в 2019 
році вона навряд чи предста-
вить гнучкий смартфон – такий 
реліз заплановано на 2020 рік. 
Наступного року від Apple чека-
ють три нові моделі iPhone, але 
дуже малоймовірно, що в них 
будуть принципово нові функції.
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10 мм

20 мм

30 мм

40 мм

50, 60 мм

70, 80 мм

100, 120 мм

Поради  
щодо застосування 
плит ТМ PENOBOARD  
в залежностi вiд  
ТОВЩИНИ ЛИСТА
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10 мм – дверний та віконний 
косяк, в обмежених умовах 

зсередини приміщень, підкладка в 
теплових замках, при установці зов-
нішніх дверей та вікон, підкладка під 
ламіновану підлогу. Виготовлення 
сендвіч-панелей для переносних 
ізотермічних камер. Рішення задач 
тимчасового зниження відтоку 
тепла (підтримання плюсової 
температури на певний, невеликий 
час). Шумоізоляція, теплоізоляція 
кузова автомобіля. Використання 
в якості елементів упаковки.

100, 120 мм – ізоля-
ція балконів, 

лоджій, покрівель, тепло ізолююче 
наповнення несучих стін, вико-
ристання в якості ізолюючого 
прошарку в виробництві багато-
шарових будівельних елементів. 
Виготовлення сандвіч-панелей. 
Виготовлення фігурних елементів 
декоративного призначення.

70, 80 мм – може бути 
використано в якості 

тепло ізолюючого наповнення стін 
швидко монтованих каркасних 
будинків. Теплоізоляція елементів 
ізотермічних приміщень. Ізоляція 
стін одноповерхових будівель, 
ізоляція цокольних та підваль-
них поверхів. Ізоляція покрівлі. 
Ізоляція резервуарів для зберігання 
замерзаючих рідин. Ізоляція під-
логи першого поверху по ґрунту.

50, 60мм – ізоляція стін 
зовні багатоповер-

хових житлових та промислових 
будівель, ізоляція надземного 
цоколя, ізоляція підземної частини 
цоколя і стін підвальних примі-
щень. Використання в якості 
незнімної опалубки при заливці 
фундаменту. Ізоляція нестійкого 
до перепадів температур елек-
тронного та ін. обладнання.

40мм – ізоляція підземних 
комунікацій глибокого заля-

гання (трубопроводи водо-  
і теплопостачання), підземних 
стоянок автомобілів, запобігання 
промерзання ґрунту. Ізоляція пло-
щадки, що обігрівається, напри-
клад, ганок або під’їзд до гаражу, 
вимощення навколо будинку. 
Теплоізоляційне наповнення 
дверей, воріт. Звукоізоляція.

20, 30мм – ізоляція примі-
щень зсередини –  

  підлоги, стелі в багатоквартир-
ному будинку (за винятком підлоги 
першого поверху і стелі верхнього 
поверху). Підкладка під «теплу 
підлогу» з урахуванням зазначе-
ної області застосування. Ізоляція 
стін зсередини при відсутності 
можливості ізолювання зовні. 
Звукоізоляція. Віконні та дверні 
косяки. Можливо використання 
замість гіпсокартонних панелей для 
вирівнювання поверхні стін (рівна 
стіна плюс тепло-, звукоізоляція).

ТЕХНiЧНi ХАРАКТЕРИСТИКИ ТМ Penoboard
Технічні характеристики ПСБ-20 ПСБ-30 ПСБ-40 ПСБ-50 ПСБ-60–120

Щільність, кг/м3 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

Теплопровідність при 25 °С (λ25), Вт/мК 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Теплопровідність (λА), Вт/мК 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

Теплопровідність (λБ), Вт/мК 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Міцність на стискання при 10% деформації, МПа 0,2 0,25 0,41 0,5 0,6

Межа міцності при вигині, МПа 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7 0,4-0,7

Модуль пружності, МПа 15 15 18 18 18

Водопоглинання за 24 години, % за обсягом 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Паропроникнення (μ), мг/м ч Па 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008

Капілярне зволоження 0 0 0 0 0

Коефіцієнт лінійного теплового розширення, К-1 7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5

Пожежні характеристики Г1 Г1 Г1 Г1 Г1

Температура застосування, °С -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75
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ОФiЦiЙНi ДИЛЕРИ
ТМ PENOBOARD

ОФІЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Phoenix Distribution Ltd. sp. z. o. o. Poland, Poznan, ul. Gajowa 8/1

SRL «Delta Class» Moldova, or. Chisinau, str. Uzinelor, 78

«АРС Кераміка» м. Тернопіль

«Сумська торгівельна група» м. Суми

«Франківський будівельний центр» м. Івано-Франківськ

ТОВ «АКВІЛОН КСД» с. Вишневе

ТОВ «Атлант Будкомплект» м. Харків

ТОВ «БУД-ІМПУЛЬС ЛТД» м. Луцьк

ТОВ «ГОСПОДАРОЧКА» м. Сміла

ТОВ «ДЕБЮТ ЦЕНТР» м. Київ

ТОВ «ДОМІНО» м. Чернівці

ТОВ «ЄВРОБУД-МАРІУПОЛЬ» м. Маріуполь

ТОВ «ІМІДЖ-КОМПЛЕКТ» м. Київ

ТОВ «ІТАЛ-КЕРАМІКА» м. Одеса

ТОВ «Лембергбуд» м. Львів

ТОВ «МІДКО» м. Дніпро

ТОВ «НІКА ТС» м. Кропивницький

ТОВ «ПіКОМПАНІ» м. Вознесенськ

ТОВ «ПіКОМПАНІ» м. Кропивницький

ТОВ «ПІЛОН-09» м. Краматорськ

ТОВ «Прелюдія» м. Хмельницький

ТОВ «РЕММАРК» м. Дніпро

ТОВ «СТЕК» м. Запоріжжя

ТОВ МБТКП «КРЕДО» м. Київ

ТОВ ТВК «Крайт» м. Полтава

ТОВ «ЕКО ДІМ» м. Вінниця

ФОП «Єзерський П.А.» м. Кременчуг

ФОП «МАНЬКО» м. Дніпро

ФОП «МТС Буд-Центр» м. Черкаси

ФОП «Науменко С.В.» м. Миколаїв

ФОП «ЯДРО» м. Вінниця
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