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ПРО АРХІТЕКТУРНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС
ВІД SAINT-GOBAIN

Архітектурний студентський конкурс, раніше «Мультикомфорт від Сен-Гобен», проходить у два етапи: національний
та міжнародний. Вперше він був організований компанією Saint-Gobain ISOVER в Сербії у 2004 році та набув
міжнародного статусу у 2005 році. В останньому конкурсі в Парижі взяли участь понад 2800 студентів з 38 країн.

ПОДЯКА
Особливу подяку висловлюємо нашим партнерам, місту Варшава, викладачам, які взяли участь у Днях Вчителів, та
Saint-Gobain Poland за підтримку, надану в підготовці конкурсного завдання.
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1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Близько 2 мільйонів людей мешкає у Варшаві, найбільшому місті та столиці Польщі. Найбільшу частку населення
становлять люди похилого віку. Молоді люди у віці від 13 до 26 років складають лише 12,7%. Завдяки статусу
столиці рівень безробіття в місті низький та молодим людям відносно легко знайти роботу. А оскільки молодь, як
відомо, дуже мобільна, Варшава хотіла б залучити її, шляхом створення відмінних умов для навчання, життя, роботи
та відпочинку в місті. Таке середовище створюється завдяки інвестиціям в розвиток центральних районів столиці.
Зараз це відбувається, наприклад, з районом Прага-Полуднє, де кошти спрямовуються в реконструкцію
багатоквартирних житлових будинків, громадський простір, озеленення, будівництво квартир і розвиток об'єктів
культури. Як і інші міста, Варшава стикається з проблемами адаптації до зміни клімату. Для досягнення кліматичних
цілей до 2050 року столиця має намір, серед іншого, ввести систему енергетичних паспортів, що містять план щодо
приведення будівель до стандарту з нульовим рівнем викидів, а також систему ефективних заходів стимулювання
термомодернізації.
Завданням 17-го міжнародного студентського конкурсу, організованого Saint-Gobain Group в тісній співпраці
з містом Варшава, є розробка проєкту розвитку території, розташованої поруч із залізничним вокзалом
Варшава-Східна (Warszawa Wschodnia).
Учасники конкурсу повинні створити концепцію розвитку цієї ділянки, з урахуванням особливостей розташування
місцевості, планів Варшави по досягненню кліматичних цілей до 2050 року та очікувань молодих людей, які хочуть
жити й набувати розвитку в столиці. Проєкт передбачає реконструкцію старої будівлі фабрики, яка буде
використовуватися для інтеграції місцевої громади, та зведення нових житлових будинків. Частина з них буде
служити як приватні гуртожитки або квартири для здачі в оренду студентам. Проєкт повинен бути інноваційним,
стійким і відповідати технічним рекомендаціям, підготовленим Сен-Гобен.
Подані рішення повинні:





відповідати концепції кліматично-нейтральної Варшави 2050 року і стратегії #Warsaw2030;
бути сумісними із навколишнім середовищем;
бути економічно доцільними;
забезпечувати високу привабливість для молоді та місцевої громади.

2. РОЗТАШУВАННЯ ТА КЛІМАТ ВАРШАВИ
ВАРШАВА ТА РАЙОН ПРАГА-ПОЛУДНЄ
Попри те, що як місто Варшава почала своє існування ще в ХІІ-ХІІІ століттях, вона була повністю відновлена після
майже повного руйнування міста під час Другої світової війни. Символом відродження столиці стало
безпрецедентне повоєнне відтворення Старого міста, яке в 1980 році було внесене до списку об'єктів Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, як приклад майже повної реконструкції первісного вигляду поселення з використанням
оригінальних міських планів і архітектури.
З іншого боку, Палац культури та науки, що височить над містом, є повною протилежністю з точки зору
забезпечення історичної спадкоємності міста. Ця будівля єдина у своєму роді та є прикладом стилю соціалістичного
реалізму і являє собою символ комунізму і поневолення. Сьогодні це один з наймолодших пам'ятників Варшави,
який, як і Старе місто, є туристичною визначною пам'яткою.
Протягом своєї історії Варшава завжди була центром важливих подій і заходів. Її виняткова внутрішня енергія і
статус столиці завжди були рушійними силами для розвитку і нових спрямувань, а також для народження нових
концепцій та ідей. Варшава – свідоцтво неабиякого героїзму, цілеспрямованості й національної гордості.
Протягом декількох сотень років Варшава була провідним містом та через свою елегантну архітектуру, велич і
широкі бульвари отримала назву “Париж Півночі”. Але після Другої світової війни столиця, яка подібно до
міфічного птаха Фенікса, повстала з попелу після повного зруйнування та отримала іншу назву – “Місто-фенікс”.
Вирішальною подією в історії міста став переїзд королеви Бони Сфорца з Кракова до Варшави після смерті її
чоловіка короля Сигізмунда I Старого у 1596 році. Після злиття Польщі та Литви в 1569 році, було вирішено
централізувати парламент, перенести його з Кракова до Варшави та проводити коронації там. І нарешті, коли король
Сигізмунд III Ваза переніс свою резиденцію до Варшави, місто стало столицею новоствореної держави.
У 1788-1792 рр. у Варшаві проходили надзвичайні засідання Великого Сейму – парламентського конклаву, у
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результаті проведення яких 3 травня 1791 року була ухвалена польська Конституція. Це була одна з перших в Європі
та друга у світі сучасна конституція, після Конституції США. Однак головною метою засідань Великого Сейму був
захист Польщі від небезпеки, що надходила від її сусідів: Росії, Пруссії та Австрії.
Але справжній «золотий вік» Варшава переживала під час правління Станіслава Августа Понятовського. У цей
період був побудований Палац Лазєнковський біля підніжжя Уяздовського замку, а також Національний театр і
Кадетська школа, яка була покликана забезпечувати реформовану державу добре освіченими військовими і
цивільними кадрами.
Стрімке зростання міста було перерване початком Другої світової війни. 27 вересня 1939 року, майже через місяць
після початку вторгнення Німеччини, Варшава була змушена капітулювати та почалися жахливі часи німецької
окупації. Німецький терор зустріли рішучим польським опором. У Варшаві, де приймалися найважливіші політичні
та військові рішення, було сформовано Польську підпільну державу з найбільшими в Європі підпільними збройними
силами, об'єднаними під назвою Армія Крайова.
Через рік після повстання у Варшавському гетто 1 серпня 1944 року, у Варшаві спалахнуло ще одне повстання. Його
метою було перехопити владу у німців до того, як у місто увійде Червона армія. Проти добре озброєної 16-тисячної
німецької армії та ще 30 000 німецьких солдатів в безпосередній близькості від міста, Варшава змогла зібрати
близько 50 000 солдатів, з яких тільки 5 000 були озброєними. Попри величезну перевагу супротивника та з самого
початку приреченість на поразку, повстання тривало 63 дні. Це були найтрагічніші дні в 700-річній історії Варшави,
сповнені неймовірною вірою, видатною мужністю і немислимою самопожертвою солдатів Армії Крайової та
цивільного населення.
2 жовтня 1944 року була підписана капітуляція польських військ. Після цього німці наказали жителям покинути
Варшаву та в помсту за героїзм польського народу почали методичне знищення міста. Більше ніж 16 000 польських
солдатів і близько 180 000 цивільних загинуло у Варшаві. Під кінець Другої світової війни в місті вцілів лише один
з кожних десяти будинків, пам'ятників і церков; через Віслу не залишилося жодного моста, в місті не було ні води,
ні електроенергії.
Російські війська увійшли до Варшави 17 січня 1945 року. Нова прорадянська влада Польщі прямувала за ними в
спорожніле і зруйноване місто. Це було початком майже півстолітнього радянського панування. Після закінчення
війни Варшава була наново відбудована. Реконструкція Королівського замку була завершена в 1980-х роках.
Жителі Варшави завжди любили своє місто – і в горі, і в радості. Після війни вони поспішали якомога швидше
повернутися в свої зруйновані будинки і двори, багато з яких були перетворені в кладовища. Перепис населення,
проведений у 1945 році, показав, що 145 000 чоловік повернулися в свої будинки за дуже короткий час. Однак нова
Варшава стала вже зовсім іншим містом. У той час як Старе місто було ретельно і дбайливо відновленим, інша
частина міста була перебудована в стилі соціалістичного реалізму, що було абсолютно недоречним і чужим
польській містобудівній традиції. Новий символ Варшави, Палац культури і науки, побудований у 1956 році,
залишається і наразі нагадуванням про іноземне панування.
Сьогодні Варшава – це зелене та життєрадісне місто з 346 зеленими скверами і 96 парками, які займають чверть
площі міста. Найбільшою і дивовижною з цих зелених зон є палацо-парковий комплекс Королівські Лазеньки,
розташований в центрі міста, з площею паркової зони у 76 га і прекрасними архітектурними спорудами. На даху
Університетської бібліотеки розкинувся приголомшливий сад – один з найбільших садів на даху в Європі, з якого
відкривається краєвид на річку Вісла і Національний стадіон імені Казімежа Гурського.
Влітку береги річки у Варшаві перетворюються у центр міста, адже на кожному березі є чим зайнятися. Тут можна
відпочити на одному з восьми муніципальних пляжів, взяти в оренду спортивний інвентар, покататися на велосипеді
уздовж річки або відправитися в плавання на традиційному дерев'яному човні. Протягом літа там також працює
безплатний річковий пором. Річка Вісла у Варшаві є унікальною природною пам’яткою. Правий берег річки зовсім
дикий, там мешкають бобри, крячки та навіть лосі, яких можна мигцем побачити, якщо пощастить. Територія
включена в мережу природоохоронних територій «Натура 2000».
Для того, щоб перетворитися у жваве і цікаве місце для відпочинку лівий берег зазнав великої реконструкції.
Неподалік, поруч з Королівським замком, розташовується Мультимедійний парк фонтанів, де проходять безліч
культурних заходів, зокрема Вянкі (свято літнього сонцестояння) в червні й свято Вісли у вересні.

РАЙОН ПРАГА-ПОЛУДНЄ (частина району під назвою Камйонек є ділянкою для конкурсного
завдання)
Історія цієї частини Варшави, розташованої на правому березі Вісли, широко відомої як Прага, налічує кілька
століть. Перші поселення і села на території сучасного Прага-Полуднє виникли в XI-XIV століттях, серед них Камен
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(зараз Камйонек), Грохув, Гоцлак і Кавенчин. У 1656 році цей район був місцем програної й кровопролитної битви
зі шведами, а пізніше в Камйонеку двічі проводилися вільні вибори польських королів.
Район Прага-Полуднє розділений на декілька окремих мікрорайонів, найбільший з яких колишнє село Грохув (місто
з 1422 р.). Промисловість тут почала розвиватися після 1945 року.
Крім того, в межах району знаходиться колись промислово розвинене історичне поселення Камйонек, відоме як
довоєнна Кремнієва долина. Раніше там розташовувалися численні військові, технічні (перші польські автомобілі
збирали у Камйонеку), електротехнічні підприємства і заводи з виробництва харчових продуктів, а також друкарня.
Найважливішою історичною подією, яка тут сталася, були перші вільні вибори, що відбулися на рубежі квітня і
травня 1573 року.
У Камйонеку розташована найбільша (понад 80 га) зелена зона в районі Прага-Полуднє – Скаришевський парк та
історичне місце Kamionkowskie Błonia Elekcyjne. На березі Камйонецького озера розташована кондитерська фабрика
«E. Wedel» і театр «Teatr Powszechny w Łodzi». У цьому мікрорайоні був відкритий Університет соціальних і
гуманітарних наук, а в старих будівлях Ветеринарного інституту, знаходиться резиденція польського симфонічного
оркестру Sinfonia Varsovia. Найбільшим проєктом, завершеним за останні роки у Камйонеку, став Національний
стадіон імені Казімежа Гурського (пол. PGE Narodowy), відкритий у 2012 році.
На території району також знаходиться художній анклав Варшави – Саска Кемпа з віллами, типовими для 19201930-х рр. Тут розташовано безліч посольств. Житлові будинки в районі Прага під час Другої світової війни серйозно
не постраждали.
Прага-Полуднє відрізняється великою кількістю зелені. Скаришевський парк, разом з Камйонецьким озером,
називають найгарнішим парком Польщі.

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА КЛІМАТ ВАРШАВИ
Згідно з оригінальною класифікацією кліматів Кеппена у Варшаві океанічний клімат. Але місто, що знаходиться на
шляху переміщення сибірських повітряних мас, далеко від узбережжя, має помірний континентальний клімат. За
класифікацією Кеппена-Гейгера Варшава має вологий континентальний клімат з довгою холодною зимою і
коротким теплим літом, однак вплив так званого міського теплого острова робить зими в Варшаві менш суворими,
ніж в навколишніх сільських районах.
Зими в місті холодні, іноді снігові й похмурі, а літо тепле, сонячне і вітряне. Весна та осінь можуть бути
непередбачуваними, схильними до раптових змін погоди, проте температура зазвичай помірна з низькою вологістю,
особливо в травні й вересні.
Середня температура коливається між -1,8 ° C (29 ° F) в січні та 19,2 ° C (66,6 ° F) в липні. Середньорічна температура
складає 8,5 °C (47,3 °F). Влітку температура часто може досягати 30 °C (86 °F), проте вплив спекотної погоди
зазвичай компенсується відносно низькою точкою роси та суттєвими добовими перепадами температури.
Варшава – шосте найбільш засушливе велике місто Європи (третє у Східній Європі) із середньорічною кількістю
опадів 529 мм (20,8 дюйма), найбільш вологий місяць – липень (джерело: Wikipedia).
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Місяць
Середня тривалість світлового дня

Січ.
8,0

Лют.
10,0

Берез.
12,0

Клімат Варшави
Квіт.
Трав.
Черв.
14,0
16,0
17,0

Лип.
16,0

Серп.
15,0

Верес.
13,0

Жовт.
11,0

Листоп.
9,0

Груд.
8,0

Дані про клімат Варшави, нормальні показники представлені за період 1981-2010 норма, рекордні — з 1951 по теперішній час
Місяць
Січ.
Лют.
Берез.
Квіт.
Трав.
Черв.
Лип.
Серп. Верес. Жовт. Листоп. Груд.
13,0
17,2
22,9
30,4
32,8
35,1
35,9
37,0
31,1
25,9
18,9
15,4
Рекордно висока температура °C (°F)
(55,4)
(63,0)
(73,2)
(86,7)
(91,0)
(95,2)
(96,6)
(98,6)
(88,0)
(78,6)
(66,0)
(59,7)
0,6
1,9
6,6
13,6
19,5
21,9
24,4
23,9
18,4
12,7
5,9
1,6
Середньомісячна максимальна
(33,1)
(35,4)
(43,9)
(56,5)
(67,1)
(71,4)
(75,9)
(75,0)
(65,1)
(54,9)
(42,6)
(34,9)
температура °C (°F)
-1,8
-0,6
2,8
8,7
14,2
17,0
19,2
18,3
13,5
8,5
3,3
-0,7
Середньодобова температура °C (°F)
(28,8)
(30,9)
(37,0)
(47,7)
(57,6)
(62,6)
(66,6)
(64,9)
(56,3)
(47,3)
(37,9)
(30,7)
-4,2
-3,6
-0,6
3,9
8,9
11,8
13,9
13,1
9,1
4,8
0,6
-3,0
Середньомісячна мінімальна температура
(24,4)
(25,5)
(30,9)
(39,0)
(48,0)
(53,2)
(57,0)
(55,6)
(48,4)
(40,6)
(33,1)
(26,6)
°C (°F)
-31,0
-27,6
-22,6
-7,2
-3,1
1,6
4,6
3,0
-2,0
-9,6
-17,0
-24,8
Рекордно низька температура °C (°F)
(-23,8)
(-17,7)
(-8,7)
(19,0)
(26,4)
(34,9)
(40,3)
(37,4)
(28,4)
(14,7)
(1,4)
(-12,6)
27
26
31
34 (
56
69
73
64
46
32
37
34
Середня кількість осадків, мм (дюйми)
(1,1)
(1,0)
(1,2)
1,3)
(2,2)
(2,7)
(2,9)
(2,5)
(1,8)
(1,3)
(13,5)
(13,3)
12
11
12
13
14
15
14
13
15
15
15
14
Середня кількість дощових днів
14
14
9
2
1
14
Середня кількість сніжних днів
87
85
78
71
70
72
73
74
81
84
89
89
Середня відносна вологість повітря (%)
Середньомісячна кількість сонячних
42
67
108
155
218
230
235
219
143
102
41
29
годин
1
1
4
5
6
6
5
4
1
0
Середній УФ-індекс
2
Джерело: Pogodaiklima.ru NOAA та Weather Atlas

Рік
12,4
Рік
37,0
1 (98,6)
12,6
(54,7)
8,5
(47,3)
4,6
(40,3)
-31,0
(-23,8)
529
(20,8)
163
61
79
1589
3

Збереження так званих «лісопаркових клинів» має вирішальне значення для комфортного життя в місті. Район
Прага-Полуднє (місце, виділене для конкурсного завдання) вдало розташований безпосередньо на березі річки, яка
є природним повітряним коридором. Лісопаркові клини району також формуються численними парками та
зеленими зонами. Основна лінія: Скаришевський парк – садові ділянки Waszyngtona-Kinowa – Траса тисячоліття
(нещодавно запланована магістральна дорога). Вона веде прямо до річки Вісла (див. рисунок).
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Опис розташування ділянки:

Залізничний вокзал

Ділянка для проєктування

Озеро
Ділянка для проєктування

Парк
Національний стадіон

Річка Вісла

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВДАННЯ
Завдання 17-го Міжнародного студентського конкурсу Сен-Гобен – розробити проєкт модернізації району,
розташованого поруч із залізничним вокзалом Варшава-Східна (Wіarszawa Wschodnia), через поєднання
житлових зон та зон соціальної активності.
Завдання 17-го конкурсу складається з двох частин:
a.

розробити проєкт ділового та культурно-розважального центру на ділянці 14 500 м2 у старій будівлі
фабрики з урахуванням рекомендацій посадової особи з питань навколишнього середовища;

b.

спроєктувати квартири для студентів в новій житловій частині.

В доповнення до інформації, викладеної в цьому документі, є можливість переглянути два відео:
a.

Завдання: зйомка з безпілотника видів Варшави та ділянки

ПОЛЬЩА

b.

360° огляд ділянки: можливість зануритися «в поле»
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A. Генеральний план

Поточний план зонування включає дві зони – А і Б:
У зоні А розташована будівля фабрики, побудована приблизно в 1904 році. Спочатку в ній розташовувалася фабрика
Йосипа Розенталя, де виробляли білу жерсть. У 1919 році сфера діяльності підприємства цілком змінилася і воно було
перепрофільовано в шкіряну фабрику. Одна будівля пережила війну і в 1947 році була переобладнана в автомайстерню
і склад. Виробничий корпус складається з двох частин. Перша одноповерхова будівля з тринадцятьма осями зараз
поштукатурена та частково збільшена у висоту. Вікна зі середниками, типові для промислової архітектури, перекриті
лучковими арками, в трьох останніх осях розташовані входи з воротами. Будівля знаходиться під захистом органу з
охорони навколишнього середовища.
Передбачається, що стара будівля фабрики буде трансформована у свого роду «будинок культури» для мешканців, де
будуть передбачені простори для проведення зустрічей, культурних заходів, дозвільної активності (на додаток до
інших місцевих центрів). Серед пропонованих функцій: семінари, виставки, творчі простори й місце для асоціацій,
консультаційних служб або фондів.



У Зоні А максимальна висота будівель може досягати 18 м, а максимально допустима щільність забудови
— 70%.



У Зоні Б поточний план зонування передбачає будівництво багатоквартирних будинків і розміщення
наступних функціональних зон: роздрібна торгівля, офіси, адміністрація, сфера послуг, фінансові
послуги, майстерні (за винятком ремонту
автомобілів), культура, розваги, туризм,
спорт,
відпочинок,
охорона
здоров'я,
ЗОНА Б.1
громадське
харчування,
пошта,
телекомунікації, наука.

ЗОНА Б.2

ЗОНА А

ЗОНА Б.3


У Зоні Б.1 максимальна висота будівель
становить 16 м, максимально допустимий
відсоток забудови — 70%.

У зонах Б.2 і Б.3 максимальна висота
будівель становить 25 м, а щільність забудови
може досягати 100%.

В центрі: озеленений парк, що не є
громадським, з зонами для зустрічей і
спілкування.


Допускається проєктування підземного

паркінгу: максимум у 2 рівня.
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Під знесення

Стара фабрика

A

Б

стр. 10

В

Г

B. Студентський гуртожиток/кімнати для оренди

Згідно з генеральним планом, житлові приміщення для студентів можуть розташовуватися в зонах Б.2 і Б.3. Для
розробки проєкту необхідно зробити наступні припущення:
1.

Кількість житлових приміщень — 250, з яких:
A. 220 одномісних кімнат з ванною та міні-кухнею, площа бл. 12 м²;
B. 30 двомісних кімнат з ванною та міні-кухнею, площа бл. 23 м².

2.

Простір загального користування має включати:
A. Стійку адміністратора з невеликою зоною відпочинку;
B. Зону для роботи та відпочинку, де студенти зможуть разом проводити час;
C. Пральню;
D. Приміщення для зберігання велосипедів.

C. Конференц-зала в старій будівлі фабрики

Відновлення старої будівлі фабрики має проводитися з урахуванням наступних вимог органу з охорони
архітектурних пам'яток.
Архітектурна форма будівлі повинна залишитися без змін. Допускається додавання в будівлю нової функції з
внесенням відповідних змін до розташування приміщень при максимальному збереженні початкового планування
і відновленням первісного зовнішнього вигляду фасадів. Не допускається розширення будівлі і зведення
додаткових поверхів. Пріоритет буде відданий реконструкції та демонстрації фасадів будівлі (див. приклади
нижче) після виконання комплексних реставраційних робіт або, в разі зносу кам'яної кладки, їх відтворення. Захист
будівлі, що представляє історичну цінність, і недопущення руйнування його історичних архітектурних
особливостей, а також автентичної історичної суті має соціальне значення. Житлову забудову пропонується
розмістити на прилеглих ділянках, які не перебувають під захистом органу з охорони архітектурних пам'яток.
Проте, відповідно до положень місцевого плану землекористування, рекомендується проєктувати забудову
таким чином, щоб зробити її елегантним сучасним фоном для історичної будівлі старої фабрики.
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У будівлі повинні розміщуватися зони, призначені для:





організації культурних заходів і дозвілля;
проведення семінарів;
проведення виставок;
розміщення штаб-квартир різних асоціацій, консультаційних служб або фондів.
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Фотографії будівлі старої фабрики в зоні А:

План другого поверху:

План першого поверху:

4. ТИП КОНСТРУКЦІЇ, ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
A. Тепловий комфорт

Для забезпечення комфортного середовища цільовий показник теплового комфорту в літню пору року повинен
бути таким, щоб частка перегріву (температури вище 25 ° С) становила менше ніж 10% від всього періоду. Для
досягнення такого показника студентам необхідно буде застосувати як пасивні (наприклад, затінення від сонця,
використання світлих кольорів для зовнішніх поверхонь, озеленення дахів і фасадів і т. д.), так і активні заходи
(наприклад, вентиляцію), але не використовувати кондиціонери.
B. Акустичний комфорт

Критично важливе значення для гарного самопочуття людей має забезпечення акустичного комфорту. Шум
негативно впливає на організм людини. Зокрема, порушення сну, викликані високим рівнем шуму, тягнуть за
собою погіршення здоров'я. Найбільше заважають, турбують і дратують в житлових приміщеннях такі джерела
шуму, як дорожній рух і сусіди.
Перегородки (як приклад) повинні бути спроєктовані відповідно до вимог стандарту Польщі на акустичні класи
житлових приміщень. Рекомендований рівень - AQ-2.
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Тип перегородки

Коефіцієнт

Стіна між приміщеннями (повітряний
шум)

R’A,1 (т. е. включаючи
непряму передачу шуму)

Міжповерхове перекриття (повітряний
шум)

непряму передачу шуму)

Міжповерхове перекриття
шум)

непряму передачу шуму)

(ударний

R’A,1 (т. е. включаючи
L’n,w (т. е. включаючи

Клас AQ-0
(необхідний
мінімум)

AQ-1 (більш
високий рівень)

AQ-2
(оптимальний
рівень)

≥ 50 дБ

≥ 53 дБ

≥ 56 дБ

≥ 51 дБ

≥ 53 дБ

≥ 56 дБ

≤ 55 дБ

≤ 51 дБ

≤ 47 дБ

Оскільки поруч розташовується залізничний вокзал, вікна повинні забезпечувати відповідний рівень звукоізоляції.
Учасникам рекомендується також проаналізувати рівень шуму, створюваного технічним обладнанням (наприклад,
системою вентиляції, охолодження та кондиціонування, ОВОК), і за необхідності запропонувати рішення для його
зниження (повітроводи зі звукоізоляцією, встановлені на повітропроводах звукопоглиначі).
C.

Якість повітря в приміщенні

Для забезпечення високої якості повітря в житловому приміщенні необхідно гарантувати низький рівень
концентрації CO2 в квартирі (не більше 1000 мг/м3). Для цього мінімальний повітрообмін, передбачений в проєкті,
повинен становити 30 м3/год на людину.
D.

Пожежна безпека

На фасадах і даху допускається використання тільки негорючих матеріалів.
E.

Природне освітлення

Для досягнення хорошої якості життя необхідно забезпечити мінімальну норму природного освітлення. Тому в
приміщеннях коефіцієнт природного освітлення повинен складати не менше 60%. Співвідношення площі
поверхонь вікон і підлоги повинне бути не менше 1/8.
F.

Викиди вуглекислого газу і споживання енергії

Спроєктована будівля повинна мати високий рівень енергоефективності. Необхідно забезпечити як мінімум такі
рівні:
-

річна потреба в енергії на опалення < 15 кВТ*ч/м2;
коефіцієнт теплопередачі даху < 0,15 Вт/м2К;
коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін < 0,20 Вт/м2К;
коефіцієнт теплопередачі для наземних поверхів < 0,30 Вт/м2К;
коефіцієнт теплопередачі вікон < 0,90 Вт/м2К;
повітронепроникність n50 < 1,5 1/ч.

У будівлі не повинно використовуватися обладнання для кондиціонування повітря.
Особливу увагу необхідно приділити втіленому вуглецю. Розрахунок викидів вуглецю за весь життєвий цикл
будівлі повинен проводитися за допомогою інструменту, безплатний доступ до якого на час конкурсу надає
компанія One Click LCA. Студентам необхідно буде розповісти, як їм вдалося скоротити або оптимізувати
кількість втіленого вуглецю при розробці проєкту1.

1

Під втіленим вуглецем розуміється сумарний вплив викидів вуглекислого газу, пов'язаних з матеріалами та будівельними процесами протягом
всього життєвого циклу будівлі або інфраструктури. Таким чином, втілений вуглець включає такі пункти: видобуток сировини (модуль А1),
транспортування виробнику (А2), виробництво (А3), транспортування на об'єкт (А4), будівництво (А5), етап використання (В1, за винятком
експлуатаційного вуглецю), технічне обслуговування (B2), ремонт (B3), заміна (B4), реконструкція (B5), демонтаж (C1), транспортування на
підприємство з утилізації після закінчення терміну служби (C2), переробка (C3), утилізація (C4).
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G. Ресурси і циклічність

За весь термін експлуатації будівля замкнутого циклу мінімізує використання первинної невідновлюваної
сировини та відходів, які не підлягають валоризації. Для досягнення цих двох ключових завдань щодо первинної
сировини й валоризації відходів необхідно врахувати наступні п'ять пунктів:
1.

Будівля замкнутого циклу має бути довговічною: вона повинна бути гнучкою в експлуатації та легко
адаптованою до змін з можливістю подальшої переорієнтації використання; вона повинна бути
виготовлена з довговічних і ресурсоефективних матеріалів, продуктів, а також з використанням систем,
які легко ремонтуються, обслуговуються або замінюються, а також які можна повторно використовувати
або переробити після завершення терміну служби.

2.

Ресурсоефективні матеріали, продукти та системи, виготовлені з мінімальним використанням
невідновлюваної сировини: вони повинні включати максимально можливу кількість здатної до
перероблення або відновлюваної сировини; їх установка повинна генерувати мінімальну кількість
відходів; кращим варіантом валоризації після завершення терміну служби повинно бути повторне
використання з подальшим переробленням; для полегшення повторного використання або переробки
системи повинні легко демонтуватися, а їх компоненти легко сортуватися; продукти та матеріали не
повинні виділяти небезпечні речовини, які можуть привести до забруднення навколишнього середовища.
Всі відходи на будівельному майданчику і при розбиранні будинку повинні підлягати валоризації. Цим
критеріям відповідають збірні будівельні елементи, модульні конструкції та полегшені системи (зокрема,
для фасадів та внутрішніх перегородок).

3.

Замість знесення/демонтажу та нового будівництва краще передбачити можливість реконструкції та
розширення наявних будівель.

4.

Замість знесення будівлі по закінченню терміну експлуатації краще передбачити можливість вибіркового
демонтажу; для полегшення демонтажу і валоризації відходів необхідно вести докладний облік всіх
матеріалів, продуктів і систем, використаних для будівництва, обслуговування та ремонту будівлі, а також
їх складу; до будівлі повинен бути прикріплений паспорт будівельних матеріалів (від етапу проєктування
до кінця експлуатації).

5.

Щоб забезпечити можливість вибору альтернативних варіантів, рішення повинні прийматися з
урахуванням фактичного впливу на навколишнє середовище на рівні будівлі; цей вплив має
розраховуватися для всього життєвого циклу будівлі (оцінка життєвого циклу на рівні будівлі).

У конкурсі студентам необхідно приділити особливу увагу першим двом пунктам (розробка проєкту для
довгострокової експлуатації та використання ресурсоефективних рішень).

5. УМОВИ КОНКУРСУ
Учасникам рекомендується вибрати для всіх креслень, ескізів та інструкцій такий масштаб, щоб судді могли чітко
розглянути всі деталі.
A.

B.

Генеральний план


Ознайомча схематична презентація (начерк) загальної схеми організації аналізованої ділянки для зон
А і Б. Завдання цієї схеми полягає в тому, щоб дати загальне уявлення про розташування основних
функцій і їх розподіл між житловою зоною й історичними будівлями. Учасники можуть представити
його в такому вигляді, в якому будуть вважати за потрібне.



Візуалізація краєвиду аналізованих зон з точки зору мешканця – види, перспективи та/або фотографії
фізичних моделей, які учасники вважають відповідними для найкращої демонстрації свого проєкту.

Житлова функція

Наступна інформація повинна бути продемонстрована принаймні для одного житлового будинку в зоні Б:


плани поверхів;
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C.

D.



креслення фасадів;



розрізи;



повздовжній переріз;



поперечний переріз;



деталі конструкції;



дах, зовнішні стіни, перегородки, вікна, деталі цокольного і проміжного поверхів;



слід звернути увагу на термічні та акустичні містки, а також на повітронепроникність і захист від
вологи ;



рекомендований масштаб: 1: 200 для планів/фасадів/розрізів і 1:20 для деталей (або інший достатній
для максимальної інформативності);



Аналіз життєвого циклу будівлі може бути розрахований на рівні будівлі, завдяки інструменту One
Click LCA.

Розрахунки


Розрахунки енергоефективності можуть виконуватися за допомогою PHPP або будь-яких інших
інструментів.



Розрахунки викидів вуглецю за весь життєвий цикл будівлі виконуються за допомогою інструменту
OneClick'LCA: інструменти та тренінги будуть надаватися безкоштовно.

Опис концепції проєкту

Крім мінімальних вимог учасникам необхідно надати достатню інформацію, щоб члени журі могли
проаналізувати:


Концепцію проєкту і функціональні рішення.



Постачання низьковуглецевої енергії: використання таких рішень, як відновлювана енергія місцевого
виробництва (геотермальна, фотоелектрична), або використання теплового насоса можуть мати
переваги.



Стратегію використання конструкцій з низьким рівнем втіленого вуглецю, наприклад, полегшені або
дерев'яні конструкції, повторне використання продукції.



Стратегію оптимізації ресурсоефективності та мінімізації будівельних відходів, наприклад,
використання полегшених конструкцій, збірних будівельних елементів заводського виготовлення,
модульних конструкцій, перероблених матеріалів або матеріалів біологічного походження тощо.



Стратегію досягнення теплового комфорту, наприклад: зведення огороджувальних конструкцій
будівлі (теплоізоляція і повітронепроникність), система опалення, вентиляції та кондиціонування,
заходи щодо захисту від сонця, вентиляція тощо.



Стратегію досягнення акустичного комфорту, наприклад: конструкції Rw, основні заходи
звукоізоляції від технічного і транспортного шуму тощо.



Стратегію досягнення високої якості повітря в приміщенні, наприклад: організація повітрообміну за
допомогою механічної або природної вентиляції, вибір матеріалів з низьким коефіцієнтом
випромінювання, активні речовини для утримування ЛОР (леткі органічні речовини) і формальдегіду,
регулювання вологості.



Стратегію забезпечення пожежної безпеки, наприклад: шляхи евакуації, протипожежні перегородки,
підбір матеріалів (реакція на горіння), вибір систем (вогнестійкість) тощо.



Стратегію забезпечення природним
високоефективні склопакети.



Стратегію забезпечення соціального комфорту і особистого простору щодо планування, враховуючи
контекст пандемії (необхідність проходження онлайн-курсів для студентів в якісному просторі).

освітленням;

наприклад,

розмір

і

орієнтація

вікон,
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Для того щоб продемонструвати відповідність перерахованим вище вимогам, учасники можуть надати: 3Dмоделі інтер'єру і екстер'єру, текст, діаграми, розрахунки, креслення або іншу інформацію в такому вигляді,
який вважатимуть за потрібне.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Стійкість з її економічним, екологічним і соціальним аспектами є ключовою частиною всіх критеріїв, які будуть
перераховані нижче і взяті до уваги на всіх рівнях оцінювання.


АРХІТЕКТУРА: 40%
Висока якість проєкту, функціональна концепція і регіональні аспекти, планування.



ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ: 30%
Конструкції відповідають критеріям Сен-Гобен (вуглець і енергія, ресурси та циклічність, здоров'я і
добробут), а також вимогам пожежної безпеки.



КОНСТРУКТИВНІ ДЕТАЛІ: 20%
Якість та узгодженість запропонованих конструктивних деталей з точки зору будівельної фізики (термічні
й акустичні містки, повітронепроникність та регулювання вологості).



ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ: 10%
Правильне використання і включення в проєкт продуктів і рішень від Сен-Гобен.
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7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Учасниками конкурсу можуть стати студенти факультетів архітектури, дизайну та будівництва або інших
спеціальностей у країнах, де проводиться конкурс.
ОРГАНІЗАЦІЯ
Сен-Гобен – організатор змагань за участю місцевих організацій Сен-Гобен в країнах, де відбувається
національний етап. Список контактних осіб розміщений за адресою: architecture-student-contest.saintgobain.com/contacts. Офіційний веб-сайт Конкурсу для студентів «ASC» – www.architecture-student-contest.saintgobain.com Фахівець з маркетингових комунікацій Анастасія Мошева Email: anastasiia.mosheva@saint-gobain.cloud
тел. (095) 273-88-16 (організаційні питання) Технічний спеціаліст Олександр Куц Email: oleksandr.kuts@saintgobain.cloud тел. (050) 353-98-22 (технічні питання)
ФОРМА І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Студентський конкурс «ASC» – це змагання у два етапи: 1) Національний етап – Конкурс, організований країною
з місцевими університетами. 2) Міжнародний етап – Змагання між переможцями національних етапів.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕТАП - Saint-Gobain організовує Національні етапи в країнах, де компанія має присутність, і з
місцевими командами, які відповідають за організацію. Національні етапи повинні проходити у всіх країнах з
1 березня по 30 квітня 2022 року. Організацією національних етапів займаються місцеві команди. Форму та премії
визначає місцевий лідер Сен-Гобен. Кількість та обсяг нагород визначатиме кожна місцева організація та буде
оголошувати на місцевому рівні. Переможець проекту кожного національного етапу буде запрошений для участі
на міжнародному етапі конкурсу.
УЧАСТЬ У НАЦІОНАЛЬНИХ ЕТАПАХ - Участь можуть взяти студенти з 1-го до 6-го курсу. Також у конкурсі
можуть змагатись студенти, які перебувають в програмах стипендій та обміну. Учасники повинні представляти
університет та країну, де вони навчаються під час проведення змагань. Студенти можуть брати участь
індивідуально або в командах у складі 2-х учасників. Студент не може входити до двох різних команд, які подають
проекти на той самий конкурс. Кожна команда може подати лише один проект. Команда не може брати участі у
двох різних національних етапах конкурсу одночасно. Рішення журі під час національних етапів є остаточним та
безповоротним, воно не підлягає оскарженню.
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ ЕТАПІВ КОНКУРСУ
Усі команди-учасниці повинні зареєструватися за адресою: https://architecture-student-contest.saint-gobain.com.
Реєстрація обов'язкова для участі. Реєстрація проводиться командою. Керівник групи повинен створити обліковий
запис для команди та ввести необхідну інформацію. Нереєстрація чи надання неповної або недостовірної
інформації призведе до дискваліфікації зі змагань. Останній термін реєстрації для участі в національному етапі
конкурсу – 31 березня 2022 р. Місцева організація може змінити дату, щоб краще відповідати розкладу місцевих
університетів. Перевірте дані у місцевого організатора. На національному етапі зареєструйтеся та налагодіть
тісний контакт з місцевим лідером Сен-Гобен. Національні етапи можуть мати власні локальні канали зв'язку. Точна форма подання, оцінювання робіт та дати Національного етапу визначаються відповідними місцевими
організаціями. Рекомендація полягає у дотриманні тих же вимог (5-хвилинна презентація та ролл-апи), які вимагає
міжнародний етап. Усі національні етапи мають бути завершені до 30 квітня 2022 року.
МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП - Міжнародний етап конкурсу відбудеться у Варшаві, Польща 8-10 червня. На
міжнародний етап буде запрошено максимум 60 команд, залежно від кількості країн-учасниць. Максимальна
кількість студентів для команди під час цього етапу, становить 2 учасники. Максимальна кількість команд, які
беруть участь у міжнародному етапі, становить 2 відповідно до наявності та ресурсів місцевих організацій. Під час
міжнародного етапу команди мають 5 хвилин, щоб представити свій проект журі, а всі проекти будуть показані на
виставці (ролл-ап). Усі презентації будуть транслюватися в прямому ефірі в Інтернеті. Міжнародний етап – це
триденний захід, на якому, серед інших, проводяться такі заходи: церемонія привітання, виставка проектів,
презентація проектів, обговорення журі, церемонія нагородження та урочистий обід. Порядок денний та заходи
можуть змінюватися або адаптуватися до кожного етапу. Міжнародне журі визначить переможців (1-ше, 2-ге та
3-тє місце), а також може присудити до 2 спеціальних призів за креативні ідеї або конкретні згадки, що надані
учасниками. Рішення журі на міжнародній сцені є остаточним та безповоротним, воно не підлягає оскарженню.
ПРЕМІЇ На кожному з двох етапів конкурсу встановлюються грошові премії за перше, друге і третє місця. Крім
того, місцевий організатор – представництво компанії в країні може присудити додаткові премії. Місцеві
організації Сен-Гобен нададуть інформацію про суму та кількість призів для Національного етапу. Міжнародний
етап - 1-й приз 5000 євро - 2-й приз 3000 євро - 3-й приз 1500 євро - Спеціальний приз 1000 євро - Студентська
премія 1000 євро На національному та міжнародному етапі конкурсу організатор – компанії Сен-Гобен та місцеві
представництва компанії зберігають за собою право присудити більшу або меншу кількість призів, ніж вказано
вище, відповідно до оцінок, які журі виставлять проектам.
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