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Екструзійний пінополістирол торгової марки PENOBOARD™ – бренд, відо-
мий у всій Україні та у країнах Європи. Теплоізоляційний матеріал виготов-
ляється компанією ТОВ ВКФ «Еліт Пласт» із 2007 року. Потужності вироб-
ництва дозволяють щороку поставляти на будівельний ринок до 300 000м2 

листового теплоізоляційного XPS PENOBOARD™. Якість контролюють на всіх етапах 
виготовлення. Передові технології, що відповідають європейським стандартам, до-
зволяють виробляти матеріал, не забруднюючи навколишнє середовище – викиди 
вуглеводнів і фреонів за протоколом Кіото зведені до мінімуму.

PENOBOARD™ закріпив свої позиції на ринку будівельних матеріалів  України та 
Європи, із ростом попиту на продукцію виникла необхідність запустити іще одну 
лінію з виготовлення екструзійного пінополістиролу. У 2019 році для збільшення 
виробничих потужностей було відкрито завод у Тернополі. Нове виробництво 
PENOBOARD™, загальною площею 20 000 м2 дає не тільки додаткові об’єми продук-
ції, але і допомагає знизити витрати на транспортування плит XPS PENOBOARD™ 
замовникам та європейським дистриб’юторам. Компанія-виробник екструзійного 
пінополістиролу готова до співробітництва за моделлю B2B з іншими компаніями, 
що працюють на будівельному ринку.

«

СЛОВО КОМПАНІЇ
COMPANY WORD

На сьогодні найбільш актуальним для України є питання 
енергозбереження. Енергозберігаюче будівництво, надійна і 
якісна теплоізоляція приміщень – пріоритетні завдання як на 
державному рівні, так і для простих громадян. Використання 
екструзійного пінополістиролу PENOBOARD™ дозволяє нашим 
клієнтам заощадити суттєві суми. Будівельні компанії високо 
оцінили якість, ефективність і зручність монтажу плит піно-
полістиролу. Торгова марка PENOBOARD™ за роки існування 
не тільки вийшла на лідерські позиції на українському ринку, 
але й гідно представляє країну на міжнародній арені.
 
PENOBOARD™ – це гарантія якості, перевірена часом.
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Дорогі читачі!

Світова криза, пов’язана із пандемією 
COVID-19, застала зненацька всі 
сфери бізнесу та виробництва. 
Галузь будівництва не стала 
виключенням  – також опинилася 
в напівкризовому стані. Зміна 
алгоритмів постачання матеріалів 
та цін на сировинну відбилися на 
будівельній та сфері виробництва 
будматеріалів у цілому світі.

Кожна країна робить свої висновки, 
кроки до подолання кризи. І нам 
здається, що її переможуть ті 
держави, які зроблять акцент 
на використанні власних 
будматеріалів та на підтримку 
вітчизняних виробників.

Також у такі складні для економіки часи 
стає зрозуміло, наскільки важливо 
зводити енергоефективне житло, 
щоб у майбутньому економити 
та бути енергонезалежними як на 
рівні сім’ї, так і на рівні держави.

Про це та багато інших актуальних 
тем читайте у випуску журналу 
Penoboard, який присвячений 
реаліям карантинного періоду.

З повагою, Ксенія Макаревич 
та редакція

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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ЯК ПРАЦЮЮТЬ БУДМАЙДАНЧИКИ 
НА КАРАНТИНІ

Ще до початку карантину Державна служба статистики 
України повідомляла про зниження обсягів будівни-

цтва. Так, з початку року обсяг виконаних робіт стано-
вив 26,1 млрд грн. У цілому за перший квартал 2020 
року цей показник скоротився на 5,5% у порівнянні з 
аналогічним періодом 2019 року.

Очевидно, що в умовах карантину темпи будівництва 
сповільняться, а деякі майданчики опиняться під 
загрозою замороження. Конфедерація будівельників 
України провела опитування серед компаній-членів і 
галузевих підприємств у всіх регіонах країни про те, 
як карантин вплинув на їхню роботу. За результатами 
опитування професійного об’єднання, понад 50% ре-
спондентів не зупиняли роботу своїх підприємств.

Тож будівельні компанії змушені пристосуватися до 
карантинних реалій аби продовжувати спорудження 
своїх об’єктів.

«Будинки нульової енергії» або «активні будинки» – сучасні унікальні житлові приміщення, які до такої міри  
модернізовані і грамотно спроєктовані, що в змозі забезпечити потреби мешканців альтернативною  

електроенергією, не нести шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

Як стверджують розробники, які вже в декількох країнах побудували таке унікальне житло, для цього лише потрібно 
грамотне планування конструкції і розташування самого об'єкта, а також встановлення системи рекуперації тепла.

К А Р А Н Т И Н Н І  Р Е А Л І Ї :  
БУДІВЕЛЬНА СФЕРА УКРАЇНИ ТРИМАЄТЬСЯ НА ПЛАВУ

Через пандемію коронавірусу з березня цього року в Україні введений карантин, який не оминув і будівельну галузь. На 
його початку існував ризик примусової зупинки будівництв у результаті введення надзвичайного стану. Це призвело 

б до негативних наслідків – як для окремих компаній, так і для економіки в цілому. На щастя забудовників та вітчизня-
них виробників будівельних матеріалів, будмайданчикам дозволили продовжити роботу. Проте, лише за умови до-

тримання заходів, відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і постанови Кабінету Міністрів України.

Так забудовники посилили на своїх об’єктах санітарні та протиепідемічні процеси: забезпечили працівників засобами 
індивідуального захисту й антисептиками. Крім того, компанії ввели перевірку самопочуття співробітників (ті, хто 

має ознаки застуди, до роботи не допускалися). Проте це далеко не всі заходи, які доводиться вживати українським бу-
дівельникам в умовах карантину. Як працівники галузі пристосувалися до нових реалій та наскільки карантин вплинув 

не лише на житлове будівництво, а й на ринок будівельних матеріалів досліджуємо далі. 
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Так, після посилення карантину, деякими будмайдан-
чиками проходили рейди Нацполіції та міських служб, 
які вимагали зупинити роботу будівництв, як громадсь-
ких місць, і виписували штрафи. Лише завдяки звер-
ненню будівельників до Кабміну і роз’яснення КМУ з 
приводу функціонування будівельної галузі в умовах 
карантину, робітникам дозволили продовжити роботу.

Другим викликом для будівельних компаній стало 
гарантування санітарних умов та логістики. І якщо 
забезпечити працівників масками і дезінфекційни-
ми засобами, налагодити регулярні перевірки стану 
здоров’я перед і після зміни було порівняно легко, 
то продумування логістики (довезення робочих на 
майданчик і додому) забрало більше сил. Всі ці заходи 
обходилися в середньому в додаткові 200-250 тисяч 
гривень на місяць для кожного об’єкта.

Третім підводним каменем карантину для забудовників 
стало скорочення кількості нових угод і прагнення 
зберегти темпи робіт. Проблему вдалося вирішити 
шляхом бартерних і факторингових договорів.

КАДРОВИЙ ГОЛОД І КАРАНТИН

Кабінет Міністрів України та особисто Президент 
України неодноразово наголошували на розробленні 
програми зі створення робочих місць та повернення 
з-за кордону громадян України.

На початку березня було широко анонсовано запуск 
програми «Велике будівництво». За її допомогою керів-
ництво держави сподівається вже до кінця 2020 року 
побудувати понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, 

200 нових приймальних відділень лікарень, 4000 км 
доріг тощо.Тож закриття кордонів, у зв’язку з поши-
ренням корона вірусу може позитивно вплинути на 
будівельну галузь, яка останні роки відчувала суттєвий 
кадровий голод.

НЕСТАЧА БУДІВЕЛЬНИХ  
МАТЕРІАЛІВ ТА ЦІНИ НА НИХ

Про стан ринку будматеріалів на онлайн-конференції в 
кінці травня повідомила Всеукраїнська спілка вироб-
ників будматеріалів. 

«Поки втрати на ринку мінус 5,5% за І квартал. Відчу-
вається глибоке піке за квітень та травень 2020 року. 
Прогнозоване падіння на 25%», – йдеться у повідомленні. 
Дефіцит будівельних та оздоблювальних матеріалів під 
час карантину був майже у кожної п’ятої будівельної 
компанії, свідчать результати опитування Конфедерації 
будівельників України:

• 7,7% повідомили про проблеми з усіма матеріалами,
• у 10,3% опитуваних, це стосувалось більшою мірою 
імпорту,
• 41% підкреслив, що не мав дефіциту, але має незаба-
ром підписувати нові контракти,
• 30,8%, є логістичні запаси, яких вистачить ще на пев-
ний час.
36% від усіх опитаних забудовників зазначили, що 
будівельні матеріали зросли у ціні:
• 23% відмітили подорожчання всіх матеріалів,
• 2,6% лише вітчизняного виробництва,
• 10,3% - імпортних.

Та знайшлися і ті, хто відмітив, що під час карантину по-
дорожчання не було. Ці 28,2% опитаних очікують, що 
незабаром будматеріали зростуть у ціні на 10 – 15%.

Водночас забудовники говорять про переорієнтацію 
на будматеріали вітчизняного виробника. Закриті кор-
дони та складнощі із постачанням, змусили компанії 
шукати українські аналоги закордонним матеріалам.
 
Замість висновку: за оптимістичними прогнозами бу-
дівельній галузі України вдасться вийти із карантинної 
кризи (хоч і не без певних втрат). 
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Україна продовжить участь у Фонді східноєвропей-
ського партнерства з енергоефективності

Для цього міністром енергетики була підписана 
відповідна угода. Разом з тим, Україна має внести до 
Фонду 10 млн євро.

«…що в свою чергу дозволить отримати доступ до 
фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної 
допомоги для реалізації проєктів з підвищення енер-
гоефективності та поліпшення екологічної ситуації. 
Результатом має стати значне скорочення споживан-
ня електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу 
та інших парникових газів», – повідомляють в Уряді.

Участь України в попередній фазі Фонду при сплаті 
внеску в розмірі 10 млн євро дозволила залучити 
фінансування для реалізації 22 проєктів загальною 
вартістю понад 516 млн євро, стверджують у Кабміні. 
Фонд діятиме щонайменше до 2029 року.

ОСББ подаватимуть заявки на утеплення у новому 
форматі

Фонд енергоефективності розробив новий формат 
заповнення заявки для участі в Програмі енергомо-
дернізації багатоповерхівок «Енергодім», повідомляє 
пресслужба Фонду.

«Автоматизовані» заявки (на участь в програмі та 
затвердження проєкту) доступні для заповнення у 
форматі Excel та розміщені в розділі сайту «Програма 
Енергодім». Автоматизована форма розроблена, щоб 
допомогти ОСББ легше заповнити заявку та зменшити 
кількість помилок при введенні даних. 

ОСББ може обрати одну із форм заявки: формат Word 
чи автоматизований формат Excel. У Фонді підкресли-
ли, що інформація в обох файлах є однаковою, тому 
вибір формату ніяк не впливає на якість чи подальшу 
оцінку поданих документів.

Україні  дають 300 мільйонів євро кредиту на  
енергоефективність

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Міністерство 
розвитку громад та територій уклали угоду про спі-

НОВИНИ  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ:  
УКРАЇНА І СВІТ 
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впрацю у сфері консультаційних послуг для підтримки 
підготовки Проєкту з енергоефективності громадських 
будівель в Україні. Як повідомляє пресслужба Мінрегіо-
ну, угоду підписано 2 червня.

За даними міністерства, фонд надасть 150 тис. євро, 
щоб підтримати імплементацію цієї угоди.

Очікується, що загалом Проєкт з енергоефективності 
громадських будівель в Україні буде підкріплено кре-
дитом у 300 млн євро від ЄІБ та грантовими внесками 
Фонду Східноєвропейського партнерства з енергое-
фективності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС на додачу до 
консультаційних послуг. 

Проєкт вирішить основні гострі проблеми у секторі: 
нестачу довгострокового капіталу для малих і середніх 
муніципалітетів України. Він підвищить енергоефектив-
ність 1000 будівель, переважно дитсадків, лікарень та 
шкіл та допоможе запобігти викидам понад 1 млн тонн 
двоокису вуглецю (CO2). 

Результатами проєкту скористаються 2,5 млн жителів 
України. Шляхом включення заходів для боротьби 
із COVID-19 проєкт покращить середньострокову 
стійкість громадських будівель, зокрема лікарень, до 
пандемії.

На Житомирщині відкрили сонячну електростанцію

На Житомирщині відкрили сонячну електростанцію по-
тужністю 16 МВт, у будівництво якої турецькі інвестори 
вклали майже 13 млн євро.

 «У селі Ігнатпіль Овруцького району 27 травня відкри-
то сонячну електростанцію потужністю 16 МВт», 
– йдеться у повідомленні пресслужби Житомирської 
обласної ради.

Сонячна електростанція розташована на ділянці 
площею 26,5 га, а її відкриття стало можливим завдя-
ки підтримці турецьких інвесторів. Будівництво СЕС 
розпочалося 1 квітня, а закінчилося вже 25 травня.

На добудову Ташлицької ГАЕС  можуть виділити 
176 мільйонів євро

Гроші  може дати Європейський інвестиційний банк. 
Загальну вартість проєкту банк оцінив у 359 млн євро. 
Про це повідомляє пресслужба банку.

«ЄІБ розглядає можливість виділення кредиту 176 млн 
євро на добудову Ташлицької гідроакумулюючої елек-
тростанції, експлуатованої Південно-Українською АЕС 
у Миколаївській області, щоб збільшити її потужність у 
генераторному режимі з 302 МВт до 906 МВт», – сказа-
но в повідомленні.

При цьому одержувачем коштів виступає НАЕК Енерго-
атом – оператор атомних електростанцій України.

Ташлицька ГАЕС – друга за потужністю складова енер-
гокомплексу Південно-Української АЕС. Її майданчик 
розташований на захід від районного центру Арбузин-
ка, на півдні від Южноукраїнська. Будівництво розпо-
чали ще в 1981 році.

Енергетичні сертифікати  отримали більше 2 тисяч 
будівель 

З початку 2020 енергоаудитори видали вже понад 700 
енергетичних сертифікатів будівель. Про це повідом-
ляє пресслужба Держенергоефективності.

У сертифікатах визначено клас енергоефективності, 
технічний стан, а також рекомендації щодо термомо-
дернізації будівель. 

Всього, станом на 4 березня 2020 сертифікацію пройш-
ли більше 2 тис. будинків:
• понад 770 житлових будинків;
• більше 400 громадських будівель;
• майже 380 навчальних закладів;
• більше 280 закладів охорони здоров’я;
• 110 дитячих садків;
• близько 100 підприємств торгівлі;
• 9 готелів.
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 «Нульові будинки» дуже комфортні і екологічно спри-
ятливі для людини. На сьогоднішній день такі споруди 
– найзручніші і сучасні типи будівель. У них автоматич-
но підтримується оптимальна температура, вологість 
та чистота повітря, що перетворює життя в такого роду 
будинках на задоволення. 

З урахуванням того, що люди близько 60% свого часу 
проводять в приміщеннях, значення таких об’єктів для 
підтримки високої якості життя важко переоцінити. За-
тишний мікроклімат і душевний спокій такого будинку 
сприяють продовженню життя людини та впевненість 
у майбутньому.

ПЕРШИЙ БАГАТОКВАРТИРНИЙ 
«НУЛЬОВИЙ БУДИНОК»  

У НІМЕЧЧИНІ

Нещодавно в невеликому німецькому місті Віль-
гельмсгафен був зданий в експлуатацію унікальний 
багатоквартирний будинок. Його незвичайність полягає 
в тому, що сім’ям, які орендують тут квартири, платити ні 
за електроенергію, ні за тепло не доведеться. Адже він 
побудований за найвищим стандартом енергоефек-
тивності KfW-40. Житлове приміщення розраховане на 
шість квартир площею 90 кв. метрів кожна.
Відповідно до критеріїв німецького «Інституту соняч-

ного дому» (Sonnenhaus Institut) будівля вважається 
енергетично автономною. 

При будівництві ретельно підбиралася місце, щоб 
максимально довгий час сонячні промені могли забез-
печувати безперебійну подачу електрики для задово-
лення потреб мешканців будинку. Для більшої економії 
споживання електроенергії все зовнішні стіни були 
ретельно утеплені, що значно підвищило теплоізоля-
цію. Така конструкція приміщення, сучасні системи 
переробки сонячної енергії і рекуперації тепла допо-
магають забезпечити комфортне життя орендарів, а в 
літній період ще і прилеглі будинки.

БУДИНОК-ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ  
В НОРВЕГІЇ

Зовсім недавно дослідний центр Zero Emission 
Building закінчив будівництво незвичайного будинку в 
норвезькому курортному містечку Ларвік. Цей експе-
риментальний пілотний проєкт знайшов відображен-
ня в конструкції житлового будинку площею 200 кв. 
метрів, який здатний виробляти більше електроенергії, 
ніж потрібно для забезпечення всіма сучасними бла-
гами мешканців. Головною метою цього проєкту було 
розробити конструкцію будівлі, щоб вирішити питання 
з викидом вуглекислого газу в атмосферу всіма систе-
мами життєзабезпечення.

« Н У Л Ь О В І  Б УД И Н К И » :  
КРАЩІ ПРИКЛАДИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ОСЕЛЬ

«Будинки нульової енергії» або «активні будинки» – сучасні унікальні житлові приміщення, які до такої міри  
модернізовані і грамотно спроєктовані, що в змозі забезпечити потреби мешканців альтернативною  

електроенергією, не нести шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

Як стверджують розробники, які вже в декількох країнах побудували таке унікальне житло, для цього лише потрібно 
грамотне планування конструкції і розташування самого об'єкта, а також встановлення системи рекуперації тепла.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™
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Тому і було вирішено використовувати енергію з від-
новлюваних джерел, простими словами, встановити 
сонячні батареї, які покликані перетворювати енергію 
сонця в електрику. А вони в свою чергу забезпечує 
безперебійну роботу всіх систем вентиляції, рекупе-
рації, підігріву або охолодження повітря всередині 
приміщення. 

Крім того, фахівці розробили унікальну форму будин-
ку з похилим дахом, яка служить не тільки як площа 
для установки сонячних батарей і панелей, а й сприяє 
мінімізації теплових втрат. А для того, щоб уберегти 
навколишнє середовище від шкідливих викидів ву-
глекислого газу, в стіни будівлі «вживлені» спеціальні 
фотоелектричні теплові панелі, які і справляються з 
цією проблемою.

Цей інноваційний будинок виробляє електроенергії 
набагато більше, ніж потрібно для задоволення всіх по-
треб мешканців і безперебійного забезпечення роботи 
всіх систем. Тому надлишки енергії перенаправляють-
ся сусідам, які теж можуть безкоштовно користуватися 
електроенергією.

АВТОНОМНИЙ  
БАГАТОКВАРТИРНИЙ  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК 
В ШВЕЙЦАРІЇ

У Швейцарії введена в експлуатацію і заселена повні-
стю автономна будівля площею 1000 кв. метрів, яка 
побудована за стандартом Minergie. А це означає, що 
вона повністю відповідає всім параметрам класифіка-
ції «пасивного будинку», оскільки не підключена ні до 
електричних або газових мереж, ні до зовнішніх дже-
рел тепла. Всі ці блага виробляються і акумулюються 
прямо в будинку завдяки спеціальним установкам.

Так, наприклад, виробництво електроенергії забез-
печується сонячною електростанцією, яка має вигляд 
тонкоплівкових фотоелектричних модулів на фасаді 
будинку та високоефективних монокристалічних си-
стем, встановлених на даху будівлі. Причому вироблена 

електрика не тільки покриває потреби мешканців, а 
й накопичується в літій-іонних акумуляторах ємністю 
192 кВт /год.

А ось для забезпечення теплом такого великого 
приміщення використовують геотермальну енергію за 
допомогою спеціального насосу.

Для забезпечення повноцінного захисту від холоду, 
ззовні стіни утеплені, а вікна оснащені системою кон-
тролю. Тому поставити вікно на мікро-провітрювання 
не вдасться, треба тільки повністю його відкрити. 
Кожна квартира оснащена системою контролю, на   
моніторі якої відображені всі показники споживаної 
енергії протягом доби.

SAMSUNG GREEN TOMORROW 
HOUSE У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ

Samsung Green Tomorrow House розташований в 
провінції Кьонгідо. Проєкт складається з житлового бу-
динку площею 450 кв. м. і будинків для гостей площею 
близько 300 кв. м.

Будинок був зведений у рамках конкурсу Samsung 
Green Tomorrow і отримав відповідну назву. Проєкт  
виконаний за стандартами «трьох нулів» і був удо-
стоєний платинового сертифікату LEED (міжнарод-
ний стандарт екобудівництва) за повну енергетичну 
автономність і використання поновлюваних джерел 
енергії. Енергозабезпечення об’єкта здійснюється за 
рахунок сонячних панелей, загальна площа яких ста-
новить майже 200 кв. м.

Проєкт оснащений повним набором відомих «зелених» 
технологій: газонна покрівля, теплі підлоги, нетоксичні 
оздоблювальні матеріали, біотуалети, датчики при-
родного освітлення, зарядний пристрій для електро-
мобілів і ін. Біологічний реактор забезпечує високий 
відсоток вторинного використання відпрацьованої 
води – більше 70% стоків після очистки придатні для 
поливу садової ділянки і технічних потреб усередині 
будинку.
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Ділавере, з березня всю Україну відправили на 
карантин, і будівельна галузь – не виняток. Зупини-
ти виробництво на двох заводах – економічно не 
вигідно, але і ризикувати здоров’ям працівників 
також не кращий варіант. Як Penoboard пристосу-
вався до нових реалій? 

У більшості кризових ситуацій багато заводів зупи-
няються, деякі закриваються, але нам, на щастя, не 
довелося йти на такі крайні заходи. Завдяки специфіці 
роботи, Penoboard не зупиняв виготовлення теплоізо-
ляційного матеріалу через карантин. На лініях вироб-
ництва працюють по 5-6 людей на відстані 10-15 метрів 
один від одного (на дистанції навіть більшій від тієї, 
яку рекомендують у Міністерстві охорони здоров’я). 
Крім того ми забезпечили робочих дезінфекторами, 
перевіряли їх самопочуття на початку і в кінці зміни. 
Основні протиепідемічні  заходи були дотримані. Лише 

роботу адміністрації компанії довелося реорганізува-
ти – перевести на дистанційне виконання посадових 
обов’язків.

Таким чином, нам вдалося зберегти робочі місця і 
зарплати (компанія виплачувала їх у повному обсязі 
відповідно до відпрацьованих годин). Також у період 
суворого карантину нам не довелося зупиняти поста-
чання плит екструзійного пінополістиролу Penoboard 
клієнтам. У першу чергу тому, що був великий запас 
товару на складах (кожен із заводів має по 12 тисяч 
кубів готового товару). 

Які результати показує відкритий восени минулого 
року завод у Тернополі?

Карантин на його роботу також не вплинув. Більше 
того, тернопільський завод працював навіть більше, 

PENOBOARD VS КАРАНТИН  
ЯК КОМПАНІЯ ВИСТОЯЛА У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Карантин вплинув на усі сфери,  
включаючи будівельну галузь.  

Не залежно від специфіки роботи і  
величини, компанії зазнали певних 

втрат. Як Penoboard пристосувався 
до нових реалій та наскільки карантин 

вплинув на його роботу розповідає  
генеральний директор компанії,  

Ділавер Юксель.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™
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ніж завод у Херсоні, бо виготовляв продукцію для 
великих закордонних замовників. 

Ділавере, у сфері збуту товару відбулися зміни? 
Чи з’явилися нові регіони, міста, в які почалося 
постачання продукції TM Penoboard? Можливо вам 
довелося припинити постачання у деякі регіони?

Я вважаю, що хороший партнер повинен забезпечува-
ти необхідною кількістю матеріалів своїх дистриб’ю-
торів навіть під час кризових періодів. Наша надій-
ність – це гарантія довіри покупців до компанії. Тому 
зупинок чи перебоїв у доставці Penoboard клієнтам не 
було. Ми забезпечували теплоізоляційними матеріа-
лами не лише українські будівельні супермаркети, 
але і В2В сегмент – замовників з Польщі, Угорщини, 
Молдови. Penoboard навіть підписав договір та почав 
додаткові постачання у Словаччину, що було особливо 
несподіваним і приємним, зважаючи на карантинну 
ситуацію в країнах. 

Ми прислухались до потреб замовника і почали 
виготовляти утеплювач екструзійний пінополістирол  
нестандартного розміру – 150 мм товщиною. Це стало 
можливим завдяки нашій унікальній технології тер-
мос паювання плит. Завдяки цьому отримали більше 
замовлень з тої ж Польщі, Словаччини, Угорщини. Цей 
вид продукції став популярним і в Україні: ми забезпе-
чили великі будівництва у Львові, Івано-Франківську 
та Тернопільській області. На нього є постійний попит, 
маємо запаси на складах.  Думаю, що скоро плитами 
товщиною у 150 мм зацікавиться і київські забудовни-
ки та ринок будматеріалів.

Невже Penoboard вдалося уникнути фінансових 
втрат через карантин?

Втрати були, але не катастрофічні для компанії. У бе-
резні продажі Penoboard впали на 10%, у квітні – падін-

ня уповільнилося, адже люди почали заспокоюватись і 
проводити ремонти вдома. А з травня ми уже не відчу-
вали економічного удару від карантину, працювали на 
повну потужність.

Через ситуацію, що склалася у світовій економіці, 
Penoboard пропонує покупцям спеціальні антикри-
зові вигідні умови купівлі своєї продукції чи ціни 
залишаються незмінними?

Карантин приносить втрати для бізнесу будь-якої 
величини: малому, середньому, великому. У березні 
Penoboard майже працював у мінус…

У такий складний для всіх період ми вирішили не 
підвищувати ціни на утеплювач. Аби продовжити про-
давати теплоізоляційний матеріал, ми були змушені 
зробити продукцію дешевшою на 20%. Хоча сировина, 
з якої виготовлені теплоізоляційні панелі, була заку-
плена до карантину за вищими цінами. Неважко здога-
датися, що така різниця принесла нам деякі фінансові 
втрати. 

На жаль, одним із факторів, які не дають тримати 
нижчі ціни постійно (і він не стосується до карантину) 
є економічні санкції проти країни-сусіда. Як не прикро 
визнавати, але сировина для виготовлення наших 
матеріалів у Росії – дешевша, ніж в Європі. До того ж 
російським виробникам вдається завозити готову про-
дукцію в Україну через інші країни із цінами нижчими, 
ніж у нас.  Penoboard, та й іншим українським виробни-
кам теплоізоляційних матеріалів важко конкурувати із 
такою продукцією. 

Хотілося б, щоб держава підтримувала вітчизняного 
виробника. Щоб через ціни на сировину і як наслідок – 
собівартість матеріалів, не знижувались наші продажі і 
конкурентоспроможність. 
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Тетяно, чи вніс карантин зміни у 
напрацьовану за ці роки схему 
збуту продукції TM Penoboard? 
Ви змогли зберегти клієнтів і 
дистриб’юторську мережу у всіх 
регіонах країни?

Нам вдалося зберегти збут у всіх ре-
гіонах, постачання плит екструзійно-
го пінополістиролу не припинялося 
від початку карантину, навпаки, нам 
пощастило активно вести продажі. 
На сьогодні компанія обслуговує 
великі об’єкти будівництва у Львові, 
Івано-Франківську, Тернополі та 
області. У червні, після послаблення 
карантинних заходів, активізувалися 
замовники із Києва. 

Великим досягнення для Penoboard стало підписання 
контрактів на постачання утеплювача у Закарпатську 
область. Раніше наша компанія не працювала у тому 
регіоні. Нас радує, що навіть у нестабільній економіч-
ній ситуації, до нас звертаються нові клієнти і компанія 
відкриває для себе нові регіони збуту продукції.

Та все ж, нам не вдалося вийти з суворого карантину 
без втрат. Довелося провести невелику реструктуриза-
цію дистриб’юторів у Київській обаласті.

Попри складну економічну ситуацію, Penoboard 
став ексклюзивним дистриб’ютором в Україні шпа-
клівок зі світовим іменем Rigips. Вони уже кори-
стуються високим попитом на вітчизняному ринку 
будматеріалів? 

Так, ми стали ексклюзивним дистриб’ютором шпа-
клівок (стартової і фінішної)  Rigips  від компанії-світо-
вого лідера по виробництву і продажу широкого 
спектру будматеріалів Saint-Gobain. На українському 
ринку ці шпаклівки вже 8 років, але зараз тільки наша 
компанія стала ексклюзивним дистриб’ютором в 
Україні, що дає нам можливість більш активно просу-
вати цей продукт.

Уже багато наших клієнтів по заслугам оцінили якість 
цих турецьких шпаклівок. Так як динаміка зацікав-
леності будівельників цим матеріалом росте, ми 

сподіваємося завоювати близько 50% ринку в сегменті 
оздоблюваних матеріалів.

Багато будівельників прогнозують, що наслідки ка-
рантину (економічну кризу) ми відчуємо у наступні 
два-три місяці. Тетяно, яка на вашу думку може 
бути ситуація на будівельному ринку країни?

Карантин і криза – це час для переосмислення і для 
початку активної діяльності за новими схемами. Не ду-
маю, що у найближчі два-три місяці буде спад попиту на 
будівельні матеріали чи на будівельні роботи загалом. 

Великі забудовники також продовжують свою роботу. 
А так як через обмеження перетину кордонів по всьо-
му світу вони не отримують закордонні будматеріали, 
то переходять на українські аналоги. Це створює ріст 
продажів на вітчизняному ринку, і в свою чергу змушує 
збільшувати об’єми виробництва, щоб задовольнити 
попит. Хоч можливо і з повільнішими темпами, ніж 
ті, які планувалися, але забудовники закінчують свої 
об’єкти. Я думаю, до кінця року все-одно буде фінансу-
вання з бюджету для будівництв.

Penoboard збирається активно працювати у цей 
період. Найближчим часом плануємо тільки збільшува-
ти об’єми виробництва. 

Будь-яка криза має свій кінець. І ми розраховуємо, що 
темпи як будівництва, так і продажів будматеріалів 
тільки виростуть. Ми сподіваємося на краще.  

ВИРОБНИЦТВО І ЗБУТ МАТЕРІАЛІВ: 
ЧИ ЗАЗНАВ PENOBOARD ВТРАТ 

Тетяна Осіння 
Комерційний директор  

компанії «Еліт Пласт»

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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Костянтине, Penoboard почав робити екструзійний 
пінополістирол нестандартного розміру – 150 мм 
товщиною. Розкажіть як проходить його виготов-
лення?

В екструдері виготовляється полотно товщиною 81 – 
82 міліметри. Далі на планері ножами знімається корка 
з верху і з низу полотна.  Таким чином планер формує 
товщину моноліта у 75.5 міліметрів. Після цього на 
спаювальній машині під високими температурами ми 
з’єднуємо підплавлені частини  верхнього листа ниж-
нього листа.

Далі листи переходять на обробку прижимними вала-
ми, які стискають ці дві частини між собою, утворюючи 
термоспаяну плиту у 150 міліметрів.

Останній етап виготовлення – обробка на фрезерних 
станках. Вони роблять пази по довжині і ширині плити. 
Коли станки закінчують роботу, це значить що плита 
готова і може відправлятися на місце призначення.

Чому так вигідно робити термоспайку, а не випу-
скати монолітну плиту з такою ж товщиною?

Моноліт такої товщини дуже проблемно виготовити. 
До того на його виготовлення займе дуже багато часу, 
буде більше витрат. А завдяки термоспаюванню плит 
ми збільшуємо обсяги виробництва і зменшуємо ви-
трати на виготовлення.

Чи відрізняються термоспаяні плити утеплювача 
від монолітної плити за характеристиками (стій-
кість до горіння, вологостійкість і т.ін.)?

Щоб зрозуміти відрізняються вони від моноліту чи ні, 
Penoboard провів у свій лабораторії ряд випробувань. 
За рахунок того, що технологія виробництва однако-
ва для цього виду продукції, вони мають ідентичну 
міцність на стискання в межах норми.

Наш матеріал має дрібнопористу структуру, його здат-
ність вбирати вологу нульова, отже що термоспаяна  
плита, що монолітна плита не поглинає вологу, адже 
виготовляється з однієї тієї ж сировини.

Стійкість до горіння досягається шляхом додавання в 
обидва види продукції теплоізоляційного матеріалу 
антипірену, тому не має значення монолітна плита або 
термоспаяна. 

Завдяки усім проведеним дослідженням ми робимо 
висновок, що термоспаяна плита нічим не відрізняють-
ся від монолітної за технічними характеристиками.

Які ще є нестандартні розміри плит Penoboard? 
Можливо ви змінюєте довжину чи ширину плити 
під вимоги замовника?

Ми приймаємо різні замовлення на нестандартні пли-
ти. Бувають запити на монолітні плити Penoboard тов-
щиною від 8, 8.5, 9, 9.5 міліметрів, шириною від 500 до 
600 міліметрів і довжиною від 1200 до 3050 міліметрів. 
Ще безліч є розмірів шириною від 500 до 720 міліме-
трів, довжиною від 1100 до 3050 міліметрів, і товщиною 
від 8 міліметрів, до 120 міліметрів.

Якщо говорити про термос паяні плити утеплювача 
екструзійного пінополістиролу, то ми практикуємо ви-
готовлення товщиною у 50+50мм, 60+60мм, 75+75мм, 
80+80мм, 100+100мм і 120+120мм. 

Наразі ми проводимо розробку ще декількох не-
стандартних розмірів, але про них поки що ще рано 
розповідати.

Чи плануєте до кінця року збільшити обсяги  
виробництва?

Так, плануємо, завдяки нестандартним розмірам і тер-
моспаяним плитам, на які зараз великий попит серед 
наших постійних та новий клієнтів. 

www.penoboard.com

КОМПАНІЯ
COMPANY

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ: нестандартні розміри

Костянтин Бешенец,  
директор з виробництва 

Penoboard у Херсоні.
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Молодий датський архітектор увійшов в кращу 
пору свого творчого життя: останні два роки бюро 
Інгельса ВIG видає проєкти-сенсації один за одним.

Б’ярке Інгельсу всього сорок п’ять і за архітектур-
ними мірками він майже юнак у професії. Датчанин 
спеціалізується на інноваційних житлових комплек-
сах і громадських спорудах: від басейнів і спортив-
них залів до музеїв та великих освітніх інституцій. 
А у вільний час виховує маленького сина, їздить на 
модні опенейри та фестивалі на кшталт Burning 
Man, подорожує скандинавською глибинкою. Про 
Інгельса вже зняли не один фільм, журнал Time вніс 
його до списку 100 найвпливовіших людей світу. 

Б’ярке – уродженець Копенгагена, мріяв малювати комікси, але його захопила архітектура. Ще в інституті 
виявилося, що юнак вундеркінд, і, не встигнувши випуститися, він почав працювати в бюро Рема Колхаса (Rem 
Koolhaas). 2005-й рік ознаменований для Інгельса народженням власної студії BIG – Bjarke Ingels Group, в копенгаген-
ському і нью-йоркському офісах якої на даний момент працюють більше 300 осіб.

Б’ярке Інгельс «штатний» архітектор офісів Google по всьому світу. За океаном став відомий чи не більше, ніж на 
батьківщині. І все це за якихось десять років! Пропонуємо познайомитися із сімома найбільш відомими творіння-
ми молодого архітектора.

Б’ЯРКЕ ІНГЕЛЬС  
АРХІТЕКТУРНА ЗІРКА НОВОГО ЧАСУ

VM Houses  
(Копенгаген, 2006)

Житловий комплекс став свого 
роду визначною пам’яткою рай-
ону Ерестад в Копенгагені. Два 
багатоквартирні будинки за фор-
мою нагадують латинські букви 
V і M. Південна частина фасаду 
будівлі V прикрашена незвичай-
ними трикутними балконами, які 
завдяки своїй формі не затіню-
ють простір навколо будинку. 
Для проєкту була розроблена 
складна система коридорів з 
виходами відразу на два поверхи 
(для дворівневих квартир).

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™



21www.penoboard.com

БУДІВНИЦТВО
BUILDING

Будинок Mountain Dwelling  
(Копенгаген, 2008)

Будинок-гора був побудований, щоб вирішити про-
блему нестачі паркувальних місць для будинків VM. 
10 поверхів займає парковка, зверху якої каскадом 
розташовуються квартири. У всіх апартаментів є 
свій дворик, який є дахом квартири, розташованої 
рівнем нижче. 

Частина фасаду будівлі облицьована алюмінієвими 
пластинами із зображенням Гімалайських гір. Малю-
нок створений за рахунок перфорації металевих 
листів: з одного боку пластини захищають внутрішні 
приміщення гаража від вітру і дощу, з іншого – слу-
жать для вентиляції і пропускають вуличне світло.

House 8  
(Копенгаген, 2010)

Перші проєкти Інгельса реалізовані на батьківщині. Найвідомі-
ший серед них – 8 House в передмісті Копенгагена. Споруда 
являє собою складну планіметричну композицію, розгорнуту на 
площині так, щоб забезпечити якомога більше природного світла 
і видів кожній квартирі. Комплекс також включає продуману 
інфраструктуру: від дитячих майданчиків до кафе, переміщатися 
між якими можна на велосипеді спеціально спроєктованими пан-
дусами. Поруч запланована штучна водойма, щоб жителі могли 
відпочивати на природі, буквально не виходячи з дому.

Всі коридори в ньому переходять пандусами з поверху на по-
верх, так що мешканці можуть піднятися на велосипеді прямо до 
дверей своєї квартири на будь-який поверх. В House 8 розташо-
вані 475 квартир різної конфігурації. Площа коливається від 65 
до 144 кв. м. Верхній поверх відведений під таунхауси і пентхау-
си. Частину будівлі займають офіси і торгові приміщення.
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VIA 57 West  
(Нью-Йорк, 2010)

За океаном архітектор стартував з проєктом ще одного 
незвичайного ЖК. Висотка Via 57 West на Манхеттені, ро-
зрахована на понад  700 квартир, з боку нагадує айсберг. 
Знову запаморочлива композиція: вежа Інгельса – футури-
стичне переосмислення будинку з подвір’ям-колодязем. 
Усередині гіганта прихований двір із сквером, загальною 
площею озеленення в 2000 кв.м.

Житловий комплекс увійшов до списку 30 кращих бу-
дівель за версією RIBA (Королівський інститут британсь-
ких архітекторів). За визнанням організаторів конкурсу, 
архітектори змогли створити абсолютно новий тип 
хмарочоса (висота 142 м) – гібрид європейського кварта-
лу з внутрішнім двориком і манхеттенської висотки. Сам 
Інгельс називає цей будинок «courtscraper» – «дитя любові 
хмарочоса (skyscaper) і периметрального будинку-кварта-
лу (courtyard)».

Національний морський  
музей (Копенгаген, 2013)

При проєктуванні музею команда Інгельса зберегла 
60-річні стіни сухого доку, перепрофілювавши його 
у внутрішній двір, а виставкові галереї розташу-
вали під землею, оточивши ними док з усіх боків. 
Таким чином простір дока став ключовим місцем в 
експозиції – відкритим майданчиком, де відвідувачі 
можуть відчути масштаби суднобудування. Його 
прорізають три дворівневі галереї-мости, які висту-
пають в якості пішохідних шляхів.

Б’ярке Інгельс сказав про цей свій проєкт так: 
«Оточивши старий док музейними галерея-
ми, ми зберегли його оригінальну конструк-
цію, а перетворивши його на подвір’я, ми 
дозволили денному світлу і повітрю прони-
кати всередину підземних залів музею».
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Музей Lego  
(Біллунн, 2017)

Датчанин впевнений, що потрібно жити простіше, 
перетворивши побутове в гру. Не випадково саме йому 
випало побудувати Музей Lego в Біллунyді (ви знали, 
що марка популярного конструктора родом з Данії?). 
Комплекс передбачувано нагадує іграшковий: окремі 
блоки зроблені у вигляді яскравих кубиків. Тим часом 
цей архітектурний конструктор не тільки функціональна 
і продумана музейна інституція, а й система на само-
забезпеченні в дусі модних технологій eco green, без 
яких, як вважає, Інгельс у людства немає майбутнього в 
принципі.

На сьогодні Б’ярке Інгельс пройшов усю «обов’язкову про-
граму»: від павільйону для галереї Serpentine в Лондоні, 
до інсталяції на знаменитому арт-шоу Burning Man в 
Неваді. З актуальних проєктів новатора, які розбурхали 
громадськість, можна згадати спортивно-розважаль-
ний комплекс на даху ... сміттєспалювального заводу! 
Проєкт реалізується в Копенгагені, і вже знаходиться на 
фінальній стадії. Дах заводу перетворений на лижний 
схил зі штучним покриттям для катання влітку, фуд-
кортом і прогулянкової зоною. А один із фасадів слугува-
тиме стіною для скелелазіння.

Спортзал школи Gammel Hellerup  
(передмістя Копенгагена, 2015)

У документальному фільмі BIG Time Б’ярке Інгельс гово-
рить про те, що завжди треба пам’ятати, що будь-який 
архітектурний проєкт може бути останнім.  Так як мас-
штабні проєкти зазвичай завершуються протягом 5-7 
років, архітектор береться за менші форми. Такою мен-
шою формою для бюро BIG стала спортивна  зала, зробле-
на наче всередині пагорба. Архітектори не стали створю-
вати нову будівлю і виносити його за межі школи, замість 
цього вони використовували пустельний внутрішній двір, 
який зовні став новим місцем відпочинку (дерев’яний на-
стил зі столиками для релаксу між заняттями), а всередині 
багатофункціональною спортивною залою.
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ПОБАЧИТИ ФРАНКІВСЬК:  
МІСЦЯ, ЯКІ НЕ МОЖНА ОМИНУТИ

Ви їдете в подорож на Західну Україну? Не забудьте завітати до Івано-Франківська, міста, яке стане відкриттям. 
Ви побачите як старі пам’ятки архітектури, так і сучасні арт-об’єкти. 

Цей обласний центр вважається одним із найбільших у Галичині і знаходиться на перехресті різних шляхів,  
омивається двома річками. Місто неквапливе і драйвове водночас, добре до гостей і постійних мешканців,  

готове приймати і відкриватися. Щоб відкрити Івано-Франківськ, зрозуміти його характер і полюбити,  
досить роздивитися його визначні пам’ятки. 

Виїзд з оркестром:  
франківський вокзал

Залізничний вокзал у місті Станіслав, теперішньому 
Івано-Франківську, збудували у 1866 році. Ця дата 

зафіксована на металевих опорах станційного навісу. 
Колони, на які опирається дах, є зразком художнього 
литва. А сама вокзальна споруда – пам’яткою  
архітектури. 

Цегляна будівля у стилі Rundboden втілювала австрій-
сько-німецьку архітектурну школу і спершу була без 
купола. У 1906 році її перебудували – підняли, розши-
рили і осучаснили в стилі неоренесансу. Таким вокзал 
зберігся дотепер.

Залізниця, що проходила через Станіслав, сполучала 
Львів, Ходорів і Чернівці. Перший поїзд пішов по цій 
гілці 1 вересня 1866 року – зі Львова до Чернівців. Тіль-
ки через рік потяги почав приймати Київ, а через три 
роки – Харків. Залізниця через Івано-Франківськ була 
другою в Галичині і є третьою за давністю на території 
сучасної України.

Вже на початку 1890-х років Станіслав став великим 
залізничним вузлом, потяги ходили в п’ятьох напрям-
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ках, зокрема до румунського міста Ясси. Вокзал був 
першою в місті спорудою, яку освітили електричними 
лампами – в 1897 році. У 1930-ті роки залізницею мож-
на було без пересадок дістатися до Відня та до Берліна.

Історичне серце:  
Ратуша і площа Ринок

Кожне галицьке місто, яке отримувало Магдебурзьке 
право, обов’язково мало Ратушу – в ній знаходився 
магістрат, тобто мерія. Теперішня Ратуша у Франківську 
– четверта за рахунком, збудована в 1935 році, і єдина 
в Україні, виконана в стилі конструктивізму. Її висота – 
49,5 метрів. 

Ратуша має оглядову галерею. З висоти можна огляну-
ти архітектурний ансамбль середмістя, помилуватися 
церквами, площами, віялом вулиць. А ще переконати-
ся, що місто провадить у Карпати: в ясну погоду на об-
рії у південно-західному напрямку видніються найвищі 
карпатські масиви Горгани і Чорногірський хребет.

У самій ратуші розташувався обласний краєзнавичй 
музей. В його експозиції представлений макет міста  
18 ст. – фортеця між двома річками, Бистрицею  
Солотвинською і Бистрицею Надвірнянською. Є цікава 
колекція артефактів з археологічних експедицій НАН 
України, які досліджували кургани Давнього Галича та 

трипільські поселення уздовж Дністра, на території 
сучасного села Незвисько Городенківського району. 
Зброя, прикраси, посуд, реманент ілюструють нашу 
історію. 

У підвалах ратуші, де колись розташовувалася поліція 
і була в’язниця, тепер відкритий Туристично-інформа-
ційний центр. Тут можна замовити екскурсію, прид-
бати мапи, поцікавитися принадами міста та околиць, 
вибрати сувеніри.

Мистецька територія:  
бастіон із галереєю

Фортечна галерея «Бастіон» у Франківську – це части-
на справжніх укріплень давнього Станіслава.

Із самого початку місто закладалося як фортеця, з усіх 
боків оточене захисними стінами. Дата надання мі-
сту-фортеці Магдебурзького права, а це 1662 рік, сьо-
годні вважається датою заснування Івано-Франківська.

Фортецю будували за наказом засновника міста – пра-
вильний шестикутник з бастіонами на краях. Творцем 
укріплень був військовий інженер Франсуа Корассіні. 
На фортечних мурах у часи небезпеки встановлювали 
до 200 гармат. В 1676 році Станіславська фортеця 
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успішно витримала облогу багатотисячної турецької 
армії. Пізніше, у 1734-1750 роках, її перебудували, змі-
цнили та прикрасили в’їзні брами. Але з початку 19 ст. 
оборонна споруда втратила своє фортифікаційне зна-
чення – місто розросталося, виходило за межі мурів. 
Цеглу з мурів використовували на новобудовах, камінь 
– для брукування вулиць. За якихось два десятиліття 
справжнє місто, яке знаходилося усередині фортеці, 
з’єдналося з передмістям і знесло оборонні укріплен-
ня. На місці засипаних ровів з’явилися нові вулиці.

Із шести фортечних бастіонів вцілів один, він був 
відновлений і став частиною виставкового комплексу 
«Бастіон». Це зовнішній цегляний мур у Фортечному 
провулку та його внутрішня частина, схована під скло 
у галереї. Архітектори  в такий спосіб підкреслили 
історичне значення цієї частини міста та зберегли 
пам’ятку.

Комплекс фортечної галереї «Бастіон» окрім са-
мої галереї, де розташовані крамнички, майстерні, 
виставкова зала «Арт-на-Мур», ресторан «Корассіні» і 
кав’ярня, має терасу – вона замкнена у площу позаду 
катедри. Тут проходять численні міські фестивалі і 
свята. У галереї постійно змінюються виставки. А ще в 
просторі «Бастіону» відбуваються покази мод, читання, 
майстер-класи.

Нова візитівка міста:  
відпочинок на заводі

Одна з нових візитівок Івано-Франківська – завод 
«Промприлад» (вул. Академіка Сахарова, 23). Завдя-
ки ревіталізації завод перетворився з промислового 
об’єкту на популярне місце для зустрічей, роботи чи 
просто відпочинку. На його третьому поверсі зараз 
працюють коворкінг, галерея, майстерні та бар. Сюди 
можна прийти, якщо треба десь попрацювати у тиші, 
або хочеться випити хороших авторських коктейлів. 
Час від часу на Промприладі відбуваються концерти, 
нетворкінги або вечірки.

Атмосферний променад:  
«Стометрівка»

Щоби відчути місто, треба пройтися «Стометрівкою», 
або ж «Соткою». Кожен другий будинок на ній є пам’ят-
кою історії та архітектури.

Автором створення першої в Україні пішохідної зони у 
Івано-Франківську в середині 1980-х був відомий у той 
час архітектор Володимир Мартинюк. За проєкт ком-
плексної реконструкції  вулиці Радянської, теперішньої 
Незалежності, він отримав Державну премію 1988 року. 

«Сотка» дуже жваве місце. Магазини, книгарні, затишні 
кав’ярні, голосні паби, розкішні і не дуже ресторани є 
місцем зустрічі для багатьох містян. На «стометрівці» 
художники розгортають вернісажі і малюють портрети. 
Музиканти грають класику і рок, виконують  
джаз і попсу.

Територія таємниць:  
Палац Потоцьких

Палац Потоцьких – найменш досліджена й найбільш 
загадкова історична памятка Станиславова-Франківсь-
ка. Письмові джерела розповідають, що палацовий 
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комплекс був сімейним осередком роду польського 
коронного гетьмана, засновника міста. Спорудже-
ний 1672-1682 роках палац відвідували король Речі 
Посполитої Ян III Собеський, трансильванський князь 
Ференц II Ракоці.

У радянські часи палац перебудували. В будівлях роз-
горнули військовий госпіталь, що працював до 2004 
року. З 2010 року у Франківську стартував проєкт з 
реставрації палацу Потоцьких. У 2013 році відновили 
в’їзні ворота.

В підсумку після реставрації весь комплекс відкрили 
для відвідувачів. Частково його використовують як 
громадський простір, частково як виставкові галереї та 
мистецьку територію, а також як екскурсійну атракцію.

Міський парк

Улюблене місце відпочинку франківців – міський парк 
імені Тараса Шевченка, що лежить між вулицями Геть-
мана Мазепи та Чорновола.

Власне як громадський парк заснований у 1896 році. В 
той час тут посадили рідкісні дерева, завезені з Фран-
ції, Америки та Польщі. Власником тутешніх земель 
була багата вірменська родина з Молдавії – Ромаш-
кани. У кінці XIX ст. Франц Ромашкан на місці літнього 
мисливського будиночка Потоцьких звів парковий 
палац у чистому стилі пізнього класицизму. Довкола 
своєї вілли Ромашкан також розбив парк. Місто вику-
пило частину Ромашканівських земель, на них розбили 
головну алею парку.

З парку через вулицю Мазепи можна вийти до ще 
одного визначного місця Івано-Франківська,  великого 
міського озера з «Островом любові».

Сакральний простір:  
храми й крипта

Площа Шептицького – духовний центр Івано- 
Франківська. Площу, на якій знаходиться пам’ятник 
знаковій особистості української церкви митропо-
литу Андрею Шептицькому та ротонда Божої Матері, 
з двох боків обрамляють храми 18 ст. – діючий ар-
хикатедральний собор Святого воскресіння УГКЦ та 
колегіальний костел Пресвятої Діви Марії. Катедра та 
колегіата, як кажуть франківці.

Колегіата – одна з найдавніших і найвеличніших 
будівель міста. Першу дерев’яну споруду, що її заклав 
засновник міста граф Анджей Потоцький, замінили 
мурованою у 1672-1703 роках. Бароковий костел 
звели за проєктом французьких архітекторів Франсуа 
Корассіні та Кароля Бенуа і під їхнім безпосереднім 
керівництвом.

До початку 1960-х костел був діючим. З 1980 року в 
колегіаті, що на той час вже була визнана пам’яткою 
національного значення, оселився обласний художній 
музей. Нині – Музей мистецтв Прикарпаття. Окрасою 
музею є постійна виставка сакрального мистецтва Га-
личини 15-20 ст., в якій представлені унікальні пам’ят-
ки іконопису й барокової скульптури. Як от роботи 
Іоанна Пінзеля, середини 18 ст. Ця колекція вважається 
однією з кращих в Україні.

У костелі, який свого часу був усипальницею роду 
засновників міста магнатів Потоцьких, збереглася 
крипта. До фамільного склепу у підземелля ведуть 
масивні залізні двері у підлозі. На них вибитий герб 
Потоцьких – Пилява. До наших днів збереглося три 
сильно понищені кам’яні саркофаги.

Недалеко від колегіати та катедри знаходиться вір-
менська церква. Колишній вірменський костел Непо-
рочного Зачаття Найсвятішої Діви Марії – національна 
архітектурна пам’ятка 18 ст, виконана у бароковому 
стилі. Нині – діючий православний храм Покрови Пре-
святої Богородиці.

Джерело: sotka.life

www.penoboard.com
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Плитами екструзійного пінополістиролу ТМ Penoboard утеплено корпус готелю «Фоміч», який входить до 
комплексу F&B SPA RESORT і розташований у серці Карпат – місті Яремче, Івано-Франківської області.

Гості закладу впевнені у комфортності відпочинку в будь-яку пору року, адже взимку XPS Penoboard зберігає 
тепло у затишних будиночках готелю, а влітку – протистоїть нагріванню стін,  

створюючи комфортний мікроклімат у спеку.

www.penoboard.com
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Концерн Saint-Gobain по праву вважається засновником 
теплоізоляційної галузі. Вже у 1937 році компанія почи-
нає виробляти утеплюючі матеріали під маркою ISOVER 
та дуже швидко стає в цій ніші гравцем першого плану.

МІНЕРАЛЬНОЮ ВАТОЮ ISOVER утеплений кожен 
третій будинок в Європі і кожен п’ятий в США. Тепер 
слово ISOVER практично в усьому світі є загальною наз-
вою для високоякісної теплоізоляції, адже вже майже 
80 років продукція торгової марки випускається у 
відповідності до світового стандарту якості, а компанія 
постійно удосконалює процес виробництва, розро-
бляє нові технології, пропонує екологічно чисті види 
зв’язуючого тощо. 

Іще один бренд компанії – WEBER - виробник сухих  
будівельних сумішей для ремонту і нового будівни-
цтва, який успішно існує на ринку більше 100 років. 

Weber пропонує зручні в нанесенні, надійні, високо-
якісні матеріали для обробки приміщень і фасадних 
робіт. Матеріали бренду довговічні і безпечні для здо-
ров’я людини і навколишнього середовища.

Асортимент включає всі групи матеріалів і систем, 
необхідних для ремонту і будівництва:  

• штукатурки, шпаклівки для зовнішніх і внутрішніх 
робіт;
• цементні клеї для плитки, керамограніту, каменю;
• системи зовнішнього утеплення фасадів штукатурно-
го типу;
• вирівнюючі суміші для підлоги;
• спеціальні ремонтні суміші;
• гідроізоляційні матеріали;
• кладочні розчини та бетони;
• ґрунтовки.

ПРОДУКЦІЯ ECOPHON ДЛЯ СТЕЛЬ І СТІНОВИХ  
ПАНЕЛЕЙ відома українцям ще з 90-х років. Асорти-
мент Ecophon включає стельові та стінові акустичні 
панелі для застосування в приміщеннях різного типу. 
Їх основа – багатошарове супертонке скловолокно 
високої щільності, лицьова сторона якого для забез-
печення максимального звукопоглинання покрита 
спеціальним забарвленим шаром, а зворотна обтягну-
та склохолстом.

Крім чудової акустики, продукція цього бренду, який 
належить групі компаній Saint-Gobain,  надає широкі 

SAINT-GOBAIN БУДМАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ЖИТЛА

Глобалізація, євроінтеграція, сповна відкрили ринок будівельних матеріалів країни. І хоч за час становлення будівельної 
індустрії вже сучасної незалежної України він пережив кілька злетів і падінь, та все ж розширював асортимент  

як власних, так і імпортованих матеріалів для будівництва світових компаній-лідерів галузі.

Одна із них, компанія Saint-Gobain, працює в Україні з 90-тих років за трьома напрямками:  
виготовлення скла, інноваційних та будівельних матеріалів. 

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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можливості по створенню оригінального дизайну в 
поєднанні з елементами освітлення.

Один із брендів Saint-Gobain, який користується 
високим попитом на українському ринку будівельних 
матеріалів – Rigips. Це найбільший у світі виробник 
гіпсокартонних, гіпсоволокнистих і гіпсофібрових плит, 
будівельних сумішей на основі гіпсу і декоративно- 
акустичних стельових систем, а також комплектуючих і 
аксесуарів для внутрішнього оздоблення приміщень.

Асортимент продукції Rigips широкий і включає в себе:

• гіпсокартонні і спеціальні листи Rigips;
• сухі будівельні суміші Rigips;
• акустичні стелі та стінові панелі Gyptone, Сasoprano,
Rigitone;
• аксесуари для монтажних робіт BladeRunner, No-Coat.

Недавні новинки продукції стартова шпаклівка RIGIPS 
PERLITLI та фінішна шпаклівка RIGIPS SATEN, уже встиг-
ли завоювати прихильність звичайних українців та 
працівників будівельної галузі завдяки своїм характе-
ристикам. 

СТАРТОВА ШПАКЛІВКА RIGIPS PERLITLI виготовлена   
на основі спіненого перлітового піску, що відноситься 
до різновиду кислих вулканічних порід, з домішками 
гіпсу. Використовується як будівельний матеріал для 
проведення внутрішніх оздоблювальних робіт. 

Перлітова гіпсова шпаклівка RIGIPS легка і економіч-
на у застосуванні, наноситься вручну безпосередньо 
на будь-які поверхні (бетон, цеглу, газобетон, чистий 
бетон, та ін.). Після використання цього матеріалу 
компанії Saint-Gobain, працівники будівельної галузі 
відмітили ефективність дії стартової шпаклівки на по-
верхню стіни, її додаткові звукоізоляційні та теплоізо-
ляційні властивості. Оскільки даний матеріал «дихає», в 
закритих приміщеннях сприяє створенню оптимальної 
відносної вологості.

ФІНІШНА ШПАКЛІВКА RIGIPS SATEN – суміш білого 
кольору на основі гіпсу, призначена для вирівнювання 
поверхні перед нанесенням фінішних декоративних 
сумішей або фарбування. RIGIPS можна застосовувати 
для обробки практично всіх типів мінеральних основ: 
гіпсокартону, цегли, бетону, різних штукатурок. Має 
дрібну структуру, а після висихання набуває білого 
кольору, що дозволяє використовувати суміш для де-
коративного оздоблення під забарвлення в світлі тони.

Фінішна шпаклівка RIGIPS SATEN легка у застосуванні, 
може бути нанесена навіть на сухі поверхні. Її дрібно-
зернистий склад створює гладку і естетичну поверх-
ню. Ця фінішна шпаклівка – насамперед екологічно 
чистий, антибактеріальній і негорючий будівельний 
матеріал. Вологостійкість та висока міцність у поєд-
нанні із довгим терміном придатності та відповідності 
європейським стандартам робить її кращим рішенням 
для використання при ремонті вашого дому. 

Створення безпечного та екологічного простору для 
життя, роботи і відпочинку людей – головна задача 
компанії.  Саме тому Saint-Gobain пропонує тільки 
екологічну продукцію та рішення, які дозволяють 
створити життєвий простір з мінімальним негативним 
впливом на навколишнє середовище, високим рівнем 
енергоефективності та комфорту.

БУДІВНИЦТВО
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ВИБІР УТЕПЛЮВАЧА:
ПІНОСКЛО VS XPS PENOBOARD

Продовжуємо цикл статей, присвячених темі будівельних матеріалів. У статті мова піде про утеплювачі для 
огороджувальних конструкцій: піноскло та екструзійний пінополістирол Penoboard.  

Давайте розбиратися із характеристиками і перевагами обох матеріалів разом.

ПІНОСКЛО 
Піноскло як будівельний матеріал відомий давно. Ще в 30-і 
роки минулого століття, в Європі, були оформлені перші па-
тенти на виготовлення цього матеріалу. Вітчизняне виробни-
цтво розпочато в 50 роки. Причини того, що матеріал не має 
на даний момент широкого поширення такі:

• висока вартість фінального продукту через високі енерго-
витрати при виробництві;
• матеріал не може бути таким же теплоефективним, як 
сучасні полімерні утеплювачі, оскільки щільність готових 

виробів не менше 100 кг/м3, у виробах з меншою щільністю 
матеріал стає дуже крихким, підвищується його поріг волого-
поглинання, хоча в порівнянні з полімерними утеплювачами 
піноскло набагато довговічніше.

Піноскло існує трьох типів:
• плити;
• формованні вироби, які як і плити не піддаються деформа-
ції. Призначені для утеплення димохідних труб, труб тепло-
мереж і багато чого іншого;
• кулясті вироби різного діаметру у вигляді бісерин (насип-
ний матеріал).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УТЕПЛЮВАЧІВ З ПІНОСКЛА

Температурний 
режим

Вологопоглинання  
і щільність

Теплопровідність  
і щільність

Саме піноскло ви-
тримує нагрівання 
приблизно  
до + 800 °С.

Температурний інтер-
вал застосування від 
-200..160 °С до +400 ... 
450 °С. Заявлений тем-
пературний інтервал 
у різних виробників 
трохи відрізняється. 
За температурним 
режимом експлуатації 
піноскло поступається 
тільки мінеральній ваті 
на основі базальтів.

Мала гігроскопічність. 
При постійному зво-
ложенні може нако-
пичувати вологу до 
певного порогу. Згідно 
з деякими досліджен-
нями, якщо утеплювач 
піддати постійному 
зволоженню протягом 
довгого часу, через 120 
діб його вологопог-
линання складе 5% за 
обсягом. При продов-
женні експерименту в 
проміжку між 830-1100 
цілодобово, вологопо-
глинання почне зро-
стати і може досягти за 
обсягом 70% і більше, 
тобто відбувається 
плавне руйнування 
матеріалу. Чим більша 
щільність матеріалу, 
тим менше поріг воло-
гопоглинання.

Коефіцієнт тепло-
провідності λБ в умовах 
експлуатації «Б», згідно 
з нормативною доку-
ментацією, для піноскла 
позначений лише 
для найпоширенішої 
щільності 160 кг/м3, і 
становить λБ = 0,061 Вт/ 
(м*°C). 

Матеріали внутрішніх 
конструкцій будівель 
(наприклад підлогу 
всередині приміщення) 
з нормальним режимом 
експлуатації зарахову-
ють до умов експлуата-
ції класу «А». Коефіцієнт 
теплопровідності λA в 
умовах експлуатації «А», 
для щільності 160 кг/м3 
складає λA = 0,060 Вт/
(м*°C).

Горючість
Піноскло по класу горючості класифікується 

як «НГ», тобто не горюче.

Термін експлуатації
Заявлений багатьма виробниками  

не менше 100 років.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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ЕКСТРУЗІЙНИЙ  
ПІНОПОЛІСТИРОЛ PENOBOARD
Вперше екструзійний пінополістирол виготовили більш ніж 
60 років тому в американській компанії The Dow Chemical 
Company. З того часу метод його виготовлення вдосконалився.

XPS PENOBOARD™ виробляють на сучасному італійському та 
німецькому високотехнологічному обладнанні, всі етапи ви-
готовлення відповідають найвищим європейським стандар-
там. А кінцевий продукт – екструзійний пінополістирол – має 
всі міжнародні сертифікати якості.

Вартість цього теплоізоляційного матеріалу хоч і трохи вища 
від того ж пінопласту чи мінеральної вати (коливається від 
2 до 3 тис. грн. за м3 у залежності від розміру плит та виду 
закупівлі матеріалу), але повністю відповідає високій якості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ XPS PENOBOARD

Отже, різниця між піносклом та екструзійним пінополістиролом PENOBOARD полягає у технічних  
характеристиках (теплопровідність, вологопоглинання) та ціні. Екструзійний пінополістирол має більше  

переваг, ніж піноскло. Та вибір  матеріалу для теплоізоляції залишається за покупцем.

Горючість Температурний 
режим

Вологопоглинання  Теплопровідність 

У склад екструзійно-
го пінополістиролу 
PENOBOARD входять 
спеціальні домішки 
– антипірени, які пе-
решкоджають горінню. 
Клас горючості – Г1. 
Матеріал входить до 
класу слабо горючих 
речовин, які мають тем-
пературу димових газів 
не більше 135 °С при 
самостійному горінні 
0 секунд. Тобто він не 
горить.

У спекотний літній 
день стіни можуть 
нагріватися до 50-60 
градусів Цельсія. 
PENOBOARD, яким 
ізолювали будівлю, 
не піддається впливу 
такої температури, як 
не піддається і темпе-
ратурі нижче нуля. 

PENOBOARD™ захищає 
будівлю від проникнен-
ня вологи. Спосіб його 
виготовлення перед-
бачає виробництво 
закритого матеріалу з 
нульовою капілярністю 
та незначним поглинан-
ням вологи – менш ніж 
0,2 об. %. Навіть через 
10 діб після занурення 
виробу із екструзій-
ного пінополістиролу 
під воду, її кількість 
не перевищує 0,4%. 
При цьому волога 
залишається тільки 
у крайніх, відкритих 
комірках, не проникаю-
чи в середину.

Коефіцієнт тепло-
провідності плит – 0,03 
Вт/м•К, що значно ниж-
че середніх показників 
для більшості інших 
ізоляційних матеріалів. 
Відсутність конвекції 
повітря в комірках, а 
також низька тепло-
провідність роблять 
XPS одним із кращих 
теплоізоляційних ма-
теріалів. 

Переваги
Показники паропроникності вкрай малі. Матеріал не 
схильний до гниття і має високі теплоізоляційні здат-
ності навіть у вологому середовищі. Легко обробляєть-
ся, зберігаючи свої геометричні параметри. У без-
повітряних просторах має надзвичайно довгий термін 
експлуатації. Екструзійній пінополістирол PENOBOARD 
легкий екологічний утеплювач, простий у монтажі. 
Матеріал стійкий до мікроорганізмів та неорганічних 
розчинників.

Недоліки
Матеріал практично не гнеться. Схильний до дії деяких 
хімічних сполук, від деяких з них руйнується. 

Переваги
Має дуже низьку паропроникність, а деякі бренди вказу-
ють, що вона просто відсутня. Має дуже малу гігроскопіч-
ність, не схильний до гниття. Матеріал легко обробляєть-
ся, дуже довговічний і хімічно стабільний, не горючий.

Недоліки
Не може демонструвати найкращі показники по 
теплоізоляції, обмеження пов’язані з фізико-механіч-
ними властивостями. Матеріал не гнеться, крихкий. 
Піноскло досить дороге, і замовники робіт з утеплення 
зупиняють свій вибір на більш дешевих і теплоефек-
тивних матеріалах.

XPS PENOBOARD ПІНОСКЛО 

Термін експлуатації
Більше 50 років без втрати  

початкових якостей.
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ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ БАЛКОНІВ  
ТА ЛОДЖІЙ З PENOBOARD

Балкон – найбільш вразлива кімната в квартирі, яка часто страждає від сильного морозу та вітру. 
І якщо раніше він часто служив своєрідною коморою, зберігаючи всі потрібні і непотрібні речі,  

то на даний час багато людей перетворюють його в повноцінну кімнату.

Єдина складність, з якою стикаються мешканці – взимку на балконі перебувати практично неможливо –  
мороз та сильний вітер створюють прекрасну картину за вікном, але холодну атмосферу всередині.  

Однак вирішити цю проблему з балконом чи лоджією легко за допомогою утеплення.

ЗОВНІШНЄ УТЕПЛЕННЯ 

Елементарні закони фізики підказують нам, що утеплювати 
лоджію або балкон бажано з зовнішньої сторони конструк-
ції. Це вирішує проблему з конденсатом, до того ж зберігає 
площу і без того маленького приміщення.

При виборі матеріалу бажано керуватися такими  
рекомендаціями:
• Потрібно вибирати максимально легкий матеріал, він пови-
нен надавати мінімальне навантаження на бетонну плиту.
• Важлива також міцність матеріалу. Адже вплив вологи і пе-
репади температур можуть швидко зіпсувати цей утеплювач.

Екструзійний пінополістирол Penoboard – це міцний і щіль-
ний матеріал, стійкий до вологи, і з низьким коефіцієнтом 
теплопровідності. Утеплення балкона за допомогою плит 
Penoboard – вдале рішення на шляху до термоізоляції  
своєї квартири.

Мінімальна товщина пінополістиролу, яку варто використо-
вувати у таких випадках – 100мм. 

УТЕПЛЕННЯ ЗСЕРЕДИНИ
Варто врахувати, що при теплоізоляції балконів необхідно 
утеплення не тільки зовнішньої стіни, але і підлоги, стелі та 
стін балкону. Бажане також 
утеплення опорної стіни.
Приступаючи до теплоізоляції 
балкона зсередини, потрібно 
насамперед підготувати стіни, 
підлогу і стелю, подбавши 
про герметичність за допо-
могою монтажної піни. Дуже 
ефективно від вологи захи-
щають підлогу і стіни балкона 
спеціальні паронепроникні 
мембрани. 

Утеплення балкона зсередини 
плитами екструзійного піно-
полістиролу дозволяє не використовувати спеціальну плівку. 
Адже він не вбирає і не пропускає вологу.

Для високої ефективності утеплення балконів та лоджій ком-
панія Penoboard розробила систему PB-INNERWALL. За нею 
термоізоляція виглядає так:

Звичайно, зайнятися утепленням балкона зовні можна і 
самостійно, але тільки в тому випадку, якщо ви володієте 
навичками промислового альпінізму або, якщо живете на 
другому поверсі. В інших ситуаціях рекомендуємо експе-
риментувати лише з теплоізоляцією балкона зсередини. Та 
найкраще звернутися для утеплення до фахівців.

Опорна стіна

Penoboard

Дерев’яні рейки 

Контррейки

Первинна штукатурка
Гіпсокартон

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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ЗІГРІТИ СВІЙ ДІМ СКЛОВАТОЮ  
PENOWOOL GW

Як зробити правильний вибір, вкласти кошти у той матеріал, який  
забезпечить бажаний результат на тривалий час? Безумовно,  

обравши якість, перевірену часом, – утеплення будівель скловатою  
PENOWOOL GW від PENOBOARD.

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ СКЛОВАТУ?
• Утеплення будівельних конструкцій, в тому числі каркасних стін, вентильованих 
фасадів, міжповерхових перекриттів, фундаментів, покрівель
• Теплоізоляція трубопроводів, теплотрас, септиків, каналізацій, труб  
водопостачання
• Ізоляція димоходів, високотемпературних вузлів літаків, інших нагрітих  
поверхонь
• Ізоляція нерівних поверхонь і поверхонь зі складною формою
• Задування у важкодоступні порожнини механізмів і пристроїв для  
теплоізоляції і шумоізоляції
• Теплоізоляція ґрунтів

ЯКІ ПЕРЕВАГИ PENOWOOL GW?
• По-перше, матеріал екологічно чистий, як і вся продукція 
PENOBOARD.
• По-друге, теплоізоляційні властивості. Завдяки своїй 
структурі, скловата чудово утримує тепло і не дає холодному 
повітрю проникати всередину приміщення.
• Висока міцність волокна дозволяє здійснювати утеплення 
скловатою в місцях з великими механічними навантаженнями.
• Легкість, гнучкість і пружність. PENOWOOL GW полегшує 
транспортування і процес монтажу. Тут також потрібно зау-
важити, що при упаковці скловату пресують в 6-10 разів. Але, 
не дивлячись на це, вона не позбавляється ніяких якостей і 
не змінює форму. Тобто після того як ви дістанете її з упаков-
ки, вона швидко повернеться в первинний вигляд.
• Крім того, гнучкість і пружність гарантують максимально 
щільне прилягання матеріалу до утеплюваної поверхні. А це 
означає, що зазорів між плитами і, як наслідок, втрат  
тепла не буде.
• Так як скловата PENOWOOL GW вельми стійка до деформа-
ції, вона не дає усадки з часом, не втрачає свою форму при 

температурних перепадах, тривалому струсі і вібрації.
• Скловата утеплить будь-яку конструкцію, а також позбавить 
від зовнішніх шумів, адже вона відмінно поглинає звук.
• Не можна не відзначити і морозостійкість PENOWOOL GW. 
Шар ватного утеплювача товщиною 50 мм прирівнюється 
термічному опору цегляної стіни товщиною 100 см.
• Багато людей часто задають питання – чи горить скловата? 
Завдяки своїй структурі і дуже високій температурі плав-
лення (понад 1000°С), скловата PENOWOOL GW не горить і є 
ідеальним протипожежним захистом. Це відмінна властивість 
негорючого матеріалу широко застосовується на різних вироб-
ництвах, її використовують як утеплювач та ізолюючий матеріал 
для стін, трубопроводів, ємностей і різних конструкцій.
• PENOWOOL GW зручний в монтажі: не шарується, не обси-
пається і не колеться. При утепленні приміщення зсередини, 
з роботами легко впорається одна людина.
Скловолоконний утеплювач виробництва PENOBOARD 
відповідає всім заявленим вимогам і дає стабільні гарантії 
всіх своїх властивостей. Тому якщо постало питання, чим 
теплоізолювати споруду, скловата PENOWOOL GW вирішить 
цю проблему.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплопровідність Розрахункові значення Паропроникність Горючість

λ10 = 0,041 Вт/(м•К) λА = 0,045 Вт/(м•К) 0,55 мг/(м•ч•Па) НГ – відноситься до групи 
негорючих матеріалів

λ25 = 0,043 Вт/(м•К) λБ = 0,047 Вт/(м•К)

РОЗМІРИ:
• Товщина: 50/100 мм;
• Ширина: 1200 мм;
• Довжина: 7000/9000 мм;Кількість квадратних метрів в одній упаковці: 10,8 / 16,10

БУДІВНИЦТВО
BUILDING

www.penoboard.com
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Гай Лайн Парк – парк в  
мегаполісі замість покинутої 

залізниці (США)

Гай Лайн Парк у Нью-Йорка – приклад дивовижного 
перетворення старої неробочої інфраструктури на 
міську оазу, де б тисячі містян та туристів змогли насо-
лоджуватись прогулянками щодня.

Парк розташовано на місці колишньої залізної дороги, 
якою на початку минулого століття транспортували 
вантажі у найбільший індустріальний район  
Нью-Йорка. Але через поступове зникнення малої 
мануфактури у 80-х роках рейки почали пустувати і 
заростати травою.

Тривалий час містяни сподівались, що споруду  
демонтують, і навіть починали судовий процес із цього 
приводу. Але у 1999 році місцеві мешканці Джошуа 
Девід і Роберт Хеммонд виступили за збереження та 
реновацію інфраструктури. 

Після тривалих пошуків було обрано команду дизай-
нерів, ландшафтного архітектора Джеймса Корнера та 

архітектурну фірму Diller Scofidio + Renfro, які розро-
били концепцію перетворення Гай Лайн. Поєднання 
модернового дизайну, грубих індустріальних конструк-
цій із бетону, сталі та деревини із зеленими насаджен-
нями, захоплюючим видом на Гудзон і метушливими 
ньюйоркськими вулицями зробило Гай Лайн одним із 
найбільш популярних публічних просторів міста. Крім 
того, парк заохочує людей більше пересуватися пішки 
– гуляючи Гай Лайн, можна непомітно пройти 20 квар-
талів містом.  

Віденські газометри – містечко 
у місті (Австрія)

У кінці 19-го сторіччя віденська влада припинила заку-
повувати газ в Англії та наважилась побудувати чотири 
найбільших на той час у Європі контейнери для збері-
гання газу. Ці контейнери отримали назву газометрів.

Але з часом вугільний газ вийшов із обігу, замість 
нього почали використовувати природній, і газометри 
втратили актуальність. Їх роботу припинили, але самі 
будівлі не знищили, а, напроти, зарахували до історич-

ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ: 10 ПРИКЛАДІВ  
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОМЗОН

Перетворення промислових об'єктів на активні міські простори – одна з найактуальніших тем на сьогодні.  
У європейських країнах та США тренд на ревіталізацію розпочався ще у 80-х роках минулого століття, коли 

велика промисловість покинула міста та відбулася деіндустріалізація.  Лунапарк замість ядерного реактору, 
мистецький центр замість лісопильного заводу, скеледром з силосних веж та інші приклади  

перетворення промзон на культурні простори в нашій підбірці.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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ної спадщини міста.
Десять років газометри стояли без діла, але в 1995 
Відень вирішив дати їм друге життя. Архітектори Жан 
Нувель, Куп Хіммельблау, Манфред Ведорн та Вілгельм 
Хольцбауер запропонували перетворити їх на житлові 
комплекси. З газометрів вийняли технічне начиння та 
залишили тільки цегельну частину і дах. Кожен було 
поділено на 4 частини: на горі розмістили квартири, на 
середніх поверхах – офіси, внизу – розважальні закла-
ди, а в цокольному приміщенні – шопінг-центри.

Сьогодні, крім іншого, там знаходяться музична зала, 
кінотеатр, муніципальний архів та студентський гурто-
житок. Газометри перетворились на таке собі «містечко 
у місті», зі своєю атмосферою та невеликою комуною.

Wunderland Kalkar  – парк  
розваг із ядерного реактору 

(Німеччина)

У 1972 році в німецькому місті Калькар почали буду-
вати новий потужний ядерний реактор. І хоча будів-
ництво супроводжувалось чисельними протестами, 
у 1985 його все ж закінчили. Загалом на побудову 
реактора пішло 7 мільярдів марок (близько  
3.5 мільярди євро).

Після чорнобильської катастрофи реактор так і не 
запустили, а у 1991 проєкт взагалі вирішили скасува-
ти.  Землю продали датському інвестору, який вирішив 
не прибирати будівлю реактора, а натомість перетво-
рити територію навколо нього на парк розваг. Наразі 
в парку є 40 атракціонів, серед яких – американські 
гірки, колесо огляду, каруселі та дитячі атракціони. 
Парк приймає понад 600 тис. відвідувачів на рік.

Medialab Prado – центр  
медійних мистецтв на базі  

лісопильного заводу (Іспанія)

Medialab Prado – мадридський центр поширення 
медіа-мистецтв та водночас дослідницька лабора-
торія.  Він займається проведенням експериментів, 
презентацій, воркшопів, зустрічей, конференцій, 
семінарів, дебатів та виставок.

Лабораторію побудовано в приміщенні колишнього  
лісопильного заводу La Serrería Belga, який було 
зведено на початку 20-го сторіччя.  Реновація будівлі 
полягала у модернізації внутрішнього вигляду примі-
щення – архітектори Маріа Лангаріта та Віктор Навар-
ро вирішили залишити старий індустріальний фасад, 
але всередині використали універсальні адаптив-
ні конструкції з не важкогого та міцного матеріалу, які 
легко розібрати у будь-який момент та трансформува-
ти у щось інше, що відповідатиме мінливим потребам 
організації.

ABC Museo – арт-центр замість 
броварні (Іспанія)

На початку минулого століття архітектор Жозе Лопез 
Салаберрі збудував одну з найперших у Мадриді 

www.penoboard.com
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броварень, із часом будівлю перестали використо-
вувати, а в 2006 році іспанські архітектори з фірми 
Arranguren & Gallegos перетворили шестиповерхову 
цегельну будівлю площею у 929 квадратів на арт-центр 
із новітніми архітектурними формами. Дизайн являє 
собою мозаїчне поєднання трикутного скла та металу, 
що ловлять та віддзеркалюють світло. Будівля зберегла 
розподіл на два крила колишньої броварні, територію 
між якими перетворили на внутрішній дворик, куди 
крізь прозорі панелі проходить багато світла.

Всередині розташовані виставочні зали, де знахо-
диться колекція АВС – понад 200 тис. експонатів 1500 
художників. Галерею створено за підтримки найдавні-
шої іспанської друкованої газети АВС, тому в арт-центрі 
можна знайти колекцію мистецьких газетних ілюстра-
цій, що зображують понад 100 років іспанської історії, 
мистецтва карикатури та живопису 20-го сторіччя.

780 Brewster – «зелені» офіси з 
колишньої фабрики (Канада)

780 Brewster – колишня фабрична будівля у Монтреалі, 
Квебек, яку перетворили на багатоквартирний офіс-
ний будинок. Будівля має срібний сертифікат LEED, що 
видається за кращі проєкти класу «зеленого  
будівництва».

Сам будинок було зведено на початку 20-го сторіччя, 
але реновація відбулась тільки у 2007 році. Трансфор-
мація цієї п’ятиповерхівки площею у 12 тис. кв. метрів, 
зробленої з деревини та цегли, стала яскравим при-
кладом екологічного дизайну.

Завдання перед архітекторами стояло нелегке: за сло-
вами П’єра Е. Леклерка, архітектора проєкту, найважче 
було поєднати принципи екологічності та дизайну, і 
водночас мінімізувати поточні витрати та укластись у 
надзвичайно швидкий графік.

Зрештою, архітекторам вдалося зробити немало: вони 
відродили та оновили 75% структури будівлі (стіни, 
підлога, дах), зробили систему вентиляції та конди-
ціонування на 50% ефективнішою від тієї, що в тради-
ційних нових будинках, збільшили вікна, скоротили 
потребу споживання водопровідної води на 30% та 
використали матеріали і меблі без токсичних речо-
вин. Біля будівлі облаштували локальний велопаркінг, 
завдяки цьому більше працівників змогли діставатись 
до роботи велосипедом. 

Парк із металургійного  
комбінату (Люксембург)

Ще один чудовий приклад перетворення колишньої ін-
дустріальної зони – парк на місці Люксембурзького ме-
талургійного комбінату. Тут архітектори вирішили збе-

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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регти багато заводських об'єктів в первинному стані, 
а також додати елементи дикої природи. Крім того, тут 
облаштували зручні місця для відпочинку городян та 
розробили гарну систему вечірнього освітлення.

Силосні башти перевтілені у 
скеледром (Нідерланди)

Цей проєкт – єдиний нереалізований у нашій підбірці, 
а ідея настільки нам сподобалась, що ми вирішили про 
нього також розповісти.

Колись в Амстердамі не могли визначитись, що робити 
з трьома занедбаними силосними баштами, тому 
вирішили оголосити конкурс на кращий архітектурний 
проєкт. Бюро NL Architects запропонувало перетворити 
башти на цілий комплекс розваг із великим скеледро-
мом. В одній вежі мав бути 40-метровий атріум з різно-
манітними пристосуваннями для лазіння – виступами 
та зачіпками. Внизу повинно було розташовуватись 
кафе, а вгорі – готель та тренувальна зала. В іншій вежі 
архітектори запропонували зробити ресторан на даху, 
офіси, салон, музичну студію та кінотеатр. Вежі  
запропонували поєднати між собою пішохідним містком.

Схожий проєкт було втілено в США, наприклад, 
Rocktown, та цей мав відрізнятись неабияким дизай-
ном і вдалим комерційним рішенням. Однак, на жаль, 
при остаточному відборі, влада Амстердаму віддала 
перевагу іншому проєкту, що був більш сімейно орієн-
тованим.

Парк замість колишнього  
вугільно-газового заводу (США)

Цей гігантський парк на березі Лейк Юніон, майже в 
центрі Сіетлу, став прикладом того, як можна змінити 
ставлення містян до пост-індустріальних ландшафтів 
у позитивний бік. Колишній вугільно-газовий завод, 
розташований біля ставка, влада вирішила не руйну-
вати, натомість зробити його частиною парку для від-
починку та туристичною пам'яткою міста. Парк орієн-
тований на сімейний відпочинок: архітектору Річарду 
Хаагу вдалося трансформувати колишні вежі, димарі, 
труби та ангари у різнокольоровий дитячий лабіринт, 
центральну котельню перетворити на майданчик для 
пікніку із столиками та грилем, а компресорно-витяж-
ний вентилятор – на дитячий майданчик для гри.

Ландшафтний парк із  
металоплавильного заводу 

(Німеччина)

З 1994 старі виробничі зали, печі та інше промисло-
ве приладдя металоплавильного заводу в Дюсбургу, 
Німеччина, було перероблено під нові цілі – бункери 
перетворили на скеледром, а колишній газовий кон-
тейнер – на басейн. Зеленою зоною парку тепер можна 
прогулятись пішки або проїхатись нею на велосипеді, а 
вночі парк сяє кольоровими світловими інсталяціями.

Джерело: pb.platfor.ma  
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АКТУАЛЬНИЙ ІНТЕР'ЄР ОСЕЛІ 
2020: СТИЛЬ ДЖАПАНДІ

Джапанді – європейська суміш японського та скандина-
вського напрямків (звідси і назва: Japan + Scandi). Вони 
обидва покликані створити функціональний японсь-
кий мінімалізм в інтер'єрі, а їх симбіоз – ще й донести 
до західного споживача частинку східної філософії. Тієї, 
що попояснює, як знайти гармонію і радіти дрібницям. 

Джапанді – більше, ніж інтер'єрний стиль, і це виділяє 
його на тлі багатьох інших. Тому мало оформити 
приміщення відповідно до нехитрих рекомендацій – 
доведеться відшукати гармонію з навколишнім світом 
і самим собою. Іншими словами, щастя.

Комбінація скандинавських і японських дизайнерських 
традицій увібрала кращі риси обох стилів:

• функціональність;
• простоту форм;

• природну гаму з яскравими акцентами;
• мінімум декору;
• однотонний фактурний текстиль.

І якщо в скандинавському напрямку переважають про-
холодні білі та сірі кольори, то східний декор вводить 
теплі відтінки та робить обстановку гостиннішою.

ОСНОВНІ РИСИ ЯПОНСЬКОГО 
МІНІМАЛІЗМУ В ІНТЕР'ЄРІ

Складніше за все слідувати аскетичним стилям. Коли 
в обстановці мало елементів, кожен з них особливо 
важливий, а помилки ще помітніші. Щоб не допустити 
їх, оформлюючи приміщення в стилі джапанді, дотри-
муйтесь інтер’єрного «бусідо»:

• Акцент на функціональність. Дизайн – для люди-
ни, а не навпаки. Між красою і зручністю цей стиль 
підказує вибирати друге. А саму концепцію мінімалізму 
трактує як відмову від зайвих, а не дійсно потрібних 

АКТУАЛЬНИЙ ІНТЕР’ЄР ОСЕЛІ 2020: 

СТИЛЬ  
ДЖАПАНДІ
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речей. Тому ергономічні крісла та дивани стануть 
доречними.

• Пастельні відтінки. Найчастіше сірий, бежевий, 
кремовий і світло-коричневий. Це данина поваги тра-
диційному японському житлу. У такому інтер'єрі немає 
місця яскравим акцентам: ні в обробці, ні в декора-
тивних елементах. У пріоритеті приглушена природна 
палітра.

• Простота форм. Незважаючи на єднання з приро-
дою, японський стиль в дизайні інтер'єру не сприймає 
модернову фривольність ліній. Химерні дизайнерські 
світильники, властиві фінсько-скандинавському на-
прямку тут теж недоречні. А ось прямі лінії в поєднанні 
з округлими формами – навпаки.

• Натуральні матеріали. Перш за все дерево та 
бамбук. Пластик і метал допустимі, але дозовано. Скло 
найкраще матове. З оббивних матеріалів в пріоритеті 
однотонний текстиль. Натуральну і особливо екошкіру 
краще приберегти для інших інтер'єрів.

•Невисокі меблі. Як виглядає класична японська кім-
ната? У масовій свідомості її візитна картка – низький 
стіл у центрі. Можна обійтися і без нього, але саме цей 
«острівець» надає обстановці східного колориту.

• Мінімум декору. Стиль японський мінімалізм носить 
цю назву не просто так. Варто трохи переборщити 

зі статуетками, вазами, домашніми рослинами або 
вибрати занадто яскраві картини – і його аскетизм 
зруйнований.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ МЕБЛІВ

Головне, щоб простір приміщення не виявився під 
зав'язку заставлений меблями і декором. Замість 
відкритих стелажів краще віддати перевагу шафам 
і комодам. Треба сказати, організоване зберігання 
речей – одна з ключових рис цього стилю, адже тяга до 
впорядкованості властива і скандинавам, і японцям. 
Контейнери, коробки й органайзери –  все це вельми 
доречно у інтер’єрі стилю джапанді.

Журнальний столик, пуфи і диван теж не будуть зай-
вими. Але пам'ятайте, що на головному місці в дизайні 
кімнати в японському стилі – практичність і зручність. 
Тому корпусні меблі вибирайте з плит, стійких до под-
ряпин і ударів, а м'які –  з зоною поперекової підтрим-
ки і пружним наповнювачем. Оптимальний вибір меблі 
з суцільнолитого пористого еластомеру.

Від барвистих постерів слід відмовитися, а в картинах 
віддати перевагу не нав'язливим східним мотивам і 
мінімалістській художній манері. Важкі різьблені рами 
цьому стилю протипоказані. Легкі і без зайвих візе-
рунків куди більш доречні, та можна обійтися і зовсім 
без них. Необхідно, щоб декор відповідав аскетичному 
духу цього японського напряму.
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Головні особливості  
сучасної вітальні 

2020

Наразі існує безліч різноманітних 
способів оформлення вітальні. 
Дизайнери пропонують проєк-
ти, виконані як в класичних, так і 
неординарних стилях. Відзначимо, 
що головною характеристикою 
інтер’єрного стилю є те, що на 
відміну, наприклад, від одягу або 
техніки, він не настільки швидко-
плинний. Організований простір у 
вітальні відповідно до модних тен-
денцій, буде актуальним ще кілька 
років. На сьогодні існує декілька 
аспектів оформлення кімнати для 
відпочинку, яких дотримуються всі 
фахівці:

• Велика кількість світла. Сучасна 
вітальня – кімната, в яку надхо-
дить багато природного світла. 
Часто для цього встановлюються 
великі або навіть панорамні вікна. 

Таке приміщення виглядає просторішим, навіть якщо 
метраж маленький.

• Простір. Уже практично неможливо зустріти віталь-
ню з різними ширмами і перегородками. Це пояс-
нюється тим, що крім сонячних променів, в кімнаті по-
винно циркулювати ще й повітря. Якщо ви є власником 
невеликого приміщення, спробуйте об’єднати його 
з кухнею. Ідея квартири-студії актуальна вже багато 
років, оскільки створює ілюзію розширення площі.

• Мінімалізм. Пару десятків років тому було модно 
мати у своєму розпорядженні в кімнатах великі ди-
вани, серванти, тумби під телевізор. Крім цього в хід 
йшли різні декоративні елементи – статуетки, розкішні 
картини, довгі масивні штори. Але кілька років тому до 
нас прийшло таке поняття, як мінімалізм в інтер’єрі. За 
цей час воно міцно влаштувалося, і тепер все більше 
людей вважають за краще позбавлятися від зайвого 
мотлоху, щоб кімната змогла «дихати». Тому в віталь-
ні краще встановити мінімальну кількість меблів, та 
використовувати такі предмети декору, які виконують і 
практичну функцію (годинник, дзеркала, освітлювальні 
прилади тощо).

• Екологічність. Дуже потрібний і корисний тренд, 
який говорить, що всі предмети, розташовані в кімнаті, 

СТИЛЬНА ВІТАЛЬНЯ 2020 
ОРИГІНАЛЬНІ ТРЕНДИ І КЛАСИЧНІ РІШЕННЯ

Вітальня є серцем і візитною карткою вашого будинку. Саме тут вечорами збирається вся родина для спільного 
відпочинку і проведення часу. Тому спроєктувати її необхідно ретельно, враховуючи всі нюанси і основні тренди. 
Зробити це непросто ще й тому, що часто виходить так, що вітальню об’єднують з іншими функціональними 

зонами. У невеликих квартирах вона може служити ще і спальнею; тому, хто працює вдома, – кабінетом; в студії 
– їдальнею. Тому дизайн даного приміщення потрібно вибирати, враховуючи не тільки побажання господарів 

щодо стильових особливостей, але і в залежності від того, яку функцію виконуватиме кімната.
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повинні виготовлятися з натуральних компонентів, 
щоб не завдати шкоди вашому здоров’ю. Для цього 
використовуйте якомога більше елементів, виконаних 
з натурального дерева і текстилю.

• Світлі відтінки. Також, як і велика кількість світ-
ла, оформлення стелі і стін світлими кольорами допо-
може візуально збільшити кімнату. Крім того, з такою 
базою вдало виглядають різноманітні яскраві акценти, 
які можна змінювати за бажанням і настроєм. На тлі 
стін, виконаних в спокійному нейтральному відтінку, 
кольорові елементи декору зможуть стати справж-
ньою родзинкою кімнати і справити яскраве враження 
на ваших гостей.

Модні кольори і відтінки  
в оформленні вітальні 

Для фарбування стін в 2020 році не втратять своєї акту-
альності пастельні відтінки. Актуальною залишається 
бежева і світло-коричнева гамма, колір піску, світлий 
жовтий або динний. Особливо актуальними відтінками 
будуть світло-ментоловий і світло-бірюзовий. Такими 
кольорами можна зробити яскравий акцент на стінах. 
Не втрачає свої позиції фарбування омбре (градієнт). 
Як правило, найбільш темний відтінок починається 
біля підлоги і переходячи до стелі, стає максимально 
світлим. Оригінальним в такій техніці (градієнт), можна 
зробити малюнок на стіні (хаотичні лінії і мазки різних 
відтінків плавно перетікають одна в одну). Такий малю-
нок зробить простір кімнати візуально ширшим.

Крім пастельних відтінків в 2020 році будуть актуаль-
ними і яскраві кольорові акценти. При фарбуванні 
стін можна використовувати яскраві фарби. Модними 
будуть яскраво-зелений, смарагдовий, бордовий, сли-
вово-фіолетовий. Такими кольорами рекомендується 
робити оригінальні колірні плями. Слід пам’ятати, що 
при використанні яскравого кольору фарбування стін, 
такий же колір повинен бути і в декорі меблів. Модним 
в інтер’єрі 2020 буде і тотальний колір. Від стін до ме-
блів і підлогового покриття, все повинно бути витри-
мано в одній гамі. Це може бути пісочний, світло-роже-
вий або тотальний білий.

Меблі та елементи  
декору вітальні

Підбираючи меблі для вітальні, варто пам’ятати, що 
найбільш популярним вибором 2020 року будуть 
прості і лаконічні моделі. Найціннішим в меблів є їхня 
зручність, натуральність і функціональність. У моді 
прості, чіткі лінії, м’які відтінки, натуральне дерево 

і камінь. Залежно від стилю 
оформлення вітальні, ви зможе-
те підібрати підходящий варіант. 
Великим попитом зараз кори-
стуються «розумні меблі». Диван 
можна перетворити в повно-
цінне ліжко, невеликий столик 
нехитрими маніпуляціями 
перетворюється в обідній стіл. 
Комоди і тумбочки, які легко 
складаються за непотрібністю в 
застосуванні.

У декоративних елементах 
можна використовувати деталі 
старовини. Вінтажні меблі, по-
криті патиною, старі фотографії 
в цікавих рамках. Різні музичні 
інструменти, старі приймачі 
або телевізори. Такі елементи 
можуть зробити ваш інтер’єр 
абсолютно оригінальним і 
неповторним. Одне правило, в 
таких деталях не можна переста-
ратися. Один або два елементи 
цілком достатньо.

Зонування вітальні 
прозорими  

перегородками – 
тренд 2020

Цінність відкритого простору 
робить популярними в інтер’єрі 
2020 року прозорі, скляні пе-
регородки. Вони дають мож-
ливість зонувати приміщення, 
але при цьому не «різати» його 
на частини. Скляними перего-
родками можна відокремити 
робочу зону від вітальні. Можна 
закрити кухню та ізолювати всі 
запахи. Перегородки можуть 
бути будь-яких форм, розмірів і 
кольорів. Можна використову-
вати матове або прозоре скло. 
Перевага таких перегородок 
полягає в тому, що за непотріб-
ністю їх можна буде прибрати і 
освіжити дизайн відповідно до 
іншого модного віяння.

За матеріалами: noviydom.com.ua 
та dominant-wood.com.ua
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НОВИНИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
За І квартал 2020 року скоротилося житлове  
будівництво 
Українські забудовники ввели в експлуатацію 1,91 млн кв. м 
житлових споруд, що на 22% менше, ніж за аналогічний 
період минулого року. Про це повідомляє Державна служба 
статистики.

«Загалом за січень-березень 2020 року в Україні ввели в експлу-
атацію 1,91 млн кв. м житлових будівель (на 22% менше, ніж 
за аналогічний період минулого року). У тому числі 1,05 млн кв. м 
одноквартирних (на 30,8% менше) та 0,86 млн кв. м – багато-
квартирних будинків (на 8,1% менше)», – йдеться у повідом-
ленні Держслужби статистики. 

Німеччина виділяє Україні 25,5 мільйона євро на житло 
для переселенців

Угоду щодо виділення гранту загальною сумою 25,5 млн євро 
на створення житлових приміщень для внутрішньо перемі-
щених осіб було підписано 3 червня послом Німеччини в 
Україні Анкою Фельдгузен та віцепрем’єр-міністром України 
Олексієм Резніковим.

Як зазначає в офіційному повідомленні посольство ФРН в 
Україні, мета проєкту – рефінансування субсидованої дер-
жавної програми надання кредитів на придбання власного 
житла. Залежно від фактичних обсягів кредитів за допомо-
гою цього гранту можуть бути рефінансовані близько 1 200 
кредитів.

«До 5 000 внутрішньо переміщених осіб матимуть користь 
від цього проєкту, який поліпшує їхні умови життя та їхню 
соціальну інтеграцію у територіальні громади, що їх прий-
мають. В той час як звичайна ринкова відсоткова ставка за 
наявними кредитами може сягати до 25% річних, домогоспо-
дарства, які мають на це право, можуть отримати кредити 
за державною кредитною програмою під близько 3% річних. 
Однак житлова площа квартир, які фінансуються, не може 
при цьому перевищувати межу, встановлену державною кре-
дитною програмою», – наголошується у повідомленні.

У посольстві підкреслили, що велика частина переселенців 
до сьогодні не має житла, яке відповідало би їхнім потребам.

Надання електронних послуг у сфері будівництва буде 
спрощено: Уряд запускає електронний ресурс

20 травня Кабмін прийняв проєкт Мінрегіону для створення 
та запровадження Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва, яка скоротить строки надання послуг.

Як повідомляє пресслужба Мінрегіону, робота електронної 
системи дозволить отримувати послуги у сфері містобудівної 
діяльності в електронній формі, скоротити строки надання 
послуг у будівництві та покращити їх якість, знизить коруп-
ційні ризики.

Електронний ресурс забезпечить взаємодію між фізичними 
та юридичними особами, державними органами, органами 
місцевого самоврядування, центрами надання адміністра-
тивних послуг, дозволить отримувати послуги у сфері будів-
ництва за принципом «єдиного вікна». 

Також дозволить інформаційну взаємодію у режимі реально-
го часу з іншими електронними інформаційними системами 
та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави, 
зокрема: Державним земельним кадастром, Державним 
реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним держав-
ним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань, Єдиним реєстром з оцінки 
впливу на довкілля, Єдиним державним реєстром судових 
рішень, Єдиним державним реєстром виконавчих доку-
ментів, Державним реєстром нерухомих пам’яток України, 
Державним реєстром загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та інтегрованою автоматизованою 
системою державного нагляду (контролю).

Влітку нові будівельні норми змінюють правила викори-
стання газового обладнання у квартирах
З 1 червня вступила у дію зміна в ДБН В.2.5-20:2018 «Газопо-
стачання». Це дозволить встановлювати плити та інше газове 
обладнання в багатоквартирних будинках до десятого по-
верху включно. Про це повідомляє пресслужба Конфедерації 
будівельників України.

Нова зміна у будівельних нормах допускає встановлення 
побутових плит, теплогенераторів із закритою камерою зго-
ряння, з використанням колективних димоходів для будинків 
заввишки до 10 поверхів включно. А для квартир, розташо-
ваних на 10 поверсі, що мають декілька рівнів – газифікацію 
дозволено тільки на першому рівні.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™
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ЦІКАВО
INTERESTING

ЛУВР

Антиблікове та ударостійке скло Saint-
Gobain використовувалося для вітрин 
та фасадів найбільших у світі музеїв, як, 
наприклад, Лувр (Париж, Франція). Це 
напевно найвідоміший об’єкт, побу-
дований із застосуванням матеріалів і 
рішень компанії.

Скло виробництва Saint-Gobain, що 
було використане для облицювання 
піраміди, спеціально забарвлене в те-
плий золотавий колір, аби гармоніюва-
ти з навколишніми кам’яними фасада-
ми медового кольору.

Saint-Gobain є одним зі світових лі-
дерів скляної промисловості, посідаю-
чи перше місце в Європі і третє місце в 
світі за обсягом виробленого скла.

SAINT-GOBAIN  
ФОТООБ’ЄКТ
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Луїс Брасінгтон, один із аналітиків компанії Cleantech 
Group пояснив, що це за галузі та наскільки вони важ-
ливі в найближчому десятилітті.

ВОДЕНЬ

Водень – найпоширеніший елемент у Всесвіті – і важ-
ливий компонент промислових процесів, від виробни-
цтва аміаку до сталі. 

Проблема в тому, що, за даними Міжнародного енерге-
тичного агентства (IEA), зараз майже весь водень виро-
бляється з використанням викопного палива – метану, 
природного газу або вугілля. В результаті воднева 
промисловість відповідальна за викиди близько 830 

мільйонів тонн вуглекислого газу щороку – або при-
близно стільки ж, скільки виробляє Великобританія та 
Індонезія разом узяті, стверджують в IEA.
На щастя, є можливість отримувати водень без забруд-
нень. Електроліз дозволяє розщеплювати молекули 
води на водень та кисень, а якщо електрика для цього 
процесу надходить з поновлюваних джерел, то в під-
сумку вийде «зелений» водень.

Ця технологія стане чудовою можливістю скоротити 
викиди та підвищити цінність «чистої» енергії, яка в 
іншому випадку, була б витрачена даремно. Не кажучи 
вже про використання водню як альтернативного па-
лива для автомобілів та потягів. Крім того, водневі па-
ливні елементи можуть також використовуватися для 
електрифікації та обігріву будинків, каже Брасінгтон, 
хоча, на жаль, ця технологія ще не отримала суттєвої 
підтримки.

Адже при спалюванні або використанні в паливно-
му елементі, водень виробляє дуже багато енергії, а 
побічним продуктом є тільки вода. Це робить його 
відмінним кандидатом на паливо з нульовим рівнем 
викидів, хоча поки існують певні труднощі, пов’язані зі 
зберіганням та транспортуванням.

ТЕХНОЛОГІЯ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Інтелектуальні мережі – програмне забезпечення для 
управління потоком відновлюваної енергії та електро-

Енергетичний сектор постійно розширюється, але багато з найбільш важливих змін відбуваються за лаштунками 
та в галузях, які не орієнтовані на кінцевого споживача, а мають виключно технічний характер.

У нещодавній доповіді дослідницької компанії Cleantech Group, автори виділили три найбільш важливих з них: 
водень, технологія інтелектуальних мереж та енергоефективність будівель. Ці галузі промисловості навряд 

чи цікавлять звичайного обивателя, але вони можуть зацікавити стартапи,  
які швидко трансформують енергетичний сектор.

СВІТОВА  
ЕНЕРГЕТИКА  
МАЙБУТНЬОГО 

Перший в світі поїзд на водневих паливних 
елементах Coradia iLint, Німеччина
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мобілями. Слід усвідомити, сказав Брасінгтон, що  
розумні мережі – не одна технологія, а кілька, в основ-
ному цифрових інструментів, які використовують дані, 
щоб зробити електричну мережу більш автоматизова-
ною та прогнозованою, а це дозволить значно економити 
на комунальних послугах.

Як приклад він наводить систему управління 
розподіленою енергією (DER). Фактично, так називають 
всі пристрої, які допомагають запасати енергію –  
домашні чи промислові акумулятори, сонячні панелі 
на даху та навіть холодильники. З кожним днем їх стає 
все більше, але головна проблема – в інтеграції цих 
систем та в оптимізації їх роботи.

«Коли ми говоримо про управління DER, ми говоримо 
про те, наскільки добре програмне забезпечення може 
керувати пристроями, які беруть участь в енергоси-
стемі, – сказав Брасінгтон. – Це добре, що в житлових 
будинках є безліч сонячних батарей та акумуляторів, 
але якщо ви не зможете ефективно інтегрувати їх в 
широкі мережеві системи, буде неможливо домогтися 
повної ефективності цих систем».

Управління DER буде безпрограшним для комуналь-
ного сектору. Теоретично, кінцевий споживач отримає 
компенсацію за відправлення надлишку енергії назад 
в мережу, в той час як у комунального підприємства 
буде більше джерел енергії для використання.

Як приклад Брасінгтон наводить енергетичну мережу 
Австралії. Країна отримує більшу частину своєї елек-
трики від сонячних батарей, а це доволі сильні коли-
вання в генерації енергії. «Якщо ви можете ефективно 
управляти акумульованою енергією та іншими ре-
сурсами DER, ви можете розподілити навантаження, 
використовувати її більш ефективно в той час, коли у 
вас виникають коливання».

Крім того, перевага таких технологій в тому, що вони 
не вимагають прокладки дорогої інфраструктури. Фак-
тично, всі ці рішення – цифрові програми та апаратура, 
яку можуть розробити стартапи. «Тепер ви бачите, 
як новітнє програмне забезпечення може ефективно 
поєднувати різні ресурси DER в єдину платформу», – 
сказав Брасінгтон.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  
БУДІВЕЛЬ

Згідно з даними IEA, на частку будівель припадає 28% 
пов’язаних з енергетикою викидів вуглекислого газу. 
У цій області, на думку Брасінгтона, необхідно «поси-
лення тиску з боку регулюючих органів, який змусить 
власників та операторів переосмислити способи 
управління енергоспоживанням». У підсумку це буде 
вигідно і їм самим.

Марна трата енергії – це марна трата грошей. На щастя, 
на ринку з’являються необхідні інструменти, які допом-
агають перетворити будь-який будинок або квартиру в 
енергоефективну. Це розумні термостати, енергоощад-
ні лампи, датчики руху та навіть штучний інтелект.

І вже зараз існує безліч стартапів, що пропонують свої 
послуги з підвищення енергоефективності будівель. 
Компанії збирають величезні обсяги даних про те, як 
споживачі витрачають електроенергію, використо-
вуючи ці дані для розробки та впровадження більш 
спеціалізованих продуктів або послуг. І в більшості  
випадків це не вимагає яких-небудь серйозних капіта-
ловкладень – зекономлена енергія з лишком покриває 
витрати на обслуговування.

Джерело: ecotech.news

Сонячна станція Gannawarra  
Solar Farm в Австралії

Енергоефективний торгівельний  
центр у Манчестері

НОВИНИ
NEWS
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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 темпе-
ратури на певний, невеликий час). 
Шумоізоляція, теплоізоляція кузова 
автомобіля. Використання в якості 
елементів упаковки.

100, 120 мм – ізоля-
ція балконів, 

лоджій, покрівель, теплоізолююче 
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 

теплоізолюючого наповнення стін 
швидко монтованих каркасних 
будинків. Теплоізоляція елементів 
ізотермічних приміщень. Ізоляція 
стін одноповерхових будівель, 
ізоляція цокольних та підвальних 
поверхів. Ізоляція покрівлі. Ізоляція 
резервуарів для зберігання замер-
заючих рідин. Ізоляція підлоги 
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 приміщень. 
Використання в якості незнімної 
опалубки при заливці фундаменту. 
Ізоляція нестійкого до перепадів 
температур електронного 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 две-
рей, 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).

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

ТЕХНiЧНi ХАРАКТЕРИСТИКИ ТМ Penoboard

КАТАЛОГ
CATALOG

www.penoboard.com
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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

ТОВ «Аквілон Дістрібьюшн» м. Київ

ТОВ «ТБА Центр» м. Київ

ТОВ «ОБІО» м. Житомир

ТД «ОЛДІ» м. Житомир

ОФiЦiЙНi ДИЛЕРИ ТМ PENOBOARD
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PENOBOARD –  
екструзійний 
пінополістирол  
№1 в Україні!

УТЕПЛЮЄМО РАЗОМ

представництво
виробництво
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K H E R S O N T E R N O P I L

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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