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Екструзійний пінополістирол торгової марки PENOBOARD™ – бренд, відомий у всій Україні та у країнах Європи. Теплоізоляційний матеріал виготовляється компанією ТОВ ВКФ «Еліт Пласт» із 2007 року. Потужності виробництва дозволяють щороку поставляти на будівельний ринок до 300 000 м2
листового теплоізоляційного XPS PENOBOARD™. Якість контролюють на всіх етапах
виготовлення. Передові технології, що відповідають європейським стандартам, дозволяють 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 ще 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 продукції, 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.
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 пінополістиролу. 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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УТЕПЛЮВАТИ? — НЕ УТЕПЛЮВАТИ?
4

Врозпалі будівельного сезону ко
мпанія
«Еліт Пласт» бажає всім клієнтам
вдалого будівельного та ремонтного се
зону! З
турботою про вас PENOBOARD ро
зширює
асортимент та покращує виробн
ицтво.
Ми постійно розвиваємо потужн
ості і можливості. Ми працюємо над якістю,
кількістю
матеріалів, здешевленням собів
артості,
щоб зробити їх доступними для сп
оживачів –
це наші головні завдання.
Крім екструзійного полістиролу
наш бренд
є дилером скловати, цементу і гіп
сової
шпаклівки, а також плит ECOBOA
RD.
Користуйтеся нашими матеріала
ми,
адже для нас якість – понад усе!
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Дорогі читачі!
В розпал будівельного сезону завжди є
бажання зробити якнайбільше, але ж ми
маємо надію – що ви не забуваєте про
втілення енергоефективних рішень та
технологій на усіх етапах будівництва.
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Нажаль, останні зміни у кліматичній
картині Світу вже не натякають, а
показують – глобальні зміни клімату вже
наступили. Людство має якнайшвидше
приймати рішення по максимальній
регуляції екологічного стану планети.
Будівництво енергоефективного житла
– одна з основних можливостей подолати
проблему глобального потепління. Адже
саме неефективне використання тепла
та тепловтрати при опаленні житла –
стають причинами нагрівання атмосфери
у районах населених пунктів на 2-3 градуси.
Це і є основним впливом на зміну клімату.
Екструзійний пінополістирол TM
Penoboard – будівельний теплоізолюючий
матеріал, який має низку переваг,
відомий по усій Україні та за її межами.
На сторінках журналу знайомимо
вас з превагами пінополістиролу та
новинками у сфері будівництва.
Приємного читання.
З повагою, Ксенія Макаревич
та редакція
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В СФЕРІ

НОВИНИ

БУДІВНИЦТВА

В Україні за 2020 рік обсяги будівництва
збільшилися на 4%
У грудні 2020 року порівняно з листопадом 2020 року
сезонно скоригований індекс будівельної продукції
становив 98,8%. Аналогічний показник, скоригований
на ефект календарних днів, порівняно з груднем 2019
року складав 108,2%. Про це повідомляє Держстат
України.
Згідно з даними Держстату, у 2020 році порівняно із
2019 роком індекс будівельної продукції склав 104%.
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних
будівельних робіт) підприємствами України у 2020 році
становив 199 млрд грн.
Нове будівництво склало 36,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і
поточний ремонти – 36,9%, реконструкція та технічне
переоснащення – 27%. Найбільше зросли показники
будівельної продукції у 2020 році порівняно з 2019
роком у Хмельницькій (158,3%), Одеській (145,8%),
Донецькій (135,6%), та Чернігівській (124,3%) областях.
Ліцензування у будівництві планують повернути
вже у лютому
Під час круглого столу «Удосконалення діяльності
органів держархбудконтролю: пропозиції Мінрегіону» Василь Лозинський, перший заступник Міністра
розвитку громад та територій, повідомив, що ліцен-
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зування об’єктів з середніми та значними наслідками
можуть повернути вже у лютому. Про це повідомляє
пресслужба Конфедерації будівельників України.
Також Василь Лозинський нагадав, що у грудні минулого року були зроблені кроки по поверненню держархбудконтролю у законодавче поле. А саме була
відновлена дія 553 постанови, державний архітектурно-будівельний контроль здійснює один орган, що
об’єднав функції ДССУ та ДІМ й отримав назву ДІАМ.
Також повернуті повноваження контролю на місця.
Але щоб привести систему до робочого рівня, необхідно ще вирішити ще декілька питань. Одне з них –
повернення ліцензування та введення поняття чек-листу, згідно якого можуть проводитись перевірки, що
стосується як планових, так і позапланових.
Також він відмітив, що у тексті постанови немає пунктів
щодо неможливості повторних відмов. Віце-президент
КБУ Анатолий Беркута звернув увагу, що серед СС1
перевіряти потрібно не лише громадські будівлі, як це
пропонується текстом постанови, але й наприклад с/г
або промислові. Володимир Мадей, фахівець у сфері
містобудування звернув увагу на питання сертифікації.
Всі зібрані за підсумками круглого столу зауваження
та пропозиції передані до Мінрегіону, після їх аналізу
оновлений текст постанови планують передати для
ознайомлення в КБУ та одночасно на узгодження з
центральними органами влади.

НОВИНИ
NEWS

У 2021 вартість будівництва може зрости в середньому на 20% – експерт
У 2021 році витрати забудовників на створення якісних проєктів можуть зрости в середньому на 20%. А
протягом трьох років вони перевищать 30-35%. Так
вважає менеджер проєкту компанії «КПС Груп» Сергій
Овчініков, інформує Property Times.
На його думку, збільшення собівартості будівництва
пов’язане, в першу чергу, з тим, що все більше уваги
забудовники стануть приділяти створенню комфортного середовища для життя, облаштуванню внутрішнього простору ЖК, будівництву містких підземних і
наземних паркінгів. Крім цього, на собівартість вплине
поступова переорієнтація забудовників на застосування енергозберігаючих технологій в запланованих
проєктах.
Український ринок, переконаний експерт, знаходиться
в активній стадії поділу за якісними характеристиками
об’єктів, що будуються. Цьому сприяють посилення
конкуренції на тлі обмеженого попиту. За його словами, зараз різниця в ціні між «економ» житлом і концептуальними ЖК становить 20-25%. При сприятливих
економічних умовах, в 2021 році середня вартість
житла підвищиться, як мінімум, на % інфляції.
Експерт також вважає, що для повноцінного розвитку
ринку, в 2021 році потрібно буде вирішити ряд важливих питань: повноцінне реформування Державної
архітектурно-будівельної інспекції, прийняття закону,
що захищає права інвесторів, закону про вирішення
проблем недобудов. Крім цього, необхідно розробити
і впровадити механізми реконструкції застарілого житла, ревіталізації старих, невикористовуваних промислових зон, створити маневрений фонд комунального
житла та інше.
Встановлено мінімальні вимоги до енергоефективності будівель
Відтепер житлові та громадські будівлі не можна будувати без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності. Розроблені Мінрегіоном вимоги є
обов’язковими для новобудов, реконструйованих та
капітально відремонтованих будівель. Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.
У повідомленні зазначається, що на 1 січня 2021 року в
Україні близько 6 тисяч будівель отримали енергетичні
сертифікати. З них майже 44% мають найнижчий клас
енергоефективності «G», а найвищий клас «А» – 1,4%.
Такий рівень енергоефективності не відповідає руху
України у напрямку зменшення споживання енергоресурсів житловими будинками та підвищення комфорту
проживання людей. Мінімальні вимоги до енергетич-

ної ефективності встановлені в Україні вперше. Вони
дозволять проводити термомодернізацію будівлі
поетапно, що дозволить її власникам більш ефективно
спланувати бюджет та подальші роботи, щоб отримати клас енергоефективності об’єкту не нижче «С». На
прикладі найбільш розповсюджених в країні видів
будівель науковці розрахували оптимальні та економічно обґрунтовані вимоги до енергоефективності,
які розподілені за видами будівельних робіт.
Зокрема, мінімальні вимоги встановлюються для нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту будівель в цілому або їх окремих елементів (даху,
зовнішніх стін, інженерних систем). Винятками, до яких
не будуть застосовуватись мінімальні вимоги до енергоефективності, є низка об’єктів, зокрема, індивідуальні житлові будинки, історичні будівлі, будівлі промислового, сільськогосподарського призначення, об’єкти
транспорту, енергетики та оборони, а також виконання
будівельних робіт з відновлення окремих конструкцій будівель та споруд, з метою ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій (аварій) та відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення
життєдіяльності населення. Також Мінрегіон вніс зміни
до Методики визначення енергетичної ефективності
будівель, яку використовують у своїй роботі проєктувальники при створенні об’єктів та енергоаудитори
під час сертифікації. Накази Мінрегіону від 27.10.2020
№260 та від 27.10.2020 №261 зареєстровані Мін’юстом
та опубліковані у Офіційному віснику України.
Будівельні послуги можна буде оформити онлайн
через «Дію»
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації
України Михайло Федоров повідомив, що буде розширено функціонал Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва – онлайн можна оформити початок виконання будівельних робіт та введення
в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3. Ця послуга
буде доступна онлайн в додатку «Дія», її планують
запустити в першому кварталі 2021 року, повідомляє
пресслужба Конфедерації будівельників України.
Також серед інновацій, які планують провести у першому кварталі 2021 року – зміна місця реєстрації онлайн. Для цього ще наприкінці 2020 року Уряд ухвалив
постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт
з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в
електронному форматі. У КБУ нагадали, що Мінрегіон
має до 31 березня 2021 року забезпечити інтеграцію
до складу електронної системи відомостей проєкту
«Відкрите просторове планування» та Геопорталу адміністративно-територіального устрою України.
За матеріалами сайту www.dom.ria.com

www.penoboard.com
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ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

ОФІЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО:
ЧИ МАЄ ГЕНПІДРЯДНИК ОТРИМУВАТИ ЛІЦЕНЗІЮ

ЯК ЗМІНИЛОСЯ ЗАКОНОДАВСТВО В ЦІЙ СФЕРІ
Питання щодо необхідності отримання ліцензії генеральним підрядником виникає досить часто на підготовчому етапі будівельних проєктів, особливо тоді, коли генеральний підрядник
безпосередньо не виконуватиме будівельні роботи. Це пов'язано як із нечіткістю законодавчих норм, так і з тим, що зараз система ліцензування в будівельній сфері перебуває на проміжній стадії реформування, і частину попередніх правил скасували, а нові ще не затвердили.
Взагалі, генеральний підрядник у будівництві – це,
простими словами, сторона по договору підряду,
яка бере на себе зобов’язання перед замовником виконати певні будівельні роботи власними
силами або із залученням сторонніх організацій
(субпідрядників).

Нагадаємо, що всі об'єкти будівництва в Україні
класифікуються залежно від можливої небезпеки та
матеріальних збитків за трьома класами наслідків:
• об'єкти з незначними наслідками (СС1);
• об'єкти із середніми наслідками (СС2);
• об'єкти зі значними наслідками (СС3).

І тут ситуація може розвиватися двома напрямками. Якщо генеральний підрядник буде виконувати
будівельні роботи самостійно, тобто фактично
виконуватиме функції субпідрядника, ліцензія буде
потрібна однозначно! Важливим є чітке розуміння,
які саме роботи будуть виконуватися власними силами. Адже види робіт, що визначені в додатку до
ліцензії, повинні відповідати роботам, які будуть/
плануються виконуватися.

Отже, для будівництва об'єктів СС1 (наприклад,
індивідуальних (садибних) житлових будинків)
отримання ліцензії не вимагається. Для здійснення будівельних робіт щодо об’єктів СС2 або
СС3 (наприклад, готелів, торгово-розважальних
комплексів, багатоповерхових будинків) ліцензія
необхідна.

Якщо ж генеральний підрядник не буде виконувати роботи самостійно, а буде залучати субпідрядників, ситуація дуже не однозначна. Адже такий
вид робіт, як «генеральний підрядник у будівництві», відсутній в переліку робіт, що підлягають
ліцензуванню.
Які об'єкти потребують ліцензії?
За загальним правилом, для здійснення будівництва об’єктів вимагається ліцензія. Проте для
ухвалення рішення щодо отримання ліцензії генеральним підрядником потрібно враховувати такі
два фактори: клас наслідків об'єкта будівництва та
роль генерального підрядника в будівництві.
По-перше, ліцензія на здійснення будівництва вимагається не для всіх об'єктів, а лише для тих, що
належать за класом наслідків до об'єктів із середніми чи значними наслідками (СС2 або СС3).
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По-друге, обов'язковість отримання ліцензії саме
генеральним підрядником залежить від його ролі
в реалізації проєкту. Тобто, якщо генеральний
підрядник залучатиметься до безпосереднього
виконання будівельних робіт, отримання ним
ліцензії на відповідні роботи є обов'язковим.
Чи потрібна ліцензія генпідряднику?
Втім, законодавство не дає однозначної відповіді
на запитання, чи потрібно отримувати ліцензію
генеральному підряднику, який самостійно не
виконуватиме жодних будівельних робіт.
На рівні законів є досить абстрактна вимога про
те, що ліцензія є обов'язковою для здійснення
«господарської діяльності з будівництва об’єктів»
без роз'яснення, які саме дії охоплює цей термін.
Раніше Кабінет Міністрів України уточнював таке
формулювання шляхом затвердження переліку
видів будівельних робіт, що підлягали ліцензуван-
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ню. Отже, у 2009 – 2016 роках діяльність генерального підрядника у будівництві була внесена
до такого переліку і, відповідно, підлягала ліцензуванню.
Втім, у березні 2016 року Кабінет Міністрів затвердив новий перелік видів будівельних робіт, що
підлягали ліцензуванню, у якому діяльність генерального підрядника вже не згадувалася. Саме це
й призвело до виникнення неточності щодо того,
чи підлягає така діяльність ліцензуванню. Ситуація погіршилася, коли нещодавно перелік видів
будівельних робіт, що підлягають ліцензуванню,
був скасований. Втім, про це зазначимо трохи
пізніше.
Отже, з 2016 року на запитання, чи повинен генеральний підрядник, який самостійно не виконує
жодних будівельних робіт, отримувати ліцензію,
немає однозначної відповіді. Через це, як правило, для ухвалення рішення щодо цього питання
доцільно аналізувати, які саме функції виконує
генеральний підрядник під час будівництва та
чи вимагають вони отримання ліцензії, а також
звернутися до відповідних державних органів для
надання роз'яснення щодо кожного конкретного
проєкту.
Зупинення ліцензування в сфері будівництва:
що відбувається?
Для повноцінного функціонування системи
ліцензування будівельної діяльності недостатньо
лише норм законів, якими встановлюється його
обов'язковість. Мають бути затверджені також
і підзаконні нормативно-правові акти, якими
деталізується процедура отримання ліцензії та
провадження ліцензованої діяльності. Втім, 13
березня 2020 року Кабінет Міністрів України
скасував підзаконні акти, які регулювали ліцензу-

вання у будівельній сфері, без ухвалення нових їм
на зміну.
За відсутності достатньої нормативно-правової
бази з березня 2020 року ліцензування будівельної діяльності фактично не здійснюється. Оскільки на рівні закону залишається чинною вимога
щодо отримання ліцензії для будівництва об'єктів
СС2 та СС3, таке зупинення ліцензування обмежує
доступ на ринок для нових суб'єктів господарювання, які не мають ліцензії.
16 липня 2020 року у Верховній Раді України було
зареєстровано проєкт закону, який передбачає
скасування ліцензування діяльності з будівництва
об’єктів та запроваджує можливість її здійснення
за наявності в штаті сертифікованих виконавців
окремих видів робіт (послуг) або в разі укладення з ними цивільно-правових договорів. Наразі
зазначений проєкт закону все ще опрацьовується
в комітетах Верховної Ради.
Втім, у січні 2021 року Міністерство розвитку
громад та територій України висловило протилежну позицію, відповідно до якої ліцензування
діяльності з будівництва об’єктів незабаром буде
відновлено.
Отже, обов'язковість отримання ліцензії генеральним підрядником потрібно встановлювати
в кожному окремому випадку, враховуючи роль
генерального підрядника в реалізації проєкту
та функції, які на нього покладені. Проте варто
зважати на те, що зараз процедура ліцензування
будівельної діяльності в Україні перебуває в стадії
реформування та фактично не функціонує. Визначеності щодо того, чи буде ліцензування відновлено або остаточно скасовано, все ще немає. Ми
тримаємо руку на пульсі та продовжуємо відслідковувати зміни в регулюванні цього питання.
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ТОП 5 ОЧІКУВАНИХ ЗМІН

В «ЗЕЛЕНІЙ» ЕНЕРГЕТИЦІ В 2021
У 2021 році очікується декілька важливих змін в
цьому секторі:
Запуск «зелених» аукціонів та контрактів на різницю
Вже в червні 2021 можна очікувати на перші в Україні
«зелені» аукціони, які стануть новою формою підтримки розвитку відновлювальної енергетики.
Розмір «зеленого» тарифу чітко зафіксований в законі,
а у випадку аукціонів розмір підтримки для кожного
проєкту визначатиметься на аукціоні, і це суттєво
вплине на зменшення вартості такої енергії.

Для цього планується проведення перших конкурсів
на будівництво нових високо маневрових генеруючих
потужностей.
Відповідальність за небаланси
З 2021 р. виробники «зеленої» електроенергії потужністю більше 1 МВт будуть нести 50% відповідальності
за небаланси, тобто за невірні розрахунки виробленої
електричної енергії.

Більшість країн Європейського Союзу вже давно перейшли до системи аукціонів і змогли значно зменшити вартість «зеленої» енергії.

Раніше відповідальність за небаланси несло державне
підприємство «Гарантований покупець». Запровадження відповідальності за небаланси зобов'яже виробників «зеленої» енергетики інвестувати у прогнозування свого виробітку, інакше вони будуть платити
штрафи за створені в електромережі небаланси.

Аукціони мали бути запроваджені ще в 2019-2020,
але цього не було зроблено через проблеми із «зеленим» тарифом.

Це позитивно вплине на стабільність роботи енергетичної системи України, тому що виробники будуть
більш обережними у прогнозуванні свого виробітку.

Запуск конкурсів на нові генеруючі потужності
Окрім будівництва нових сонячних, вітрових та
біоелектростанцій необхідно інвестувати у розвиток
мереж для стабільності їхньої роботи по всій країні.

Інвестиційні арбітражі проти України
Крім позитивних новин, в 2021 році ми можемо побачити перші інвестиційні арбітражі проти України від
інвесторів у проєкти відновлювальної енергетики.

Якщо цього не робити, ми можемо побачити ситуації, коли в південних регіонах України через значну
концентрацію там сонячних та вітрових електростанцій, буде вироблятись більше електричної енергії, ніж
можливо спожити і транспортувати.

У 2020 році Україна порушила декілька зобов'язань
перед інвесторами, зокрема ретроспективно зменшила «зелений» тариф (чим суттєво знизила прибутковість проєктів, або заморозила проєкти через брак
фінансування та небажання інвесторів вкладати у
нестабільний ринок), а також не виконала зобов'язання виплатити 40% боргів по «зеленому» тарифу за
березень-липень 2020 і не розрахувалася за «зелену»
електричну енергію у повному обсязі за жовтень-грудень 2020.

Такі ситуації дуже негативно впливають на роботу мереж і можуть призвести до розбалансування системи.
У такому випадку для уникнення перешкод у роботі
мереж оператор системи передачі буде вимушений
примусово блокувати постачання електричної енергії
в мережу.
Вирішенням цих проблем є будівництво високоманеврових генеруючих потужностей (наприклад, газопоршневих електростанцій та систем накопичення
електроенергії).

На жаль, вже на початку 2021 року ми бачимо незрозумілі спроби НКРЕКП заблокувати платежі по цих боргах.
Будемо сподіватися, що в 2021 році індустрія відновлювальної енергетики продовжить розвиватись, і ми
побачимо нові вітрові та сонячні електростанції.
За матеріалами epravda.com.ua
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НОВИНИ
СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
У Південній Кореї представили невидимі сонячні
панелі
Вчені з Інчхонского національного університету в Південній Кореї розробили концепцію прозорих сонячних панелей, які можна вбудовувати у вікна, теплиці і
навіть смартфони. Щоправда, до практичного застосування новинки доведеться почекати.
Завдяки прозорості цих панелей люди зможуть отримувати набагато більше сонячної енергії, ніж зараз.
Сучасні сонячні панелі ставлять або на дахах або там,
де вони не будуть заважати.
Корейську розробку, створену на основі діоксиду
титану та оксиду нікелю, можна буде використовувати набагато частіше – ставити панелі замість вікон в
будинку або як додаткове скло в смартфоні.
Проте, поки що рано замислюватися про зміну вікон.
Технологія абсолютно нова, а коефіцієнт перетворення
сонячного світла в енергію не перевищує 2,1%. Цього
ледь вистачає, щоб невелика панель змогла живити
мініатюрний електромотор. ККД звичайних сучасних
панелей становить 16-19%.
Це вже не перша подібна розробка – ще в 2017 році
подібні панелі представили дослідники з університету
Мічигану. Правда, їх ККД було ще нижчим – близько 1%.
Почнуть із 365 МВт на рік. Міненерго запропонувало план проведення зелених аукціонів до 2025-го
Міністерство енергетики пропонує в 2021 році визначити річну квоту підтримки виробництва електроенергії з поновлюваних джерел в обсязі 365 МВт.
Річна квота для СЕС складе 155 МВт, для ВЕС – 150 МВт,
для інших об'єктів ВДЕ – 60 МВт. Про це свідчать дані
підготовленої міністерством презентації, повідомляє
Енергореформа.
У презентації також представлений прогноз міністерства щодо квот підтримки на 2022−2025 роки.
У 2022 року квота може скласти 420 МВт (по 170 МВт –
СЕС та ВЕС, і 80 – інші ВДЕ-об'єкти).
У 2023 році - 470 МВт (СЕС – 180 МВт, ВЕС – 190 МВт,
інші – 100 МВт).
У 2024 році - 520 МВт (СЕС – 190 МВт, ВЕС – 210 МВт,
інші – 120 МВт).
В 2025 році – 570 МВт (СЕС – 200 МВт, ВЕС – 230 МВт,
інші – 140 МВт).
Зелені аукціони планується проводити, починаючи з
червня 2021 року.
Відповідно до представленого проєкту графіка проведення аукціонів, у червні 2020 року плануються перші
з них – по 50 МВт для СЕС і ВЕС, потім у жовтні перед-

бачаються аукціон для СЕС потужністю до 1 МВт на
квоту 5 МВт і регіональний аукціон для Житомирської,
Полтавської, Харківської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської і Київської областей, а також
для Києва на квоту 50 МВт.
Крім того, в листопаді планується ще один аукціон для
СЕС на 50 МВт, а для ВЕС – на 100 МВт.
Аукціони для інших ВДЕ-об'єктів, куди включені
біоенергетичні підприємства і малі ГЕС, плануються в
жовтні на 60 МВт.
У презентації наголошується, що дефіцит попиту, зокрема, на установку об'єктів біоенергетики не дозволяє запропонувати більш високу квоту.
Запропонована квота в 60 МВт є третиною всієї потужності об'єктів біоенергетики, встановленої за останні
10 років – 194 МВт, а договорів pre-PPA підписано
всього на 76 МВт, зазначено в презентації.
Виходячи з документа, ці розрахунки міністерство
планує внести до постанови уряду про проведення
зелених аукціонів.
Домашнє виробництво. Українці інвестували в сонячні панелі близько 560 млн євро за п’ять років
За словами т.в.о. Держенергоефективності Костянтина
Гури, за п’ять років українці інвестували в домашні
сонячні станції понад півмільярда євро.
За підсумками третього кварталу 2020 року ще майже
2 тисячі домогосподарств встановили сонячні панелі
потужністю 53 МВт. Про це повідомляє прес-служба
Держенергоефективності.
«Кількість сімей, що використовують «чисту» електроенергію, зросла на 8% і склало 27 623», – зазначають у
відомстві.
Найбільше домашніх станцій нарахували на Дніпропетровщині – там їх встановили близько 4 тисяч загальною потужністю 102,73 МВт.
Тимчасово виконуючий обов’язки директора агентства
Костянтин Гура оцінив інвестиції останніх п’яти років в
560 мільйонів євро.
Нагадаємо, що в серпні цього року Нацкомісія з
тарифами затвердила знижені «Зелені» тарифи. Закон
про зниження зеленого тарифу президент Володимир
Зеленський підписав 31 липня минулого року.
За матеріалами www.nv.ua
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PENOBOARD – ЛІДЕРИ,
ЯКІ НА КРОК ПОПЕРЕДУ
На сьогодні одним з найбільш актуальних питань для українців є питання енергозбереження. Ця тема викликає
зацікавлення не тільки держави, а й власників бізнесу. На будівельному ринку можна знайти багато теплоізоляційної продукції. Виробник екструзійного пінополістиролу PENOBOARD ТОВ ВКФ «Еліт Пласт» є провідним на
території України та складає гідну конкуренцію закордонному виробникові. Технологи компанії орієнтуються на
європейські стандарти, тому перелік переваг утеплювача досить широкий.

Які основні характеристики екструзійного
пінополістиролу?
Матеріал незамінний при теплоізоляції. У виробництві PENOBOARD використовують компоненти, що
виключають загоряння та не виділяє небезпечних
для людини речовин. Легко і швидко монтується.
Вологостійкий. Термін експлуатації більше, ніж 50
років. Стійкий до деформацій. Витримує широкий
діапазон температур. Має високі звукоізоляційні
властивості. Його використовують для утеплення будівель, фундаментів, стін підвалів і інших підземних
споруд, ізоляції містків холоду і тепломереж, і т.д.

Ділавер Юксель – генеральний директор ТОВ
ВКФ «Еліт Пласт», яка виробляє високоякісний
екструзійний пінополістирол торгової марки
Penoboard – бренд, відомий, на території
України й за кордоном.
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Які фактори вплинули на цінову політику?
Напочатку 2021-го року ми зіткнулися з подорожчанням сировини, що, в свою чергу, відобразилося на ціні екструзійного пінополістиролу. У даній
ситуації складно встановити абсолютно стабільну
ціну на товар, оскільки ціни на сировину і супутні
продукти для виготовлення пінополістиролу стрибкоподібні через загальну кризу на світовому ринку.
Споживач повинен розуміти, що ціни на PENOBOARD
залежать від загальносвітової й вітчизняної ситуацій

КОМПАНІЯ
COMPANY
на ринках сировинної та енергетичної галузей. Наприклад, подорожчання на 16% електроенергії для
підприємств в Україні, тягне за собою підняття цін на
продукцію виробництва.
Ми знаємо, що навесні був форс-мажор на виробництві в Херсоні, як вирішилося це питання?
У зв'язку з виниклими технічними проблемами,
робота херсонського заводу була ненадовго припинена. Товар все одно продовжували постачати
використовуючи запаси. Цей час було використано
з максимальною користю і PENOBOARD став ще
сильніше. У травні була зроблена повна реконструкція всієї стаціонарної лінії виробництва і запущено
додаткову лінію з виробничими можливостями
50000 куб. З початку літа завод працює зі збільшеними потужностями.
Сьогодні екструзійний пінополістирол поставляється в усі регіони України та впевнено завойовує
ринки Європи.
З якими країнами Європи ви співпрацюєте і з ким
плануєте укладати угоди?
Уклали договори з Чехією, Польщею, Латвією. Посилили роботу з Австрією, також компанія «Еліт Пласт»

співпрацює з Угорщиною, Румунією, веде переговори з Німеччиною.
У Європі серйозно ставляться до утеплення будинків, тому будівельні утеплювачі там популярні.
Наша продукція PENOBOARD теж має попит, тому що
відповідає стандартам і перевершує деякі європейські марки. Компанія дуже гнучко реагує на запити
ринку. Потужності дозволяють виробляти плити
різного розміру і кольору та відповідати стандартам
якості.
Стандарти деяких країн відрізняються від наших, для
них ми виробляємо матеріал інших розмірів. Плити
можуть бути довшими. Довжиною не 1,2 м, як для
України, а 2 м. Можуть бути товщі для країн Європи.
Там інші стандарти. У північних країнах температури
нижче. Вони для утеплення цокольних приміщень і
фасаду використовують плити товщиною 200-240 мм.
Такої товщини ми досягаємо завдяки нашій унікальній технології термоспаювання (забезпечує надійне
скріплення плит, збільшує безпеку транспортування).
Завдяки якій наша плита PENOBOARD конкурентоспроможна за ціною. Виготовити однорідну плиту
товщиною у 200 мм, складніше і дорожче, ніж з'єднати
термоспайкою дві плити по 100 мм.

www.penoboard.com
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Що можете сказати за підсумками першого
півріччя?
У минулому році компанія «Еліт Пласт», що є провідною з виробництва екструзійного пінополістиролу,
експортувала 13000 м³, в цьому півріччі 16000 м3.
Що за показниками перевищує 2020. За шість місяців
виконали річний план. У січні, лютому і березні продуктивність була нижчою і продано менше товару.
Період зростання продажів, в основному, випадає на
літній-осінній період.
У травні було зроблено повну реконструкцію стаціонарної лінії виробництва, і запущено додаткову з
продуктивними можливостями 50 тис. м³. З початку
літа завод працює зі збільшеними потужностями.
Які плани на майбутнє?
У зв'язку з вдалим запуском додаткової лінії в
Херсоні, ззагальна продуктивність ТМ PENOBOARD
зросла з 300 до 350 тис. м³. Тож плануємо на заводі в
Тернополі запуск другої лінії, щоб повністю забезпечувати більші потреби експорту. Ну і в наших планах
завжди завойовувати нові будівельні ринки, нові
країни, а дилерську мережу в Україні робити більш
потужною. Адже наша головна мета – розвивати
ідею енергоеферктивного будівництва!

ООО ПКФ «Эліт Пласт»
73000, Україна, м. Херсон, ул.
23 Східна, 41-А
Тел: +38 (0552) 359 000
Факс: +38 (0552) 359 214
e-mail: info@penoboard.com
www.penoboard.com
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ВИРОБНИЦТВО ЕКСТРУДОВАНОГО

ПОЛІСТИРОЛУ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

В ЛАБОРАТОРІЇ PENOLAB

Вже ціле десятиліття будівельний ринок України та ближнього зарубіжжя користується
утеплювачем нового покоління – екструдованим пінополістиролом ТМ PENOBOARD.
10 років пінополістирол ТМ PENOBOARD виробляється на італійському та німецькому
високотехнологічному обладнанні заводу ТОВ «Еліт Пласт». Всі етапи виготовлення відповідають високим європейським стандартам якості та не забруднюють навколишнє середовище. На заводах «Еліт Пласт» діють оснащені за останнім словом техніки спеціальні
сертифіковані лабораторії. Вони вимірюють, наскільки відповідають параметри випущеної продукції встановленим стандартам. Тому кінцевий продукт – екструдований
пінополістирол має всі міжнародні сертифікати відповідності.
Якість плит теплоізоляційного матеріалу ТМ
Penoboard безпосередньо залежить не тільки
від матеріалу, з якого виготовляють утеплювач,
але і від контролю продукції на виробництві.
Сертифікована лабораторія PENOLAB була створена для постійного глибокого контролю якості
матеріалу та готової продукції. Вона обладнана за
всіма стандартами.

не тільки на просторах України, а й відвантажується за кордон, якість матеріалу ретельно відстежується на кожному етапі. В цьому і полягає роль
лабораторії.

Лабораторія перевіряє якість як готового утеплювача, так і сировини. Оскільки товар поширюється

У першу чергу кожна плита проходить тестування
на самому виробництві. Перевіряються довжина,
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На кожну партію продукції видається паспорт
якості. Там вказуються фактичні значення, що
були отримані в результаті випробувань.

БУДІВНИЦТВО
BUILDING

ширина, товщина, дуже важливий показник, як
різниця діагоналей (беруться дві плити з лінії і
складаються стик в стик, таким чином перевіряються замки, щоб не було проміжків).

вання матеріалу, розробили методики, які узгоджувалися з цим Центром, визначили періодичність випробувань, оформили усі документи, що
регламентують цей контроль.

Потім продукція проходить лабораторні випробування на показники вологостійкості, щільності,
горючості, міцності на стиск.

З урахуванням всіх цих нюансів обладнали лабораторію необхідними приладами і отримали
сертифікат на роботу. Він дає лаборантам компанії
право перевіряти матеріал не залежно від інших
лабораторій.

Тест на вологопоглинання займає цілу добу і суть
його полягає в тому, що лаборанти зважують
частину плити, поміщають у воду, через добу
виймають і зважують повторно. Далі перераховують вологопоглинання за об’ємом. Оскільки
екструзійний пінополістирол має закриту структуру невеликих комірок, він практично не поглинає вологу. Вся вода, яка потрапляє на теплоізоляційний матеріал збирається в крайніх комірках
або на стиках плит, але не всередині.
Раніше доводилося матеріал надсилати до незалежної лабораторії на висновок і цим самим втрачалося багато часу. Оскільки компанія зацікавлена у високій якості продукції та оперативності її
виготовлення, було вирішено пройти складний
шлях атестації у Центрі стандартизації, метрології
та сертифікації. Для цього організували випробу-

Частота перевірок має значення завдяки тому,
що на заводі є своя лабораторія, випробовувати
готову продукцію і матеріал на придатність один
раз на день, а, наприклад, три.
Якщо є якийсь брак, він знімається з лінії, завантажується в силос і проходить переробку, після чого
запускається знову на виготовлення екструзійного пінополістиролу, тому виробництво на заводі
безвідходне.
Буває, що деякі плити не проходять випробування
в лабораторії, але працівники швидко усуваєють всі
недоліки. Відсоток браку навіть не становить 0,1%.
Кожна партія – це новий вид продукції, за якою
обов'язковий суворий контроль.

ТМ PENOBOARD – це 10 років теплої турботи про кожного, хто зацікавлений у
сумлінному відношенні до енергоресурсів та у енергоефективному будівництві.
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КОЛХАС:
«АРХІТЕКТУРА – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНА
СУМІШ ВСЕМОГУТНОСТІ І БЕЗСИЛЛЯ»
Архітектор, який прагне ставити перед самим собою і всім суспільством фундаментальні
питання, але обмежується лише поясненням причин, за якими сучасна архітектура поки
не може на них відповісти. Одна з найвпливовіших особистостей у світовій архітектурі,
вся кар'єра якого побудована на протиріччях. Саме Рем Колхас значно розширив можливості архітектури 21 століття, звільнивши від пут стриманості амбіції деконструктивізму і відкривши мільйонам людей справжню свободу рукотворних просторів.

СІМ’Я І ДИТИНСТВО
Реммент Лукас Колхас народився в голландському Роттердамі в 1944 році, в кульмінаційний рік європейської
післявоєнної розрухи. Вирісши у центрі головного
морського міста, зруйнованого німецькими бомбардуваннями, Рем став свідком зародження грандіозних
модерністських планів.
Рем виховувався в родині культурної богеми. Його дід
по материнській лінії – Дірк Розенбург, був архітектором-модерністом. Батько – Антон Колхас, був письменником, театральним критиком, директором кіношколи
і редактором щотижневої газети. Він писав сценарії
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для фільмів Берта Хаанстри, які були номіновані на
«Оскар». Батько Рема активно виступав за незалежність Індонезії від Голландії, і, коли країна її отримала,
був запрошений стати керівником культурної програми Джакарти. Так Рем провів майже чотири роки
в екзотичному оточенні, де вперше по-справжньому
зіткнувся з мегаполісом і всіма його моральними протиріччями.

ПОЧАТОК
АРХІТЕКТУРНОГО ШЛЯХУ
Одного разу друг Рема – Герріт Ортхойс, викладач
історії архітектури в університеті Делфта, запросив

БУДІВНИЦТВО
BUILDING

його розповісти групі студентів-архітекторів про кіно.
Саме тоді Колхас зрозумів, що насправді хоче будувати
і «помінятися зі студентами місцями».
Остаточно Рем прийняв рішення стати архітектором,
коли в 1967 році Герріт, будучи шанувальником російського авангарду, повіз Рема в Москву, де той познайомився з роботами Родченко і теорією дезурбанізма,
яка заперечує позитивну роль великих міст. Його
спокусила серія авангардних архітектурних ілюстрацій, яка висловлювала яскраві ідеї та визначала зміст
суспільства.

тори створили трирівневу будівлю, в якій конструктивні особливості обсягів різної форми і матеріальності
стикаються в унікальні способи створення нових типів
простору. Це було втіленням багатьох ідей «Нью-Йорка
у нестямі» і принесло студії світову популярність. У березневому номері журналу Art & Antiques Філліс Ламберт, директор-засновник Канадського центру архітектури в Монреалі, назвала нідерландський театр танцю
одним з дев'яти «кращих будівель 20-го століття».

У 28 років Колхас вступив у Школу архітектурної асоціації в Лондоні (АА). Його підсумковий проєкт називався «Вихід» і представляв собою фантазію на тему
поділу Лондона стіною на зразок Берлінської. Малюнки, які Рем зробив для цього проєкту були зухвалим
прикладом модерністських утопій.
У 1972 році він отримав стипендію Харкнесса для
досліджень в Сполучених Штатах, де завершив свою
архітектурну освіту під керівництвом Освальда Унгерса і Пітера Айзенмана в Корнельському університеті,
а потім став запрошеним науковим співробітником в
Інституті архітектури та урбаністики в Нью-Йорку.
Саме перебуваючи в Нью-Йорку, він написав «НьюЙорк у нестямі», – урбаністичний маніфест, який
приніс йому світову популярність і визначив майбутню
архітектурну стратегію, в центрі якої стояло місто. У
своїй книзі, химерні ілюстрації для якої створила дружина Рема – Маделон Врісендроп, Колхас прославляє
культуру мегаполісів, де несподівані взаємодії можуть
призвести до інновацій і творчості. Зараз «ретроактивності маніфест для Манхеттена» став класичним
текстом про сучасну архітектуру і суспільстві.
Після навчання в Нью-Йорку Колхас повернувся в
Лондон, де в 1975 разом з колегами з АА заснував свою
фірму – Office for Metropolitan Architecture, пізніше до
них приєдналася Заха Хадід. Разом група приступила
до роботи над серією концептуальних проєктів з метою звернути увагу на потреби сучасного суспільства і
створити актуальну архітектуру.
У 1987 році OMA отримала свій перший великий
проєкт – нідерландський театр танцю в Гаазі. Архітек-

У 1996 році ОМА виграла свій перший проєкт в Америці – штаб-квартиру для Universal Pictures. Колхас пропонував створити серію веж, фасад яких міг повністю
відкриватися, реагуючи на погоду. Клієнт з ентузіазмом
сприйняв дизайн і проєктування повинно було ось-ось
розпочатися. Однак незабаром пов'язані з Universal
Pictures компанії Time Warner і AOL об'єдналися, і рада
директорів почала сумніватися в мудрості інвестування багатьох мільйонів в виключно фізичну власність.
Також Колхас запропонував голландському уряду створити штучний острів в Атлантичному океані, в центрі
якого буде гігантський аеропорт, а навколо великий
комплекс розважальних, ділових і житлових просторів.
Однак і цей проєкт не побачив світ.

«КРАСА АРХІТЕКТУРИ В ТОМУ,
ЩО ЦЕ СТРИБОК ВІРИ, АЛЕ
ДУЖЕ ТРУДОМІСТКИЙ
СТРИБОК ВІРИ»
Тонка нитка страждань через нереалізовані можливості
вплетена Ремом Колхасом в «S, M, L, XL», важкий збірник
проєктів OMA, опублікований у співпраці з канадським
дизайнером Брюсом Мау в 1995 році. Книга, що включає в
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себе фотографії, плани, есе і випадкові думки Колхаса, що стосуються його, в основному не побудованих
проєктів, дала багатьом людям доступ до ідей Рема.

СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ
Не зважаючи на невдачі з незавершеними проєктами,
за 13 років роботи до 2000 року, що є коротким терміном в архітектурному світі, Колхас створив проєкти
в багатьох країнах, включаючи Нідерланди, Францію,
Португалію, Корею, Японію і Німеччину. За свої досягнення він отримав Прітцкерівську премію, ставши
першим голландцем, удостоєним такої честі.
Після перемоги OMA було доручено працювати над
декількома міжнародними проєктами, такими як
Ермітаж Гуггенхайма в Лас-Вегасі (2001), Casa da Musica
в Порту (2003), Галерея Malingue в Гонконзі (2010) і
Китайський телевізійний центр в Пекіні (2012).
Слід за Прітцкерівською, в 2003 році, Колхас отримав
премію Praemium Imperiale від Японської мистецької
асоціації за «фактично винахід нової архітектури, що
порушує всі правила функціонування». У цьому ж році
він став одним з редакторів номера журналу Wired, а в
2005 – співзасновником Volume.

ній виставці. На думку ради Венеціанської бієнале він
«розширив можливості архітектури», а його вплив
«вийшов далеко за її рамки».

РЕМ І ОМА СЬОГОДНІ
Сьогодні, крім штаб-квартири в Роттердамі, OMA має
ще шість офісів – в Пекіні, Гонконгу, Нью-Йорку, Доха,
Дубай і Сіднеї і здійснює проєкти по всьому світу.
ОМА виховала безліч талановитих архітекторів. Крім
Захи Хадід, тут починали свою кар'єру Б'ярке Інгельс,
Оле Шерен, Фаршид Муссаві, Жанна Ганг, Вини Маас і
багато інших. Тепер Рему доводиться часто змагатися
з тими, кого він колись найняв. На конкурсі з будівництва штаб-квартири для Axel Springer media company
на місці, яке було частиною Берлінської стіни, Bjarke
Ingels Group (BIG) і Büro Ole Scheeren обійшли ОМА.

ЦІКАВІ ФАКТИ

1. Коли Колхас працював в De Haagse Post, він писав
замітки про мистецтво і культуру, в тому числі брав інтерв'ю у датського архітектора і художника Константа
Нівенхейса і італійського режисера Федеріко Фелліні.

2. Англійська Рема бездоганна, але він лається з
голландським акцентом, кричучи «Feck!».

ВЕНЕЦІАНСЬКЕ БІЄНАЛЕ
2014 рік став одним з найбільш важливих в кар'єрі
Колхаса: його запросили стати куратором Венеціанської архітектурної бієнале. Для підготовки Рем запросив
два роки замість звичайних шести місяців і відразу дав
зрозуміти, що бієнале під його керівництвом не буде
демонстрацією сучасної архітектури.
Центральний павільйон був присвячений історичному, практичному, соціологічному і філософському
дослідженню 15 найосновніших і звичайних компонентів будь-якої архітектури: стеля, вікно, коридор,
підлога, балкон, комин, фасад, дах, двері, стіна, пандус,
сходи, туалет, ескалатор і ліфт . Таким чином, Колхас
показав, що вивчення, здавалося б, тривіальних речей
може бути набагато цікавіше, ніж здається на перший
погляд, а приділяючи їм увагу, можна перехитрити
сучасну систему.
В результаті Рем Колхас отримав Золотого лева за
довічні досягнення на 12-й Міжнародній архітектур-
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3. Він так часто зупинявся в готелях, що захотів
спроєктувати власний.

4. Рем Д. Колхас – засновник взуттєвої компанії
United Nude, є його племінником.

5. У 2012 архітектор з'явився в серії мультсеріалу

The Simpsons, комічно викладаючи курс архітектури з
Лего-версією свого будинку CCTV в Пекіні.

6. Рем є членом Міжнародного опікунського комітету зі створення в Москві музею Будинку Мельникова.

7. Малюнки підсумкового проєкту Колхаса в АА є
найбільш затребуваним предметом колекції МоМА.

8. ОМА в перекладі з голландського означає «бабуся».
9. У 2008 журнал Time розмістив Рема в свій топ-100
найвпливовіших людей світу.

10. В одному інтерв'ю Рем Колхас сказав: «Я

ненавиджу бути архітектором. І взагалі архітекторів я
ненавиджу».
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5 ГОЛ О В Н И Х П Р О Є К Т І В Р Е М А КОЛ Х АС А

Центральна бібліотека
Сіетла
Місце: Сіетл
Рік: 2004
Матеріали: скло, сталь

Музей «Гараж»

Місце: Москва
Рік: 2015
Матеріали: бетон, полікорбонат

Комплекс
De Rotterdam

Місце: Роттердам
Рік: 2013
Матеріали: скло, сталь

Комплекс Центрального
китайського телебачення CCTV
Місце: Пекін
Рік: 2012
Матеріали: скло, сталь

Національна бібліотека Катару
Місце: Доха
Рік: 2017
Матеріали: бетон, мармур, скло

Рем Колхас – це не просто архітектор, це справжній геній свого часу, одкровення безмежного творчого
потенціалу. Соціолог і економіст, художник і культуролог, інженер і письменник – йому завжди чогось
не вистачає. Людина, яка шалено любить всякого роду перетворення, часто створює сценарії розвитку
світу, малює картини глобальної економіки, ніколи не хоче зупинятися на досягнутому.
У нього маса фантастичних ідей, до кінця зрозуміти сутність яких може, мабуть, він один. Однак великий голландець продовжує сподіватися, що знайдуться ті, хто оцінить його творіння гідно. Хоча він сам
стверджує, що його кращі твори ще не були реалізовані.
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ЧИМ ВРАЖАЮТЬ ЧЕРНІВЦІ:

МІСЦЯ, ЯКІ ВАРТО ПОБАЧИТИ
Чернівці – центр Буковини та один з ключових культурних центрів Західної України.
У ХІХ столітті місто перебувало у складі Австро-Угорської імперії, тому може
похвалитися спадщиною і елементами культури тодішньої Європи.
Недарма кажуть, що Чернівці – маленький Париж. У місті майже 700 пам’яток
та об’єктів культурної спадщини, з яких 25 – загальнонаціонального значення.
Першим місцем, яке необхідно відвідати в
Чернівцях, є, безсумнівно, архітектурний шедевр – резиденція митрополитів Буковини
та Далмації. Над її будівництвом працювали
найкращі віденські, чеські, буковинські майстри. Головним архітектором проєкту став
чех – Йозеф Главка.

На сьогодні колишня резиденція використовується як головний корпус Чернівецького
національного університету. Будівля стала
впізнавана, часто з'являється у кінострічках.
Кожен, хто побуває у місті, повинен її відвідати. Будівництво цього шедевру тривало аж 18
років, а для його спорудження було спеціально відкрито 2 цегляних заводи! Масштабність
та краса цього архітектурного ансамблю
просто вражає!
Поблизу головного корпусу Чернівецького
національного університету розташований
парк імені Юрія Федьковича. Він є чудо24

вим зразком садово-паркового мистецтва.
Був засаджений ще за правління імператора
Франца Йосифа. На сьогодні він займає чималу територію й служить чудовим місцем для
відпочинку.

У самому серці міста, на Центральній площі,
ви побачите міську Ратушу. Будівлю почали
споруджувати в 1843 р. під керівництвом інженера Адольфа Марина і архітектора Андре-
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аса Микулича, саме тому Ратуша побудована
в кращих європейських традиціях. Якщо пощастить опинитися там о 12 годині, то можна
насолодитися справжньою живою музикою.
Кожного дня з балкона Ратуші на всі сторони
світу лунає мелодія відомої буковинської пісні
«Марічка» у живому виконанні сурмача.
З Центральної площі бере свій початок найлегендарніша вулиця Чернівців – пішохідна вулиця імені Ольги Кобилянської, яка раніше
називалася Панською. Існує красива легенда,
що колись тротуари цієї вулиці підмітали
букетами троянд. Недалеко розташований
краєзнавчий музей, аптека-музей, старовинні
Німецький і Польський народні будинки, а
також безліч ошатних магазинчиків і кафе.

Прогулюючись далі вниз по вулиці можна
потрапити до Чернівецького краєзнавчого
музею. Це найбільша скарбниця пам’яток
старовини Буковини. Тут зберігається понад
90 тисяч предметів, серед яких археологічні
пам’ятки, природничі матеріали, зброя та багато інших речей. Поруч з музеєм знаходиться Кафедральний собор Святого Духа. Побу-

дований у стилі італійського ренесансу, він
вражає своєю красою. Увінчує архітектурну
композицію собору купол заввишки 46 метри.
А ще у Чернівцях є «П’яна церква» – так містяни називають Свято-Миколаївську церкву,
що є втіленням румунського стилю сакральної архітектури. Свято-Миколаївський собор
у Чернівцях є одним із тих шедеврів архітектури, які врізаються у пам’ять надовго. Яскравий та небанальний стиль, у якому виконана
будівля, приверне увагу будь-якого туриста,
адже, дивлячись на неймовірну форму зігнутих куполів храму, здається, що споруда от-от
почне рухатись.

За проєктом австрійського архітектора
А. Ролля у Чернівцях було побудовано собор
Святого Духа у стилі італійського ренесансу.
Вже понад 150 років він виступає однією із
головних окрас міста. Над зведенням собору
працювали найкращі тогочасні фахівці. Не
пошкодуйте і ви часу відвідати у Чернівцях
цю красу. У часи Радянського Союзу він
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переживав важкі часи, тут розміщувався склад.
Але все ж собор Святого Духа вистояв, переживши нелегкий період, і сьогодні радо приймає мешканців та гостей міста. Перед собором
встановлено пам’ятник першому митрополиту
Буковини та Далмації Євгену Гакману.

відтворено всі особливості краю, перевезені
буковинські поселення 19 – початку 20 століття.
Ви можете тут подивитися на церкву, кузню,
корчму і не тільки. Регіональні особливості
чітко видно на кожному об’єкті. Працівники
музею зібрали унікальні матеріали і посилено
розширюють експозицію. У скансені проводяться різноманітні розважальні заходи.

Площа Турецька криниця – ще одне незвичайне місце. Щоправда, від недавніх часів вона
носить нове ім’я – Пресвятої Марії. Це місце
існує вже декілька століть і ще пам'ятає ті легендарні часи, коли Османська імперія наводила жах на всю Європу. На площі знаходиться
найдавніший на території Буковини колодязь,
який був споруджений турками. Із криницею
пов’язується легенда про невзаємне кохання
турецького паші до української дівчини. Паша
запропонував дівчині стати однією із його
дружин, а та йому відмовила. Турок, зустрівши
ще раз українку, підійшов до неї, а та кинулася
в криницю і втопилася. Ось така легенда вже
кілька століть передається з вуст в уста. Також
на площі Турецькій знаходиться храм Успіння
Марії.

В Україні не часто побачите будівлі у стилі
неоготики, але в «Малому Відні» це можливо.
Костел Пресвятого Серця Ісуса якраз виконаний за правилами неоготики. Він був споруджений на замовлення ордену єзуїтів наприкінці 19
століття. Сюди привезено орган із Німеччини,
який коштував шалені гроші. А із Шотландії доставили три дзвони і найбільший з них назвали
«Серце Ісуса». На сьогодні костел перебуває
у власності римо-католицької громади, і тут
ведуться реставраційні роботи.

На околиці міста розташований Чернівецький
обласний музей архітектури та побуту (Чернівецький скансен). На території скансену
26
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УТЕПЛЕННЯ ПІДЛОГИ ЕКСТРУЗІЙНИМ

ПОЛІСТИРОЛОМ XPS PENOBOARD
СВОЇМИ РУКАМИ

В умовах постійного зростання комунальних тарифів,
кожен домовласник замислюється про утеплення приміщення, в тому числі підлоги, щоб тепло і, як наслідок гроші, за нього не «вилетіли в трубу».
Також це дуже важливо при спорудженні теплих підлог, щоб не обігрівати стелю сусідів знизу.
Тому кожному економному власнику житла важливо розуміти, як зробити утеплення підлоги
пінополістиролом в заміському будинку, квартирі чи в іншому житловому приміщенні.

• Пінополістирол володіє високою щільністю і
здатний витримувати досить високе навантаження – до 400 кг на метр. При цьому існують
і спеціальні різновиди матеріалу, які використовуються в якості утеплювача злітної смуги
аеродрому – вони здатні витримати вагу
багатотонного літака. Тому такий універсальний матеріал не дає усадки з часом, що дуже
важливо при облаштуванні поверх утеплювача цементної стяжки.
• Плити полістиролу можна використовувати
при обладнанні теплої підлоги – електричного або водяного підігріву.

ЧОМУ СЛІД ВІДДАТИ ПЕРЕВАГУ
ПОЛІСТИРОЛУ?
Унікальні теплоізоляційні властивості пінополістиролу, при правильному укладанні
матеріалу, дають можливість в значній мірі
скоротити теплові втрати.
• Утеплення підлоги за допомогою пінополістиролу дозволяє не просто створити надійне захисне покриття, що запобігає тепловим
втратам, але і забезпечити гідроізоляцію підлоги поверхні. Даний матеріал має низький
показник водопоглинання, що дуже важливо
для утеплювачів, так як матеріал, що увібрав
в себе вологу, просто не в змозі забезпечити
якісну теплоізоляцію.
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• Утеплювач відмінно справляється з різкими
перепадами температурного режиму, вологи
і перешкоджає розвитку шкідливих мікроорганізмів.
• Матеріал має незначну масу, тому що складається з закритих повітряних капсул. Він
легко ріжеться, монтується і транспортується.
Тому самостійно обладнати теплу підлогу в
квартирі не складає особливих труднощів
навіть малодосвідчений людині.
• Даний універсальний утеплювач при всіх
своїх позитивних якостях має порівняно невелику вартість.
МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ
Найчастіше екструзійний пінополістирол
укладається на голу бетонну основу, а потім

БУДІВНИЦТВО
BUILDING

заливається стяжкою. На основу також можна
покласти дерев'яні лаги, але в цьому випадку
бетон може втратити частину своїх переваг.
Перед тим, як починати монтаж утеплювача
на бетонну підлогу, потрібно заздалегідь підготувати ті чи інші матеріали:
• Плити екструзійного пінополістиролу
• Рідкі цвяхи
• Армуючу сітку
• Пісок і цемент
• Наливну підлогу (використовується для
стартової та фінішної обробки)
• Гідроізоляційну ґрунтову суміш
• Поліетиленову плівку
Крім того, такий матеріал легко монтувати,
можна при необхідності обрізати звичайним
ножем.
Також знадобиться наступне обладнання:
• Пістолет для герметика
• Олівець
• Рівень
• Рулетка
• Ножі
• Перфоратор
• Шурупокрут (замість нього можна використовувати звичайну викрутку)
• Електродриль

Коли приготування закінчені, можна починати підготовку основи.
ПІДГОТОВКА БЕТОННОЇ ПІДЛОГИ
Даний процес ділиться на кілька послідовних
кроків:
1. Демонтаж старого підлогового покриття аж
до голого бетону;
2. Утилізація будь-якого сміття, очищення
поверхні від бруду та пилу;
3. Обробка підлог ґрунтовкою відповідно до
інструкції виробника;
4. Коли ґрунтовка повністю висохне, підлогу перевіряють на наявність перепадів. Для
цього знадобиться будівельний рівень. Якщо
перепади понад 5 мм, їх необхідно залити
вирівнюючою сумішшю.
5. Далі проводять заливку фінішної наливної
підлоги товщиною від 30 до 50 мм. Другий
варіант – укладання геотекстильного полотна
щільністю близько 300 грам на метр квадратний. Обидва ці способи дозволяють ефективно позбутися дрібних нерівностей.
ЕТАПИ УТЕПЛЕННЯ БЕТОННОЇ ПІДЛОГИ
• Якщо монтаж проводиться в приміщеннях з
підвищеною вологістю, обов’язковим є облаштування гідроізоляції.

www.penoboard.com
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• На наступному етапі укладають геотекстильне полотно, щільність якого становить не
менше 300 г/м2. Завдяки цьому можна позбутися нерівностей до 3 мм, а також створити
додатковий звукоізоляційний шар.
• По периметру приміщення укладається
демпферна стрічка. Це необхідно для створення зазору, що забезпечує вентиляцію
повітря.

• Після цього підлога утеплюється плитами
пінополістиролу. Для цього листи укладаються
щільно одне до одного. При цьому додатково
закріплювати матеріал не потрібно. Щоб стикування матеріалу була максимально щільним, на
кромці листів утеплювача облаштовані пази.
• Коли укладання теплоізоляційного матеріалу своїми руками закінчено, перед облаштуванням стяжки монтується пароізоляція.

СИСТЕМА ІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ ЗА «СУХОЮ» ТЕХНОЛОГІЄЮ

Покриття підлоги
Підкладка
Стяжка
Penoboard
Пароізоляція
Перекрита плита
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Полотна матеріалу укладаються один за одним
без інтервалів, до 150 мм, а також загортаються
на стіни і закріплюються за допомогою скотча.
• Потім облаштовується напівсуха стяжка, товщина якої має бути не менше 30 мм. При її облаштуванні використовується армована сітка.
• Якщо планується встановлювати теплу водяну

підлогу, труби укладаються безпосередньо в
бетонну стяжку. Тонкий нагрівальний елемент
кріпиться за допомогою плиткового клею.
• На заключному етапі стелиться декоративне
покриття – лінолеум, кахель, ламінат або інший облицювальний матеріал – в залежності
від уподобань домовласника.

Утеплення бетонної підлоги полістиролом XPS PENOBOARD – це одна з найпопулярніших
технологій. Як бачимо, утеплення підлоги можливо зробити своїми руками з залученням
доступних матеріалів без використання додаткових систем обігріву.

СИСТЕМА ІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ НА ҐРУНТІ
Покриття підлоги
Риштункова стяжка
Пароізоляція
Penoboard
Залізобетонна плита
Профілірована мембрана
Шар піску
Шар щебеню
Ґрунт

www.penoboard.com
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ПІНОСКЛО АБО ПІНОПОЛІСТИРОЛ:

ЩО КРАЩЕ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ?
Перш ніж відповісти на це питання, розберемося,
у чому відмінність між піносклом і пінополістиролом.

Піноскло – це матеріал, створений для утеплення
житлових будинків і підприємств промисловості.
До його складу входять тисячі скляних гранул.
Вперше піноскло було випущено у 30-ті роки в
СРСР. Спочатку сфера застосування матеріалу
базувалася на його плавучих властивостях. Однак
потім з'ясувалося, що піноскло також має чудові
теплоізоляційні показники і високий коефіцієнт
шумопоглинання.

витримує нагрівання до 1000 градусів і при прямому контакті з полум'ям не загорається, а починає
плавитися, не виділяючи при цьому токсичних
випарів;
• висока вологостійкість, бо скло не пропускає
воду ні в якому напрямку. При обробці стін цей
момент зручний, так як піноскло в даному випадку
виступає гідробар’єром;
• високий коефіцієнт шумопоглинання.

Основними перевагами піноскла є:
• Тривалий експлуатаційний термін (до 100 років,
що є світовим рекордом. Жоден інший утеплювач
не може похвалитися такою довговічністю);
• матеріал стійкий до ерозії, оскільки не містить
речовин, що вимиваються водою;
• стійкість до температурних перепадів, хімічних
речовин, завдяки чому його можна використовувати в будь-якому кліматі;
• стійкість до деформацій і механічних навантажень;
• стійкість до появи грибка, цвілі або висолів;
• підвищена міцність на згин, стиск і розрив;
• стійкість до мікроорганізмів, гризунів і комах. Це
особливо актуально для непровітрюваних приміщень, як покрівля даху, підвал, складські приміщення і багато іншого. Матеріал перешкоджає
проникненню шкідників в промислові холодильники, зерносховища та овочесховища;
• негорючість і пожежобезпечність. Піноскло легко

Тим не менш, як і будь-який матеріал, піноскло
володіє кількома недоліками:
• висока собівартість виробництва, що відповідно
відбивається на ціні на кінцевий продукт. Даний
матеріал виготовляється за допомогою недешевого обладнання, тому піноскло коштує дорого;
• висока крихкість матеріалу, тому при його транспортуванні завжди існує ризик розтріскування;
• піноскло вразливе перед кислотами або лугами;
• при переміщеннях стін, підлог або стель матеріал
розтріскується;
• велика питома вага, що ускладнює транспортування та монтаж виробу;
• піноскло дуже вразливе перед ударними навантаженнями. Наприклад, якщо блок тріснув, а потім
був з'єднаний при монтажі за допомогою цементного розчину, то все одно вразливий до впливу
вологи. Через це він практично втрачає всі свої
властивості утеплювача.
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Екструзійний пінополістирол Penoboard на
сьогодні є одним з найбільш популярних та використовуваних матеріалів, що застосовуються
в сфері утеплення приміщень. Це теплоізолятор,
що складається з окремих гранул, тісно зчеплених
між собою. Виготовляють його методом спінювання полістиролу в екструдері – для цього додають
піноутворюючий реагент, що є сумішшю двоокису
вуглецю та легких фреонів. Екструзійний пінополістирол зовні схожий на пінопласт, але за деякими
характеристиками суттєво від нього відрізняється.
Пінополістирол Penoboard також володіє певними перевагами:
• високі теплоізоляційні показники. Це пов'язано
з пористою структурою матеріалу, а кожна пора
заповнена повітрям, який сам по собі є хорошим
теплоізолятором. У результаті пінополістирол

володіє низькою теплопровідністю;
• тривалий експлуатаційний термін, який у критично-мінливих умовах становить 20 років, а в нормальних умовах клімату – до 50 років;
• висока пожежостійкість, яка стала можливою за
рахунок додавання у матеріал спеціальних інгредієнтів (це так звані антипірени, що перешкоджають активному горінню матеріалу);
• хороші звукоізоляційні характеристики, які стали
можливими за рахунок щільності пінопласту і
високому ступеню пористості;
• здатність зберігати форму і розміри в температурному діапазоні від -60 до +95 градусів;
• стійкість до механічних навантажень і деформацій навіть незважаючи на низьку щільність;
• можливість вторинної переробки (використовується як наповнювач бетону);
• доступна ціна.

Остаточний висновок щодо того, який матеріал краще, зробити досить складно.
Все залежатиме від сфери застосування утеплювача. Якщо фінанси дозволяють,
і ви розраховуєте прожити в своєму будинку все життя, обирайте пінополістирол Penoboard.
Замовити можна на сайті www.penoboard.com

www.penoboard.com
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ЯК ПРАВИЛЬНО

ШПАКЛЮВАТИ СТІНИ?
Практично при будь-якому ремонті приміщень потрібно шпаклювати стіни
для якісної підготовки поверхні,
щоб при проведенні оздоблювальних робіт отримати
гладку, рівну поверхню. В
принципі, самостійно освоїти
процес шпаклювання буде не
складно, важливо лише уважно
дотримуватися правильного порядку дій. Як
самому шпаклювати стіни ви зараз дізнаєтеся.

Шпаклівка – це матеріал для обробки поверхонь стін
та стель, який використовується для виправлення їх
недоліків та нерівностей. Виготовляється шпаклювальна суміш з гіпсу, акрилу та різних полімерних добавок.

міцну поверхню.
• Оскільки даний матеріал «дихає», в закритих приміщеннях сприяє створенню оптимальної відносної
вологості.

Компанія PENOBOARD виготовляє стартову перлітову гіпсову шпаклівку (Rigips Perlitli) і фінішну
гіпсову (Rigips Saten).

Rigips Saten – фінішна гіпсова
шпаклівка високої якості,
призначена для вирівнювання поверхні перед нанесенням фінішних декоративних
сумішей або фарбування.

RIGIPS PERLITLI (перлітова гіпсова шпаклівка) –
будівельний матеріал для проведення внутрішніх оздоблювальних робіт. Виготовлений
на основі спіненого перлітового піску, що відноситься до
різновиду кислих вулканічних
порід, також до складу суміші
входить гіпс.
Переваги перлітової
шпаклівки RIGIPS:
• Наноситься вручну безпосередньо на будь-які поверхні (бетонна, цегельна,
газобетона, чистий бетон, пемзаблоки та ін.).
• При застосуванні ефективно схоплює поверхню, не
розтікається і не накопичується.
• Легка у застосуванні і економічна у використанні.
• Має додаткові звукоізоляційні якості.
• Перлітова складова суміші підвищує її теплоізоляційні функції, тобто PENOGIPS є додатковим утеплювачем
внутрішніх стін будівель.
• Перлітова гіпсова шпаклівка виготовляється за
спеціальною технологією і після висихання створює
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RIGIPS SATEN застосовується
для обробки практично всіх
типів мінеральних підстав:
гіпсокартон, цегла, бетон,
різні штукатурки. Має дрібну структуру, а після висихання набуває білого кольору, що дозволяє використовувати його для декоративного оздоблення під
забарвлення в світлі тони.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ШПАКЛЮВАННЯ
Для самостійного шпаклювання вам необхідно мати
певний набір інструментів:
• Ємність для приготування шпаклювальної суміші. Найчастіше шпаклівка продається в сухому вигляді. Тому
її потрібно розвести у воді та розмішати.
• Будівельний міксер, яким рівномірно розмішують
шпаклювальну суміш.
• Шпателі різного розміру: великий, малий та кутовий.

БУДІВНИЦТВО
BUILDING

• Набір пензликів та валиків для ґрунтовки.
• Правило. Необхідно для розрівнювання товстого шару
шпаклівки, коли оброблювані поверхні є нерівними.
• Рівень. Потрібен для контролю за відхиленням від
рівної поверхні.
• Наждачний папір або шкуротер для ідеального шліфування поверхні після висихання шпаклівки.
Якщо у вас все це є, приступаємо до обробки поверхні
під шпаклівку.

ПІДГОТОВКА СТІНИ
ПІД ШПАКЛІВКУ
Скрупульозна підготовка стін впливає на якість кріплення оздоблювального матеріалу. Тому необхідно
повне зняття попереднього оздоблювального матеріалу, а також повне видалення різного сміття, жирних
плям та т.і.
Після очищення місця, наносимо обрану ґрунтовку
та чекаємо, поки вона просохне й полімеризується.
Наносять ґрунтовку валиком, акуратно розподіляючи
однорідним шаром без пропусків.

ЯК ПРАВИЛЬНО
ШПАКЛЮВАТИ СТІНИ?
Нанесення універсальної та фінішної шпаклівок, виконується однаково, відмінність полягає лише в товщині
шару, що наноситься.
• Температура основи та повітря в приміщенні повинна
бути вище 5°С, а відносна вологість – не більше 60%.
• Попередньо необхідно приготувати суміш згідно інструкції виробника: наливаємо чисту воду та додаємо
суху шпаклівку, дотримуючись зазначених пропорцій.
Розмішуємо за допомогою міксера (на низьких оборотах) розчин до отримання однорідної консистенції. Робота обладнання на високих оборотах може призвести
до виникнення бульбашок, що ускладнить подальше
нанесення суміші . Приготована за інструкцією суміш
вийде густою та буде трохи прилипати до робочого
інструменту.
• Наносимо шпаклівку на заґрунтовану поверхню
невеликими порціями, рівномірно розподіляючи по
поверхні. Для уникнення появи горбів шари слід наносити внапусток. Шпатель необхідно тримати під кутом
30°, суміш наносити та розподіляти одним рухом.
• Підготовлену суміш треба використовувати за
призначенням не пізніше, ніж через 60 хвилин після
замішування.
• Кожен наступний шар наносіть тільки після повного висихання попереднього. У середньому потрібно
близько 24 годин, щоб суміш затверділа.

• По можливості, після накладення кожного шару слід
обробляти його ґрунтовкою та очищати від сміття
перед нанесенням наступного. Не забуваємо контролювати наявність нерівностей та усувати їх. Як шпаклювати стіни фінішною шпаклівкою ? Точно таким же способом, тільки наносити її слід дуже тонкими шарами.

ЯК ПРАВИЛЬНО ШПАКЛЮВАТИ
СТІНИ ПІД ФАРБУВАННЯ?
Якщо ви не є майстром по ремонту, то правило, як
шпаклювати стіни під фарбування, допоможе закінчити всю роботу в строк:
• Проводимо початкову обробку та ґрунтовку стіни.
• Наносимо два або три шари фінішної шпаклювальною
суміші в залежності від кількості дефектів поверхні та
якості штукатурки.
• Чекаємо поки кожен шар висохне та виконуємо грубу
зачистку наждачним папером.
• Далі наносимо пару шарів вже тонкошарової фінішної
шпаклівки для усунення дрібних дефектів.
• Також чекаємо висихання кожного шару та виробляємо затірку наждачним папером.
Оздоблення стін за допомогою фарби вимагає якісного
підходу до усунення викривлень, тому що фарба не
здатна їх приховати. Тому застосування фінішної тонкошарової шпаклівки обов'язково.

ЯК ПРАВИЛЬНО ШПАКЛЮВАТИ
СТІНИ ПІД ШПАЛЕРИ?
Тепер навчимося, як шпаклювати стіни під шпалери своїми руками . Цей матеріал не вимагає сильного вирівнювання поверхні для обклеювання, але, тим не менш, його
все одно доведеться робити. При цьому процес набагато
простіший та вимагає меншої вправності. Отже, інструкція, як шпаклювати стіни під шпалери :
• Готуємо стіну та наносимо ґрунтовку.
• Чекаємо на повне висихання. При цьому необхідно
окремо замазати великі тріщини та ямки.
• Накладаємо шар фінішної шпаклівки.
• Чекаємо, поки просохне та шліфуємо.
• Переходимо до нанесення ще одного шару, знову
чекаємо висихання та шліфуємо.
• Якщо ви збираєтеся клеїти щільні шпалери, тонкошарову фінішну шпаклівку можна не застосовувати, але в
разі тонких вона все одно необхідна.
Сподіваємося, ви змогли самостійно розібратися з тим,
як правильно шпаклювати стіни. Але варто зауважити,
що такого якісного та ідеального результата шпаклювання стін, який може зробити професіонал, самостійно не досягти.

www.penoboard.com

35

PENOWOOL GW
by
СКЛОВАТА PENOWOOL GW
Легкий універсальний теплоізоляційний будівельний матеріал
PENOWOOL GW – це універсальна теплоізоляційна скловата в рулонах.
Матеріал виготовлений зі скловолокна за спеціальною технологією.
PENOWOOL GW зручно використовувати як при новому будівництві,
так і при реконструкції будівель.

ПЕРЕВАГИ PENOWOOL GW
• Екологічно чистий матеріал
• Не горить
• Довговічний теплоізоляційний матеріал
• Легкий, еластичний, зручний в роботі
• Легкий для транспортування і зберігання
• Має широку сферу застосування
PENOWOOL GW зручний в монтажі:
не шарується, не обсипається і не колеться.
При утепленні приміщення зсередини,
з роботами легко впорається одна людина.
ДЕ ЩЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ СКЛОВАТУ?
• 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

PENOWOOL GW ЗАСТОСОВУЮТЬ
ПРИ УТЕПЛЕННІ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЇ
• Міжповерхових перекриттів
• Горищних приміщень
• Міжкімнатних перегородок
• Підлоги
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РОЗМІРИ
Вид матеріалу: рулон
• Товщина: 50/100 мм
• Ширина: 1200 мм
• Довжина: 7000/9000 мм
Кількість квадратних метрів
в одиничній упаковці: 10,8 / 16,10

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)
ЧОМУ ОБИРАЄТЕ PENOWOOL GW?

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 зауважити, 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 упаковки, 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 деформації, 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.
Завдяки своїй структурі і дуже високій температурі плавлення (понад 1000°С), скловата
PENOWOOL GW не горить і є ідеальним протипожежним захистом. Це відмінна властивість
негорючого матеріалу широко застосовується на різних виробництвах, її використовують як
утеплювач та ізолюючий матеріал для стін, трубопроводів, ємностей і різних конструкцій.

KHERSON
тел: +38 (0552) 359 000
факс: +38 (0552) 359 214
e-mail: info@penoboard.com

WWW.PENOBOARD.COM
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ТРЕНДИ

В ДИЗАЙНІ

ІНТЕР`ЄРА

2021

Актуальні тренди 2021 в дизайні інтер’єру були надиктовані всесвітніми тенденціями розвитку
технологій та впливом пандемії на облаштування житла.

Мінімалізм в інтер`єрі

Аскетизм – не просто мода, це ціла філософія, до якої поступово приходить все більше людей. Свобода
і простір стали головними трендами минулого року, а в нинішньому – на піку. Багатофункціональність
стає писком моди. Якщо з дивана можна зробити комфортабельне ліжко, а потім ще й скласти в його
простір постіль, значить, він – найкраще рішення.
Те ж саме і з двоярусними ліжками. Якщо друге спальне місце не потрібно, туди можна поставити стіл з
комп'ютером, особливо актуально це для маленьких квартир. Великі ж двоспальні ліжка, що заповнюють собою простір всієї кімнати, залишаться в минулому році. Їм дизайнери кажуть своє стильне "ні" і
впевнено дивляться в майбутнє в сторону практичності і мінімалізму.
Комфорт, про який йдеться вище, є наріжним каменем. Більше ніяких незручних, але "розкішних" різьблених ніжок столів, якщо об них постійно б'ються мізинцем, або ручок шаф у формі виноградної лози,
за які раз у раз чіпляється одяг.
Також не варто забувати й про безпеку. Сюди якраз відносяться згадані ручки шаф, а ще виступаючі
кути столів та шафки, що висять точно на рівні голови. Від ручок позбавлять технологічні шафи, які відкриваються за допомогою спеціального механізму одним легким натисканням. Круглі обтічні форми,
стійкі конструкції. Турбота про себе і своїх близьких – ось, що дійсно красиво.
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ДЕКОР
DECOR

Мікс зі стилів

Іноді хочеться простого – перестати намагатися відповідати правилам, плюнути на все і просто зробити так, як хочеться самому, а не так, як цього вимагають приписи. З цього бажання і народжується
змішання стилів. Це своєрідний крик душі всіх, кому набридло вписуватися в рамки. І хто сказав, що,
якщо змішати різні стилі, обов'язково вийде погано?
А ще ця тенденція також пов'язана з філософією розумного споживання. Старі "нестильні" речі відправляються не на смітник, а будуть відреставровані та використані повторно. Можливо навіть, від колишнього
їх стилю нічого не залишиться, зате буде створено новий, який відповідає вимогам екофрендлі.
Такий стиль, швидше за все, стане новим подихом еклектики. Це зухвале змішання стилів популярне
в тому, що воно не має рамок і дозволяє більше, ніж інші. А ще він дуже економний, адже, якщо можна
переробити старі речі, навіщо витрачатися на нові?

Кольори в інтер`єрі
Любов до натуральності поширюється і на кольори в інтер'єрі. У моді відтінки коричневого, блакитного,
сірого, зеленого і кремового, що виражають природу і чистоту екологічності. Ніяких неприродних або
кислотних кольорів.
Люди готові до всього і, якщо раптом знову доведеться сидіти кілька місяців вдома, у кожного буде своє
особисте небо, трава, ліс і пісочок під ногами, завдяки натуральним живим відтінкам і пастельним кольорам, що вміло поєднуються між собою. Така ось кмітливість.
Білий знову на піку популярності. Як і екологічний скандинавський стиль. Світлий простір продовжить
дарувати затишок, розсовувати стіни та надавати висоти стелям. Також потрібно уважніше придивитися
до відтінків зеленого. В цей колір трави і листя можна "одягнути" меблі або стіни, або додати живих фарб
в чорно-білий інтер'єр. Він відмінно поєднується з модними в 2021 натуральними матеріалами, деревиною, плиткою і каменем.

39

™

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

Природні матеріали в топі

Після самоізоляції всі кинулися на природу. Обіймати дерева, садити картоплю і відпочивати на дачі. А
ще стати до неї ближче можна за допомогою екологічних натуральних матеріалів. У дизайні інтер'єрів
все частіше з'являється дерев'яна оббивка стін, кам'яні стільниці, лляні фіранки, необроблені поверхні.
В 2021 ажіотаж на натуральність і природність.
Декором тепер служать зелені рослини замість ваз і статуеток. Почали отримувати задоволення в процесі догляду за ними, пересаджуванні з горщика в горщик, складанні розкладів поливу. Квітникарство
тепер – це справжній тренд і хобі мільйонів.
Екоактивісти радісно потирають руки: їх така тенденція стосується в першу чергу. До них приєднуються
обивателі, почали розділяти сміття і свідомі громадяни, в чиїх країнах такий збір відходів став обов'язком.
Такий збір сміття веде до наступного кроку – переробки. Дизайнери переробляють речі, що вже були
у вжитку, і створюють з них нові деталі інтер'єру. Так, наприклад, з'являються люстри з плафонами, які
колись були металевими банками з-під консервів, а штори шиються зі старих речей.

Технологічність
Люди сьогодні не уявляють життя без високотехнологічних засобів. Навіть унітаз став настільки розумним,
що може самостійно змивати воду, пилосос їздить по квартирі, а кавоварка транслює музику через блютуз.
Люди так звикли до всього цього, що зупинятися точно не збираються. У наступному році технології ще
більше увійдуть в життя. Швидше за все, з'являться нові елементи "розумного будинку", а холодильник зможе самостійно готувати дієтичне морозиво. Навіть якщо з'являться зовсім абсурдні новинки, вони все одно
знайдуть своїх шанувальників.
Технологічні предмети інтер'єру ще сильніше оточать господарів своєю кібертурботою. При цьому концепція
натуральності все одно збережеться, адже меблі впишуться в простір квартири максимально гармонійно.

40

ДЕКОР
DECOR

Фактурність і справжність

Немає нічого кращого, ніж провести рукою по дубовій стільниці й відчути шорсткість дерева, доторкнувшись до завіски, відчути текстуру льону, а ступивши на теплу підлогу у ванній – ребристість каменю. Так дизайнери роблять ще один реверанс в сторону натуральності і не залишають шансу іншим
течіям завоювати людські серця. Вважається, що в сучасному світі за часів комп'ютеризації та віртуалізації людям не вистачає не тільки спілкування, а й тактильної складової. Хочеться чогось справжнього,
щирого і перевіреного часом. Так потреба щось відчути і окупається за допомогою натуральних матеріалів і об'ємних фактур.
Тут з'являється ще один тренд, який виражений в прагненні до етнічного, справжнього, живого. Наприклад, бабусині килими перетворяться в легкі циновки, а візерунок на постільній білизні у стародавні
руни. З кожним роком тяга до цього справжнього, забутого, але живого, посилюється все сильніше, і в
інтер'єрі з'являються глиняні горщики, власноруч зліплені та обпалені господарями квартири, може,
трохи непоказними, зате живими, зробленими в любові. Речі хенд-мейд займають головне місце в серці
любителів новинок і не хочуть віддавати його бездушному пластику з фабрики.

Індивідуалізм
Найголовніше в наступному році – відмова від масовості і акцент на індивідуалізм. Інтер'єр – це тепер не
просто простір, в який повертаються вечорами, це продовження характеру господарів. Тому всі деталі інтер`єру повинні бути ретельно продуманими, чи то стілець, фіранка, ваза або інший декор. Навіть холодильник при доречній частці фантазії стане об'єктом самовираження. І в цьому полягає основна думка і місія
інтер'єру 2021, така важлива і цікава.
За матеріалами: mossebo.studio

www.penoboard.com
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СТИЛЬ ПРОВАНС: РОЗКІШ І

ПРОСТОТА В ОДНОМУ ІНТЕР’ЄРІ

Тренди в дизайні інтер’єрів змінюються, хоч і не зовсім стрімко, але все ж помітно.
Милий французький шик – Прованс залишається в трендах і в 2021 році. Метушня міст
стомлює, оселя перетворюється на продовження роботи. Як змінити ситуацію? За
допомогою стилю Прованс. Він далекий від аскетизму, розкішний, елегантний і простий.
Прованс наповнить кімнати світлом, затишком, подарує гарний настрій.
Стиль Прованс вважається різновидом кантрі.
Природність, притаманна двом напрямкам, все
ж має відчутні відмінності. Якщо кантрі дозволяє
втілити сільський шарм інтер’єру в цілому, то
прованський стиль все ж робить акцент на специфіці колориту місцевої природи й укладі життя
французів.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ
ДИЗАЙНУ В СТИЛІ ПРОВАНС

«Французький кантрі» передбачає використання
штучно зістарених меблів, шорстких поверхонь,
грубо штукатурених стін, світлої кольорової
палітри. Багатьом може здатися, що подібний інтер’єр не підійде їх дому, не впишеться в загальну
концепцію через свою можливу грубість і відсутність «лоску». Але, ця думка помилкова, якщо
об’єднати всі риси Прованса, то вийде вельми
приємний і дуже затишний інтер’єр – справжня
частинка Франції у вашому домі.
Щодо оформлення поверхні стін, стель і підлоги, то тут допустимі шорсткості, тріщини. Навіть
нерівно поштукатурені стіни – це плюс. Останні,
до речі, можна оформити, як шпалерами, так і
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декоративною штукатуркою або дерев’яними
панелями. Найпопулярніші матеріали для настилу
підлоги – це, звичайно, паркетна дошка, натуральний камінь або ж декоративна плитка. Не варто
стелити ковролін або лінолеум тому, що вони
абсолютно не властиві цьому стилю. Єдине, що
допускається – використання шикарних килимів з
довгим ворсом, які принесуть в інтер’єр будинку
ще більше затишку і тепла.
Одним з ключових елементів Прованса є використання текстилю. Віконні фіранки, як правило, не
мають складного драпірування, але при цьому, їх
зазвичай прикрашає чудовий малюнок. Також для
цього стилю характерне використання всіляких
виробів ручної роботи. Вишиті скатертини, серветки і милі плетені килимки чудово доповнюють
інтер’єр і розставляють необхідні акценти.
Ще одним характерним елементом Провансу є
старі меблі. Необов’язково залазити на горище
і діставати звідти стіл, вкритий товстим шаром
пилу. Можете придбати меблі, яким було штучно додано «старості». Цей варіант підійде для
тих людей, які хочуть оформити інтер’єр в стилі
Прованс, але не готові ставити на загальний огляд

ДЕКОР
DECOR

меблі прапрабабусь. Найбільш вдалим матеріалом стане, безумовно, деревина. Вона привнесе в
інтер’єр тепло, затишок і створить дуже комфортну атмосферу. Також в декор кімнати у цьому стилі
непогано впишуться плетені меблі, масивні скрині
і корзини, навісні шафи і лавки.
Отже, стиль Прованс має такі характерні риси:
• обробка кімнати тільки природними матеріалами;
• пастельні кольори в оформленні;
• меблі з натурального дерева і ковані вироби
(стелажі, шафи, ліжко);
• в центрі інтер’єру повинно бути просторе ліжко
з покривалом і подушками в стилі Прованс;
• велика кількість натурального текстилю (важливими є тканини для штор, постільної білизни);
• рослинні та квіткові принти;
• багато декоративних предметів;
• часто використовуються вінтажні або «потерті»
предмети інтер’єру.

КОЛЬОРИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ
ІНТЕР’ЄРУ ПРОВАНС

Варто особливо відзначити той факт, що палітру
стилю складають ніжні пастельні відтінки, які
приносять в інтер’єр свіжість і наповнюють його
світлом. Але, тим не менш, в декорі приміщення
допускається використання аксесуарів яскравих
контрастних кольорів. Бажано брати ті, які допоможуть створити атмосферу літа і тепла. Можна
взяти на озброєння орнамент з рослинними
мотивами, а також клітку.
Неможливо уявити собі сільський шик без зелені
в будинку. Розставлені по квартирі горщики з рос-

линами, а також зрізані квіти додадуть в інтер’єр
ще більше свіжості.
Перевагу потрібно віддати таким тонам:
• бежевим і теплим відтінкам білого (кремовий,
слонова кістка);
• блідо-лимонним, пісочним;
• персиковим, ніжно-кораловим;
• світло-зеленим, оливковим, фісташковим;
• ніжно-блакитним, блакитним, бірюзовим, м’ятним;
• сірим;
• приглушеним відтінкам рожевого;
• бузковим, лавандовим;
• коричневим, кавовим, шоколадним.

ДЕКОР СТИЛЮ ПРОВАНС
Мінімалізм абсолютно не властивий для Провансу, тому, чим більше в приміщенні буде різноманітних меблів і милих дрібничок – тим краще.
Але їх також треба підбирати з особливим трепетом, адже вони повинні відповідати загальній
дизайнерській концепції. Можете розставити
по кімнаті вази, кошики, свічники, рамки. Краще
використовувати такі матеріали, як скло, фарфор
або постарене дерево.

ОСВІТЛЕННЯ

Для цього стилю дуже важливо, щоб в кімнатах
було багато природного світла, це надає інтер’єру
легкість і легкість.
Безумовно, цей простий, вкрай романтичний і
близький до природи стиль припаде до смаку
тим, хто не сприймає навмисну розкіш і мріє зануритися в приємну атмосферу сільського життя.
За матеріалами www.borispol.org.ua
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ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

ЗАМІСТЬ СХОВИЩА ДЛЯ МОТЛОХУ:

ЯК ПЕРЕТВОРИТИ БАЛКОН
НА СВІТЛЕ КОРИСНЕ МІСЦЕ

Звичка перетворювати балкон на непрохідні хащі тягнеться ще з радянських часів. Найвідважніші раз на
кілька років оголошують боротьбу хламу, виносять з балкона кілька мішків сміття та відчувають просвітлення, прямо як Будда під священним деревом. Але через кілька місяців ми заносимо туди чайник, який згорів
(а раптом ще знадобиться!), або зламані навушники, і все починається спочатку. Ми й не замислюємося,
скільки корисної квартирної площі пропадає надарма. А це міг бути робочий кабінет,
ігрова кімната, майстерня або тренажерна зала.
Найкращий спосіб раз і назавжди попрощатися з горами сміття на балконі – позбутись балкона, тобто з’єднати його з основною житловою частиною квартири.

клавіатура пішли в забуття, а для ноутбука достатньо
невеликого столика.

Втім, перед тим, як піти на такий крок, подумайте
про дві речі:
1. Чи дозволяє це зробити архітектурне планування
вашого будинку? Якщо не хочете лишитись не тільки
без балкона, а й без житла зовсім – в жодному разі не
чіпайте опорні стіни!
2. Якщо приєднуєте балкон або лоджію до квартири, їх
треба утеплити.
Далі визначаємося, як саме використовуватимемо
додаткові 3-4 квадратних метри. Кількість варіантів
обмежується тільки вашою фантазією.
Зона відпочинку
Це найпоширеніший та найпростіший спосіб облаштування балкона. Біля вікна напрочуд приємно читати
книжку, пити каву або просто розмовляти по телефону
з подругою, лежачи у кріслі-мішку.
Якщо розмір балкона дозволяє розігнатися, можна
поставити велике розкішне крісло, столик для чаювання та канапу.

Кабінет
Кожному з нас потрібне місце, де можна усамітнитись
та зробити термінові справи. Але зазвичай у квартирі
не вистачає кімнат, щоб дозволити собі обладнати кабінет. Чому б не використати для цього балкон?
Навіть якщо місця небагато, встановіть невеликий стіл
для комп’ютера та повісьте полиці. Тим більше, що
пузатий монітор, масивний системний блок та окрема
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Бібліотека
Стати володарем бібліотеки на балконі дуже просто.
Вам знадобляться вільні
стіни для численних книжкових полиць, затишне
кресло й торшер із лампою
для читання, щоб не відриватися від улюбленої книги
(як варіант, електронної)
із настанням темряви. Ось
і все – райський куточок
книголюба готовий!
Творча майстерня
Власна майстерня, де
можна усамітнитися й
повністю присвятити себе
улюбленій справі – мрія
будь-якої творчої людини.
Балкон відмінно підходить для організації такого простору під будь-яке
хобі: вишивка й шиття як
вручну, так і на швейній
машинці, ліплення, малювання та багато іншого.
Щоб балконна майстерня була максимально

ЦІКАВО
INTERESTING

Спортивний куточок
Площі балкона цілком
достатньо для облаштування невеликого
спортивного куточка.
Сюди легко поміститься
шведська стінка, є, де
розгорнути килимок для
йоги й розкласти гантелі.
І навіть знайдеться місце
для бігової доріжки або
велотренажера, які досить складно гармонійно
вписати в інтер’єр кімнат.
Beauty-зона
Жодна жінка не відмовиться від особистого
будуара – затишного
куточка, де вона буде
оточена улюбленою
косметикою та парфумерією, які розставлені на
витонченому трюмо, і де
знайдеться місце для всієї
колекції прикрас. Відмінне природне освітлення
перетворює цю локацію на максимально зручне місце
для наведення марафету: від щоденного макіяжу до
манікюру в домашніх умовах.
Обідня зона
Якщо у вас маленька кухня,
але є балкон – перетворіть
його на зону для їжі. По
боках можна обладнати
полиці, ніші або мінікомоди для посуду чи ваз із
фруктами та печивом. У
центрі встановіть обідній
стіл та дизайнерські кухонні стільці. Також це чудове
місце, щоб обладнати
домашній мінібар, – ваші
гості точно оцінять.
Вікна з красивими штора-

ми додадуть цьому місцю особливого шарму. Обідати або
вечеряти біля вікон, особливо якщо з них відкривається
красивий вид, значно приємніше, ніж сидячи біля стіни.
Оранжерея
Якщо ваш балкон не утеплений і не засклений, ви
можете вирощувати на ньому садові квітучі або овочеві культури в теплу пору року або відправляти туди
кімнатні рослини на літні канікули. Якщо є засклення
та утеплення, нічого не заважає організувати цілорічну
оранжерею. Наприклад, для розведення орхідей.
При її облаштуванні важливо врахувати
кілька моментів:
• У балконних вікнах і дверях не повинно бути щілин,
щоб зелені насадження не страждали від протягів.
• Розмістіть усі рослини по балкону рівномірно – вони
не повинні тіснитися в одному місці, заважаючи зростанню своїх сусідів. Вдале рішення – багаторівневе
розташування з використанням підвісних горщиків і
настінних кашпо.
• Віддайте перевагу вологостійким покриттям для підлоги, які не постраждають, якщо на них буде потрапляти
волога, коли щось розіллється.
• Велика кількість сонячного світла – безумовний плюс для
рослин, але в літні спекотні дні багато культур страждають
від прямих сонячних променів і потребують затіненні та
розсіяного світла. Допоможуть у цьому віконні жалюзі.
• Багато рослин не переносять пересушеного повітря,
тому зволожувач не буде зайвим.
Почерпнути натхнення для створення такого оазису
можна в книзі «Urban Jungle. Как создать уютный интерьер с помощью растений».
Якщо ви плануєте не просто вирощувати рослини у
вашій оранжереї, а й перетворити її на зону відпочинку, підберіть меблі в тропічному стилі. Наприклад, із
ротанга: кресла, шезлонг або плетений диванчик вдало
доповнять ваші міські джунглі.

Словом, є занадто багато способів використати площу
балкона з користю, щоб за звичкою перетворювати
його на склад непотрібних речей. Тож позбудьтеся
зайвого і подумайте про те, чого у вашій квартирі бракує найбільше – кабінета, майстерні, будуара, чи може
це знак, щоб нарешті зайнятися спортом? Ви здивуєтесь, як кілька додаткових квадратних метрів, якщо їх
правильно облаштувати, можуть змінити ваші звички,
настрій та навіть спосіб життя.

www.penoboard.com

За матеріалами сайту www.bit.ua

комфортною, продумайте ключові моменти:
1. Система зберігання: більшість творчих хобі пов’язана
з використанням дрібних деталей і численних витратних матеріалів. Якщо не складати їх на місце, то незабаром на робочій поверхні утворюється повний безлад.
Набагато зручніше зберігати все необхідне для роботи в
органайзерах або звичайних коробках на стелажі.
2. Освітлення: якщо творчий процес затягнувся, і ви затрималися в майстерні до ночі, знадобиться додаткове
підсвічування. Це може бути настільна лампа, стельова
люстра або споти, що встановлені прямісінько у вашій
робочій зоні.
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В команді компанії «Еліт Пласт» працюють досвідчені фахівці, професіонали своєї справи, які крім професійних здібностей, мають таланти і творчі вміння. Корпоративна культура компанії не робить акцент на посаді людини – уваги заслуговує кожен співробітник. Яскравий приклад цього принципу – помічник завідуючого складу ТОВ «Еліт Пласт» Роман, який вишиває хрестиком. Найчастіше, коли ми думаємо
про вишивання, уявляємо собі спокійних жінок в кріслах-гойдалках, які займаються цією кропіткою справою в тихому куточку. Хоча ці стереотипи зазвичай далекі від дійсності, багато хто з нас хотіли б, щоб
вишивання хрестиком виглядало саме так. Вишивати може кожен в будь-якому місці і в будь-який час.

Романе, розкажіть, з чого почалося захоплення вишивкою?
Все сталося випадково. Багато років тому я
був на заробітках у Москві. В орендованій
квартирі однією з моїх сусідів була жінка,
яка і захоплювалася вишивкою. Я любив
спостерігати за тим, як вона це робить. Мене
зацікавило це заняття, і одного разу вона
принесла мені схему для вишивки і запропонувала спробувати. Спочатку я сумнівався:
чи потрібне мені вишивання? А потім все ж
таки спробував. Відтоді і вже 8 років вишивка хрестиком моє хобі, яке зараз іноді приносить прибуток, адже я роблю картини на
замовлення.

свої картини хрестиком. Сюжети для них, до
речі, обираю сам, в залежності від настрою.

Ваша професія і робота, як і у багатьох, на
жаль, не пов'язані безпосередньо з улюбленою вишивкою. Як знаходите час для
рукоділля?
Хто шукає, той завжди знаходить! На жаль,
вільний час в мене є тільки після роботи або
у вихідні. Тому як тільки я вертаюся додому – одразу сідаю вишивати. Це 2-3 години
кожного вечора. Головне – бажання, а якщо
є бажання – час завжди знайдеться!

Не дарма кажуть, що вишивка заспокоює.
Це дійсно так. Розмірений «медитативний»
процес розслабляє розум і дає можливість
проявитися на першому плані тим відповідям, які шукаєш. Звичайно, це тільки моє
сприйняття.

Не пробували інші техніки?
Так, я пробував інші техніки вишивки. Навіть якось намагався вишивати бісером. Але
більш за все мені подобається створювати
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Скільки часу йде на створення картини
великого розміру?
Все залежить від складності. Деякі картини
не тільки великі, в них використовується
широка палітра ниток – іноді вона сягає 50
відтінків. Нещодавно вишивав велику картину, на створення якої пішло 5 місяців.
Чи вплинуло це заняття на Ваш характер?
Вишивка для мене – на кшталт медитації,
коли зосередження на якомусь певному сюжеті призводить до «входження в картинку».

Це хобі допомагає відволіктися від сірих буднів, від роботи, проблем. Вишивка вимагає
концентрації та уважності. Я став спокійним,
розсудливим.
Чи брали Ви участь у виставках?
Так, в мене був такий досвід. У грудні минулого року я брав участь у виставці в ТРЦ

ЦІКАВО
INTERESTING

«Фабрика», але, чесно кажучи, відчув емоції,
яких не очікував. Окрім задоволення, відчув
одночасно і розчарування. Адже я зрозумів,
що сучасній молоді не цікава творчість, особливо такий стародавній вид, як вишивка.
Є у вас улюблені роботи, які вишивалися з
особливим задоволенням?
Взагалі, у мене все роботи улюблені, тому що
вкладаю в них душу. А коли вишиваєш будьяку картину, то завжди душею відпочиваєш.
Часто в мене замовляють метрики в подарунок для новонароджених та їх батьків. Я з
особливим трепетом ставлюся до створення
таких картин.
Чи є у вас інші хобі?
Я різнобічна людина. Інколи пишу тексти для
пісень різних жанрів. Коли вишиваю – я можу
придумати слова пісні, потім записую її. Крім
цього, я люблю робити щось в домі, напри-

клад, змайструвати щось необхідне, або
відремонтувати зламане.
У нашому суспільстві, на жаль, існує стереотип про те, що вишивка – не чоловіча
справа, хоча сама історія вишивки підказує, що це не так. Як оточення реагує на
ваше хобі?
Всі ставляться по-різному. Дехто зі знайомих
спочатку думали, що вишиті картини зробила
моя жінка, і не вірили, що це моїх рук. Вважаю, що не варто соромитися того, від чого
отримуєш задоволення.
Вишивка дуже схожа на будь-який інший вид
мистецтва, зокрема, має багато спільного з
живописом, з тією різницею, що замість полотна і фарб ви використовуєте канву, нитку і
голку. Вишивання дозволяє відпочити душею,
поки ви створюєте витвір мистецтва, який
буде прикрашати будинок довгі роки.

www.penoboard.com
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10 мм

10

мм – утеплення дверного та віконного
косяка, в обмежених умовах зсередини
приміщень; підкладка в теплових замках, при
установці зовнішніх дверей та вікон; підкладка
під ламіновану підлогу. Виготовлення сендвіч-панелей для переносних ізотермічних
камер. Рішення задач тимчасового зниження
відтоку тепла (підтримання плюсової температури на певний, невеликий час). Шумоізоляція,
теплоізоляція кузова автомобіля. Використання
в якості елементів упаковки.

30 мм

50, 60 мм

50, 60

мм – ізоляція стін зовні багатоповерхових 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.

Поради

щодо застосування плит ТМ PENOBOARD

в залежностi вiд ТОВЩИНИ ЛИСТА
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20 мм

20, 30

40 мм

40

70, 80 мм

70, 80

100, 120 мм

100, 120

мм – ізоляція приміщень зсередини –підлоги, стелі в багатоквартирному будинку (за винятком підлоги
першого поверху і стелі верхнього поверху).
Підкладка під «теплу підлогу» з урахуванням
зазначеної області застосування. Ізоляція стін
зсередини при відсутності можливості ізолювання зовні. Звукоізоляція. Віконні та дверні
косяки. Можливо використання замість гіпсокартонних панелей для вирівнювання поверхні
стін (стіна стає рівною, тепло- та звукоізольованною).

мм – ізоляція підземних комунікацій глибокого залягання (трубопроводи водоі теплопостачання), підземних стоянок автомобілів, запобігання промерзання ґрунту.
Ізоляція майданчика, що обігрівається, наприклад, ґанку або під'їзду гаражу, вимощення
навколо будинку. Теплоізоляційне наповнення
дверей, воріт. Звукоізоляція.

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 замерзаючих рідин. Ізоляція
підлоги першого поверху по ґрунту.

мм – ізоляція балконів,
лоджій, покрівель.
Теплоізолююче наповнення несучих стін.
Використання в якості ізолюючого прошарку
в виробництві багатошарових будівельних
елементів. Виготовлення сандвіч-панелей.
Виготовлення фігурних елементів декоративного
призначення.
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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

ОФІЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИКИ

УТЕПЛЮЄМО РАЗОМ
Луцьк

Суми
Київ
Житомир

Вишневе

Харків

Львів
Тернопіль

Черкаси

Хмельницький

Полтава

Сміла

Вінниця

Кременчуг

Івано-Франківськ
Краматорськ

Дніпро

Кропивницький

Запоріжжя

Вознесенськ

Маріуполь

виробництво

Одеса

Херсон

представництво

PENOBOARD –
екструзійний
пінополістирол
№1 в Україні!
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ЧУЖИЙ ШУМ - НЕ ДЛЯ ТЕБЕ

KHERSON

TERNOPIL

WWW.PENOBOARD.COM

