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Особлива подяка: 

 
Управлінню архітектури та містобудівництва міста Бреста 

за допомогу в підготовці завдання 

 

 

 

1. Загальні відомості        

1.1. Зміст конкурсу  

 

В рамках Кіотського протоколу, більше 140 промислово розвинених країн взяли на себе 

зобов'язання істотно скоротити викиди CO2 і прийняли рішення застосовувати енергозберігаючі 

технології, які є пріоритетним завданням для збереження наших природних ресурсів. 

 

В цілому, будівельний сектор відповідає за 40% від загального споживання енергії та викидів CO2 в 

світі, що потребує нового підходу до проектування кожного нового проекту і кожної нової будівлі, 

що реконструюється.  

 

Оскільки світ стає більш урбанізованим, а міста – більшими за розміром та більш густонаселеними, 

збільшується споживання енергії, а також викиди CO2. 

 

Реагуючи на цю ситуацію, все більше місцевих органів влади вимагають від проектів нових 

споруджуваних об'єктів, щоб вони відповідали найвищим вимогам з точки зору 

енергоефективності, забезпечуючи при цьому максимальний рівень комфорту, який тільки 

можливий, для їх мешканців.  

 

Подібну політику підтримують і місцеві органи влади 

міста Брест, Білорусь. В 2019 році місто святкуватиме 

1000 років з дня заснування. 

 

В рамках нових проектних розробок, адміністрація 

міста Брест вирішила провести більш глибоке 

дослідження перспектив розвитку стійкого 

будівництва та розробити проект 

«Енергоефективний житловий модуль в місті 

Бресті» шляхом інтеграції аспектів 

енергоефективності в процеси регіонально-

територіального планування та розвитку. 

 

Дослідження базується на проекті будівництва 

багатоквартирного модулю. Модуль являє собою 

структурно-планувальний елемент площею 15-20 га, територія якого по периметру обмежена 

магістральними вулицями, а всередині розмежована районними вулицями. Модуль є відносно 

автономним елементом міської структури, в межах якої розташована житлова забудова, заклади і 

підприємства соціально-побутового обслуговування, навчально-виховні заклади, промислові 

об’єкти. Житлова забудова забезпечена місцями для автостоянок (на підземному рівні або першому 

поверсі прибудови); гостьові парковки розташовані за межами дворів житлових будинків, але в 

межах модуля. Приміщення перших поверхів використовуються переважно підприємствами 

соціально-побутового обслуговування, торгівельними підприємствами та в якості офісних 

приміщень. 

 

Завдання 12-го Міжнародного студентського конкурсу «Проектування Мультикомфортного 

будинку ISOVER», який був розроблений компанією ISOVER у співпраці з Управлінням 

Рисунок 1 – Географическое положение 

города Бреста 
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архітектури та містобудівництва міста Брест, полягає у розробці проекту житлового комплексу з 

урахуванням розвитку району в місті Брест, Білорусь. 

 

Учасники повинні будуть розробити екологічно раціональні архітектурні проекти відповідно до 

теми «Енергоефективний житловий модуль у місті Брест», що буде інтегрована в міський 

простір з урахування вимог концепції Мультикомфортного будинку компанії «Сен-Гобен», та з 

урахуванням кліматичних умов та регіональних особливостей міста Брест.  

 

1.2. Учасники 

 

Брати участь в конкурсі можуть студенти факультетів архітектури, дизайну і будівництва, та інших 

спеціальностей з університетів усіх країн, в яких проводиться даний конкурс (див. пункт 1.4). Брати 

участь можуть всі студенти з 3-го по 6-ий курс навчання як індивідуально, так і в командах до 3 

осіб. 

Один і той же студент не може входити до складу двох різних команд, які представляють проект по 

одному конкурсу. Одна команда може представити на конкурс лише один проект. 

Команда не може брати участь в національних етапах двох різних країн або на національному етапі 

та в онлайн-етапі одночасно. 

 

1.3. Організація, яка присуджує премію 

 

Премію присуджує підрозділ «Ізоляція» компанії «Сен-Гобен» за участю представництв компанії 

«Сен-Гобен» ISOVER та Izocam у країнах проведення національного етапу даного конкурсу. 

 
Керівник Міжнародного студентського конкурсу  

«Проектування Мультикомфортного будинку ISOVER»:  

Габріель Голумбеану 

Saint-Gobain ISOVER 

18, д’Ельзас Авеню, 92400 Курбевуа/ Франція 

Електронна пошта: gabriel.golumbeanu@saint-gobain.com 

 

Відповідальні керівники на місцевому рівні:  

Контактні дані місцевих представництв компанії «Сен-Гобен» ISOVER та Izocam представлені на сайті: 

www.isover-students.com/content/view/91/133/ 

 

Як зв'язатися з компанією «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна»: 

 

ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» 

02660, Київ, ул. М. Раскової, 13  

тел. (044) 498-7055, 498-7057  

 

Контактна особа: 

 

Керівник проектів маркетингових комунікацій Тетяна Туранова,  

Email: Tatyana.Turanova@saint-gobain.com, тел. (095) 273-8816. 

 

 

1.4. Порядок проведення конкурсу 

 

Міжнародний студентський конкурс «Проектування Мультикомфортного будинку ISOVER» складається з 2 

етапів: 

 

 Перший етап – національні півфінали та національний фінал 

o Відбуваються в усіх країнах, де ISOVER та Izocam проводять даний конкурс. 

mailto:gabriel.golumbeanu@saint-gobain.com
http://www.isover-students.com/content/view/91/133/
mailto:Tatyana.Turanova@saint-gobain.com
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o Національні півфінали пройдуть у тих містах, де кількість учасників становитиме більше 3 команд. 

Під час півфіналу пройду презентація робіт та визначення переможців півфіналу. Кращі команди – 

учасниці півфіналів будуть запрошені до Києва для участі у національному фіналі (до 3 команд з одного 

міста). «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» залишає за собою право змінити кількість команд, що 

брали участь у національному півфіналі, які будуть запрошені до Києва  для участі в національному фіналі 

– у бік зменшення або збільшення кількості команд.  

o  В рамках національного фіналу в м. Києві відбудеться захист проектів та вибір переможців. По 

одному представнику від команд, що зайняли 1, 2 та 3 місця, поїдуть на міжнародний фінал.  
 Другий етап (міжнародний) 

o Міжнародний етап заплановано на травень 2016 року, в якому будуть брати участь команди, які 

перемогли у національних етапах та в онлайн-етапі. 

 

Перший етап (національний) 

1. Національні етапи в країнах, які проводять конкурс 

 Проходять в кожній країні, де місцеві представництва компаній «Сен-Гобен» ISOVER та Izocam 

проводять конкурс. 

 У 2016 році національні етапи будуть організовані в наступних країнах: Білорусь, Бельгія, Болгарія, 

Хорватія, Республіка Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина,  Казахстан, Киргизстан, Латвія, Польща, 

Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Туреччина, Велика Британія та Україна.  

 Проектам-переможцям буде присуджено премію. Кількість призів та сума винагороди 

визначатимуться відповідальними організаторами на місцях та будуть оголошені кожною країною в 

індивідуальному порядку. 

 Проекти-переможці від кожної країни будуть запрошені до участі на міжнародному етапі конкурсу. 

 Участь у національному етапі 

a. Є відкритою для всіх студентів незалежно від спеціальності (архітектура, інженерна справа та інші) 

b. Студенти, які навчаються у 2015-2016 навчальному році в університетах країни, яка проводить 

національний етап конкурсу, а також студенти по стипендіальним програмам, за обміном тощо можуть брати 

участь у національному етапі в тій країні, де вони навчаються протягом 2015-2016 навчального року. 

c. Брати участь можуть всі студенти з 3-го по 6-ий курс навчання як індивідуально, так і в командах до 3 

осіб. 

d. Один і той самий студент не може входити до складу двох різних команд, які представляють проект по 

одному конкурсу. Одна команда може представити на конкурс лише один проект. 

e. Команда не може брати участь у національних етапах двох різних країн або в національному етапі та 

онлайн-етапі одночасно. 

 

 Реєстрація та офіційна інформація для участі в 

національному етапі. 

f. Всі учасники (студенти та викладачі), які беруть участь в 

Студентському конкурсі, повинні пройти реєстрацію за адресою в 

інтернеті: www.isover-students.com. 

g. Реєстрація повинна бути виконана кожним учасником в 

індивідуальному порядку. У випадку відсутності реєстрації учасника 

або надання неповної або недостовірної інформації, учасник буде 

відсторонений від участі в конкурсі.  

h. Останній строк реєстрації для участі в національному етапі 

конкурсу – 31 грудня  2015 року. Відповідальні організатори на місцях 

можуть змінити дату завершення реєстрації залежно від графіку 

навчального процесу в  місцевих університетах. 

i. Контактні дані відповідальних організаторів національного етапу конкурсу надані на сайті: 

www.isover-students.com/content/view/91/133/   

j. Вся офіційна інформація стосовно конкурсу буде надсилатися електронною поштою всім учасникам, 

зареєстрованим на сайті www.isover-students.com. 

 

http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/content/view/91/133/
http://www.isover-students.com/
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 Порядок проведення національного етапу 

k. Порядок представлення проектів на національному етапі, а також  графік проведення національного 

етапу, будуть визначені відповідальними організаторами на місцях.  

 

 

 

 

2. Онлайн-етап для студентів країн, в яких конкурс не проводиться на національному рівні  

 Проводиться Відділом міжнародного маркетингу компанії Saint-Gobain ISOVER.  

 Є відкритим для участі всіх студентів незалежно від спеціальності (архітектура, інженерна справа або 

інші спеціальності). 

 Даний етап організовано для участі студентів, які навчаються в 2015-2016 році в університетах 

наступних країн: Австрія, Данія, Угорщина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Швеція, Швейцарія та 

Норвегія. Даний список може бути змінено до 31.09.  

 Команди, які отримали 1-е, 2-е та 3-є місце в даному етапі, будуть запрошені для участі в другому 

етапі – на міжнародному етапі конкурсу. 

 

 

 Онлайн-етап  

 Є відкритим для участі всіх студентів незалежно від спеціальності (архітектура, інженерна справа або 

інші спеціальності). 

a. Брати участь можуть студенти, які навчаються в 2015-2016 навчальному році в університетах країн, які 

входять до списку, наданого вище. 

b.  Брати участь можуть усі студенти з 1-го по 6-ий курс навчання як індивідуально, так і в команді до 3 

осіб. 

c. Один і той самий студент не може входити до складу двох різних команд, які представляють проект по 

одному конкурсу. Одна команда може представити на конкурс лише один проект. 

d. Команда не може брати участь у національних етапах двох різних країн або в національному етапі та 

онлайн-етапі одночасно. 

 

 Реєстрація та офіційна інформація для онлайн-етапу 

f. Всі учасники онлайн-етапу Студентського конкурсу 

«Проектування Мультикомфортного будинку ISOVER» повинні 

пройти реєстрацію за адресою в інтернеті: www.isover-students.com. 

g. Реєстрація повинна бути виконана кожним учасником в 

індивідуальному порядку. У випадку відсутності реєстрації учасника 

або надання неповної або недостовірної інформації, учасник буде 

відсторонений від участі в конкурсі.  

h. Останній строк реєстрації для участі в онлайн-етапі – 31 

грудня 2016 року, 17.00 CET. 

i. Представник компанії «Сен-Гобен» - відповідальний за 

проведення онлайн-етапу – Габріель Голумбеану, 

gabriel.golumbeanu@saint-gobain.com.  

j. Вся офіційна інформація стосовно конкурсу буде надсилатися електронною поштою всім учасникам, 

зареєстрованим на сайті www.isover-students.com.  

 

 Порядок проведення онлайн-етапу 

k. Кожна команда-учасниця онлайн-етапу повинна надати організатору наступні документи: 

1. Документ у форматі pdf на англійській мові - загальним об’ємом максимум 30 сторінок – який містить 

опис концепції проекту та виконаний у формі на розсуд авторів з урахуванням вимог, описаних в пункті 2.6. 

2. Дані розрахунків по проекту в програмі MCH Designer, надані в форматі pdf. 

3. Документи мають бути завантажені у відповідному розділі на сайті www.isover-students.com. 

http://www.isover-students.com/
mailto:gabriel.golumbeanu@saint-gobain.com
http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
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l. Останній строк надання проектів – 15 січня 2016 року, 17.00 CET. Проекти, надані після вказаного 

строку, розглядатися не будуть.  

m. Журі, яке складається з експертів компанії «Сен-Гобен», визначить команду-переможця онлайн-етапу. 

Оголошення переможця відбудеться до 31.03.2016 року, інформація буде представлена на сайті www.isover-

students.com. 

n. Керівник Міжнародного студентського конкурсу «Проектування Мультикомфортного будинку 

ISOVER» надішле лист електронною поштою та зв’яжеться за телефоном з командою-переможцем для 

надання детальної інформації про участь в міжнародному етапі 25-28 травня. 

 

Другий етап (міжнародний) 

 Міжнародний етап 

o Міжнародний етап конкурсу відбудеться в Мінську, Білорусь,  період з 25 по 28 травня 2016 року. 

o В міжнародному етапі братимуть участь 60 команд 

 Максимальна кількість команд-учасників - 57 команд з числа переможців в національному етапі. 

 Максимальна кількість команд-переможців національного етапу, які допускаються до участі на 

міжнародному етапі - 3 команди. 

 Місцеві представництва компаній ISOVER або Izocam можуть прийняти рішення про скорочення 

кількості студентів в одній команді або кількості команд, які запрошені до участі в міжнародному етапі, 

відповідно до власної стратегії. 

 3 команди-переможці онлайн етапу конкурсу будуть запрошені для участі на міжнародному етапі 

конкурсу. 

o На міжнародному етапі проекти, які беруть участь в конкурсі, будуть виставлені для перегляду та 

обговорення. Крім того, у авторів проекту буде можливість представити журі та всім учасникам концепцію 

свого проекту протягом п’ятихвилинної презентації. Всі презентації транслюватимуться в прямому ефірі на 

сайті www.isover-students.com 

o Після презентацій відбудеться нарада журі та церемонія нагородження переможців.  

o Міжнародне журі обере трьох переможців міжнародного етапу. Крім того, журі може 

присудити кілька спеціальних призів за видатні ідеї, представлені учасниками конкурсу. 

 

1.5. Призовий фонд конкурсу 

 

Для кожного з двох етапів конкурсу встановлюються грошові призи за перше, друге і третє місця. 

Крім того, представництво компанії в кожній країні може присудити додаткові призи. 
 

 Національні етапи: 

o Інформація про суму призу та кількості номінацій на перемогу в національному етапі надається 

місцевими представництвами компаній ISOVER и Izocam. 

 Національний етап: 

o Перше місце    7 000  грн. 

o Друге місце     5 000 грн. 

o Третє місце    3 000 грн. 

o Спеціальний приз від журі   1 000 грн.  

o          Приз студентських симпатій  1 000 грн 

 

 Онлайн-етап 

o 1
е
  місце € 1 500 

o 2
е
  місце € 1 000 

o 3
є
  місце € 750 

 Міжнародний етап: 

o 1
е
  місце € 1 500 

o 2
е
  місце € 1 000 

http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
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o 3
є
  місце € 750 

o Спеціальні призи  € 500 

o Студентський приз  € 500 

 

На національному та міжнародному етапах організатори, підрозділ «Ізоляція» компанії «Сен-Гобен» 

ISOVER та Izocam, зберігають за собою право присудити більшу або меншу кількість призів, ніж вказано 

вище. 

 

1.6. Графік проведення конкурсу 

 

Відправлення запрошень для участі у конкурсі в рамках інформаційної події: 

 Вересень-жовтень 2015 року 

 

Реєстрація для участі в національному етапі 

 Всім учасникам необхідно зареєструватись на сайті www.isover-students.com. Будь-яка команда, яка 

не пройшла реєстрацію, або команда, яка надала неповну або недостовірну інформацію, буде відсторонена 

від участі в конкурсі. 

 Останній строк реєстрації для участі в національному етапі конкурсу – 31 грудня 2015 року. 

Відповідальні організатори на місцевому рівні можуть змінити дату завершення реєстрації залежно від 

графіка навчального процесу в місцевих університетах. 

 Будь ласка, уточніть дату в організаторів конкурсу у Вашій країні. 

 Вся офіційна інформація стосовно конкурсу буде надіслана електронною поштою всім учасникам, які 

зареєстровані на сайті www.isover-students.com 

 

 

Крайній термін подачі готових проектів  на національному етапі -  29 лютого 2016р. 

Національні півфінали відбудуться в період з 9 по 11 березня 2016р. 

Національний фінал відбудеться 25 березня 2016 р. (дата може бути змінена) 

 

Реєстрація для участі в онлайн-етапі  

 Всім учасникам необхідно зареєструватись на сайті www.isover-students.com. Будь-яка команда, яка 

не пройшла реєстрацію, або команда, яка надала неповну або недостовірну інформацію, буде відсторонена 

від участі в конкурсі. 

 Останній строк реєстрації для участі в онлайн-етапі – 31 грудня 2015 року, 17.00 CET. 

 

Строки завершення національних етапів  

 Всі національні етапи мають бути завершені до 1 травня 2016 року (включаючи церемонію 

нагородження за результатами національного етапу). Відповідальні організатори на місцях оголосять точні 

строки проведення національних етапів. Будь ласка, уточніть дати у відповідального організатора у вашій 

країні.  

 Організатори на місцях повинні враховувати запас часу, необхідний на відкриття віз для участі в 

фіналі. 

 

Строки завершення онлайн-етапу 

 Останній строк надання проектів – 15 січня 2016 року, 17.00 CET. Проекти, надані після вказаного 

строку, розглядатися не будуть. 

 Журі, яке складається з експертів компанії «Сен-Гобен», визначить команду-переможця онлайн-

етапу.  

 Оголошення переможця відбудеться до 31.03.2016 року, інформація буде представлена на сайті 

www.isover-students.com.  

 Керівник Міжнародного студентського конкурсу «Проектування Мультикомфортного будинку 

http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
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ISOVER» надішле лист електронною поштою та зв’яжеться за телефоном з командою-переможцем для 

надання детальної інформації про участь в міжнародному етапі 25-28 травня 2016 року. 

 

Надання матеріалів для участі в міжнародному етапі  

 Не пізніше 1 травня 2016 року. 

 Кожна команда-учасник має надати документи відповідно до пункту 3 даного положення – Детальна 

інформація про подачу документів.  

 

Міжнародний етап та церемонія нагородження 

 Міжнародний етап конкурсу відбудеться в Мінську. Білорусь, з 25 травня по 28 травня 2016 року. 

Додаткова інформація буде надана на лекціях, які проводитимуть місцеві представники компанії «Сен-Гобен» 

ISOVER або Izocam в університетах, які беруть участь в конкурсі. Для отримання детальної інформації 

звертайтесь до місцевих представництв компанії «Сен-Гобен» ISOVER або Izocam. 

 

 

1.7. Консультації 

 

З жовтня 2015 року до березня 2016 року будуть організовані декілька сесій консультування в режимі онлайн. 

Точні дати консультації будуть оголошені в інформаційному бюлетені конкурсу всім учасникам, які 

зареєстровані на сайті www.isover-students.com.  

 

 

1.8. Журі 

 

На національному етапі, онлайн-етапі та міжнародному етапі роботи будуть оцінені за наступними 

критеріями: 

 

A. Участь в конкурсі 

 Мінімальні вимоги: Проекти, в яких не виконані мінімальні вимоги, вказані в пункті 2.6.1, не будуть 

розглядатись.  

B. Оцінка проекту 

 Архітектура: 50% 

o Висока якість проекту, функціональна концепція, врахування регіональних особливостей, план, а 

також екологічна, економічна та соціальна раціональність. 

 Технічні критерії: 20% 

o Конструкції мають відповідати вимогам концепції Мультикомфортного будинку компанії «Сен-

Гобен» (нормативні показники тепло- та звукоізоляції, природного освітлення), а також вимогам пожежної 

безпеки. 

 Конструктивні вузли та деталі: 20% 

o Якість та сумісність запропонованих деталей та вузлів конструкцій з урахуванням будівельної фізики 

(теплові та акустичні мости, повітропроникність та управління вологістю).  

 Використання матеріалів: 10% 

o Правильне використання та застосування в проекті матеріалів та рішень компанії «Сен-Гобен» - 

ISOVER, Izocam тощо. 

 

Національне журі 

 Переможці національного етапу будуть визначатись національним журі. Склад національного журі 

буде визначатись місцевим організатором конкурсу. 

 

Журі онлайн-етапу 

 Переможці онлайн-етапу будуть визначатись журі в складі 3 спеціалістів компанії «Сен-Гобен» 

http://www.isover-students.com/
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(архітектор та інженери).  

 

Міжнародне журі 

 До складу міжнародного журі увійдуть незалежні архітектори, представники компанії «Сен-Гобен» та 

міста Брест, а також переможці Студентського конкурсу минулих років. 

 Журі: 

o Незалежні архітектори: 2 особи 

o Представники компанії «Сен-Гобен»: 2 особи 

o Представники міста Брест: 2 особи 

o Переможець Студентського конкурсу минулих років: 1 особа 

 

 В силу обставин організатор може змінити кількість членів журі або його склад без попереднього 

повідомлення. Склад міжнародного журі буде оголошено до проведення міжнародного етапу. 

 

 

Студентський приз на міжнародному фіналі 

 Студентський приз (в сумі € 500) буде присуджено (організатором) за підсумками голосування 

команд-учасників. 

 Кожна команда матиме право 1 (одного) голосу, який може бути віддано команді, яка надала 

найкращий, на думку учасників, проект, з урахуванням усіх критеріїв суддівства, наданих вище. 

 Команда, яка отримала найбільшу кількість голосів, отримає Студентський приз. 

 У випадку якщо декілька команд наберуть однакову кількість голосів, приз буде розділено порівну між 

цими командами. 

 

1.9. Витрати на відрядження та транспорт 

 

 Національний етап: 

o Конкурсанти беруть на себе ризики і витрати, що пов'язані з наданням конкурсних робіт на 

національні півфінали. Компанія «Сен-Гобен» оплачує транспортні витрати для команд-

переможниць національних півфіналів, які будуть запрошені до Києва для участі в національному 

фіналі.. 

 Онлайн-етап 

o Учасники беруть на себе витрати, пов’язані з представленням робіт на онлайн-етапі. 

 Міжнародний етап: 

o Організатор бере на себе витрати, пов’язані з переїздом, розміщенням та проживанням конкурсантів на 

період проведення міжнародного етапу. 

 

 

 

1.10. Правовий аспект 

 

Учасники студентського конкурсу «Проектування Мультикомфортного будинку ISOVER» 

(«Конкурс») погоджуються, що вся інформація / дані, що містяться в їх проектах, не порушують 

прав на інтелектуальну власність будь-яких третіх сторін, і що вони або є власниками даної 

інформації / даних, або повністю уповноважені на їх використання та надання. 

 

Учасники зберігатимуть необмежені права на інтелектуальну власність щодо своїх проектів. 

 

Учасники національного або міжнародного етапу конкурсу, незалежно від свого стану (студент, 

викладач, співробітник, співробітник ISOVER, CertainTeed, MAG або Izocam та інші учасники), 

дають необмежений дозвіл «Сен-Гобен», ISOVER, CertainTeed MAG і Izocam безоплатно 
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використовувати і публікувати їх проекти, презентації проектів та всі матеріали, що надані 

конкурсантами або представляють їх, включаючи фото / відеоматеріали, зроблені учасниками 

конкурсу та / або матеріали, які надані конкурсантами на адресу Організатора для участі в конкурсі, 

протягом необмеженого періоду часу і для всіх публікацій в ЗМІ, запланованих Організатором. 

 

Конкурсанти визнають, що рішення журі є остаточним. Всі учасники цим приймають незаперечний 

і остаточний характер рішення журі.  

 

Беручи участь в конкурсі, конкурсанти визнають умови проведення конкурсу, представлені в цьому 

документі, і погоджуються з ними. 

 

 

1.11. Можливе співробітництво конкурсантів з адміністрацією Бреста 

 

Учасники проінформовані про те, що на міжнародному етапі будуть присутні представники адміністрації 

міста Брест. Адміністрація міста Брест може зацікавитись деякими представленими ідеями, в такому випадку 

можливе окреме обговорення проекту представниками адміністрації міста Брест з авторами проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Детальна інформація про конкурсне завдання 

 

2.1. Загальні відомості про місто Брест 

 

Місто Брест (координати: 52°08′N 23°40′E) розташоване на кордоні Білорусі та Польщі, на перетині річок Буг 

та Мухавець, територіально поряд із польським містом Тересполь. Брест – обласний центр з населенням 

330 800 осіб (в 2015 році). 

Місто було засноване в 1019 році та є історичним центром багатьох культур. З 11 сторіччя тут знаходився 

давній руський торгівельний центр – Берестя – та фортеця на кордоні з польськими та литовськими землями. 

В період XIV – XVI століть місто Берестя було одним із найбільших міст Великого Князівства Литовського. В 

1390 році Берестя стало першим білоруським містом, яке отримало право на самоуправління, відоме як 

Магдебурзьке право. В 1553 році Берестейський староста Миколай Радзивілл заснував першу в Білорусі 

типографію, де була надрукована унікальна Брестська Біблія в 1563 році. У 1830 році російський цар Микола І 

ухвалив проект фортеці, яка мала бути збудована в старому місті. Брест змістився на 2 км у східному 

напрямку. Через 5 років після будівництва фортеці старе місто перестало існувати. 

Під час Другої Світової війни в 1941 році, місто було захоплене нацистами. Після війни, знаходячись на 

кордоні Радянського Союзу та Польщі, місто стало частиною Білоруської Радянської Соціалістичної 

Республіки. Після розпаду СРСР в 1991 році, місто стало частиною території Республіки Білорусь. 

Будівництво меморіального комплексу «Брестська фортеця-герой» було розпочато за часів СРСР як пам’ятник 

мужності радянського народу в роки Другої Світової війни. Детальніше інформацію про місто Брест ви 

зможете знайти на сайті: 

 

http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ru&tl=en&u=http://city.brest.by/&sandbox=0&usg=ALkJrhgg7

AuGfb4BRWAe5pOR6wij6oM1PQ 

 

 

 

http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ru&tl=en&u=http://city.brest.by/&sandbox=0&usg=ALkJrhgg7AuGfb4BRWAe5pOR6wij6oM1PQ
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ru&tl=en&u=http://city.brest.by/&sandbox=0&usg=ALkJrhgg7AuGfb4BRWAe5pOR6wij6oM1PQ
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Білоруська архітектура 

 

У 20 столітті в Білорусії переважала архітектура радянського періоду. Початок століття співпав з періодом 

індустріалізації. Характерними рисами архітектурного стилю були лаконічність, простота та функціональність 

(наприклад, Будівля Уряду в м. Мінськ). Нові об’єми будівництва вимагали впровадження нових методів. В 

1936 році почалось будівництво так званих типових 

проектів. Типові проекти будівель розроблялись 

архітектурними інститутами та, ніби під 

копіювальний папір, будувались по всій країні. 

 

Білоруські міста (Мінськ, Брест) були зруйновані у 

часи Другої Світової війни. Після визволення 

Білорусі в 1944 році розпочалась всерадянська 

кампанія з відновлення білоруських міст. В 1946-

1949 роках були розроблені та затверджені 

генплани для більшості білоруських міст. В цей 

період багато значимих та цінних пам’яток 

білоруської архітектури було зруйновано, щоб 

поступитися місцем новому будівництву. 

 

Починаючи з середини 50-х років, будівництво 

тривало згідно нового індустріального методу. 

Основна увага була сконцентрована на 

економічності забудови, використанні 

залізобетонних збірних конструкцій, стандартизації 

та уніфікації. Архітектура розглядалась в більшій 

мірі як наука, а не мистецтво. 60% будівель 

промислового характеру, 90-95% житлових 

будинків та 90% соціально-культурного 

призначення були збудовані відповідно до типових 

проектів у вигляді великої кількості однакових 

будівель. Основним напрямком розвитку міста було 

створення житлового «масиву» по периметру. На 

основі цієї концепції далі була розроблена ідея 

створення мікрорайону – самостійної житлової 

територіальної одиниці з багатоповерховими 

будинками та власною інфраструктурою зв’язку, 

транспорту, центрального опалення та 

енергопостачання, комерційними центрами, 

школами, дитячими закладами тощо. Подібні міста 

всередині міст отримали в наш час широку 

розповсюдженість в Білорусі. Останнім часом 

більше уваги почало приділятися екологічним аспектам житлового будівництва, в результаті чого злиття 

мікрорайонів з природним ландшафтом – озерами, ріками та парками – стало набувати все більш звичний 

характер. 

Детальніша інформація з історії міста Брест, а також зображення різноманітних архітектурних об’єктів 

представлені на сайті www.isover-students.com в розділі «Документація конкурсу 2016». 

Ви можете додатково ознайомитись з архітектурою міста Брест на сайті: http://globus.tut.by/brest/index.htm. 

 

 

2.2. Географічне положення та клімат Бреста  

Церква в місті Брест 

Джерело: Габріель Голумбеану 

Центр міста 

Джерело:  http://en.bstu.by/ 

http://www.isover-students.com/
http://globus.tut.by/brest/index.htm
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Місто Брест (висота над рівнем моря 146 м) розташоване з обох боків ріки Мухавець. Ріка протікає в 

західному напрямку через усе місто, розділяючи його на північну та південну частини та перетинаючись з 

рікою Буг в районі Брестської фортеці. Течія ріки повільна та спокійна. В наш час річка в Бресті широка. 

Місцевість міста – рівнинна. Заплава ріки дуже широка та складає від 2 до 3 км (від 1 до 2 миль) в ширину. В 

минулому Брест постійно страждав від повеней. 

Меліорація земель заплави ріки була проведена методом гідравлічної розробки. В 1980-ті роки великі 

землесосні знаряддя з фрезерним розпушувачем добували пісок та глину з русла ріки для укріплення берегів. 

Після днопоглиблювальних робіт ріка стала глибшою, береги – вищими. В наш час ріка не виходить з берегів. 

В 2000-ні роки почалось будівництво двох нових житлових мікрорайонів у південно-західній частині Бреста. 

На схід від Бреста знаходиться Дніпро-Бузький канал, роботи по зведенню якого тривали в середині 19 

століття, щоб з’єднати ріки Мухавець та Піну – притоки ріки Прип’ять, яка, в свою чергу, впадає в ріку 

Дніпро. Таким чином, місто Брест отримало судноплавний шлях з виходом до Чорного моря. 

 

Кліматичні умови міста Брест 

Характер клімату в місті Брест – перехідний між морським та вологим континентальним. Але в більшій мірі 

клімат характеризується як морський через нестійкі зими – температура взимку коливається близько нуля 

градусів. Літній період теплий завдяки континентальному розташуванню міста у порівнянні з територіями 

поблизу Балтійського моря. 

 

 Абсолютний температурний мінімум:   – 35,5ºC 

 Абсолютний температурний максимум: + 36,6ºC 

 

 



 

 

Характер вітру 

   

Протягом року середня швидкість вітру коливається від 0 м/с до 4 м/с (від безвітря до слабкого вітру), рідко 

перевищуючи 51 м/с (ураган). 

Найбільше середнє значення швидкості вітру 3 м/с (легкий вітер) зафіксовано в районі 27 квітня, коли 

максимальна середньодобова швидкість вітру складає 4 м/с (слабкий вітер). 

Найменше середнє значення швидкості вітру 1 м/с (тихий вітер) зафіксовано в районі 30 вересня, коли 

максимальна середньодобова швидкість вітру складає 3 м/с (легкий вітер).  

Швидкість вітру 

 
Daily max. – середньодобова максимальна швидкість, daily mеаn – середньодобова середня 

швидкість 
 

Середньодобова мінімальна (червоний колір), максимальна (зелений колір), середня (чорний колір) швидкість вітру з 

лініями процентиля  вітру з лініями процентиля (внутрішня від 25го до 75го процентиля, зовнішня лінія – від 10го до 

90го процентиля). 

Джерело https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus 

 

 

Переважаючим є західний вітер (11% всього часу). Вітер рідко дме з півночі (4% всього часу) та з північного 

сходу (4% всього часу). 

 

Напрямок вітру протягом року 

 
 

Діаграма напрямку вітру протягом 

року у відсотковому співвідношенні. 

Сума величин не дорівнює 100%, 

оскільки напрямок вітру не 

визначається в період без вітру. 

Джерело: 

https://weatherspark.com/averages/3382

6/Brest-Brest-Province-Belarus 

 

 

https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus
https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus
https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus
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Напрямок вітру у відсотковому співвідношенні 

за періоди часу протягом року 

 

 

E – східний, NW – північно-західний, W – західний, SE – південно-східний,  

S – південний, SW – південно-західний напрямок 

 

Напрямок вітру протягом доби у відсотковому співвідношенні. Сума величин не дорівнює 100%, оскільки напрямок вітру 

не визначається в період без вітру. 

Джерело: https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus  

 

 

2.3. Загальна інформація про місцезнаходження ділянки 

 

Мікрорайон «Червоний Двір» 

знаходиться в південно-східній 

частині Бресту, на відстані близько 7 

км від центру міста. 

 

 

Ділянка розташована на південному 

березі ріки Мухавець в природніх 

умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження ділянки 

Джерело: Google Maps

https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus


 

 

Ділянка розташована вздовж основних планувальних осей міста в безпосередній близькості від 

багатофункціонального центру міського призначення та спеціалізованого центру районного 

призначення. 

 

 
Модель планувальних осей та суспільних центрів міста Брест 

Джерело: Брестський Виконавчий Комітет 

Джерело: Габріель Голумбеану 



 

 

 
Ріка Мухавець, Південний берег, вигляд на захід _1 

Джерело: Габріель Голумбеану 

 

Частина території відноситься до колишньої військової частини, яка була виведена з експлуатації в 

2012 році. В процесі нового будівництва будівлі військової частини будуть знесені. 

 
Колишній контрольно-пропускний пункт 

Джерело: Брестський Виконавчий Комітет



 

 

 

Аерознімок ділянки 

Джерело: Брестський Виконавчий Комітет 

 

Детальніша інформація та фотографії надані на сайті www.isover-students.com в розділі 

«Документація по конкурсним завданням 2016». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isover-students.com/
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2.4 Опис завдання 

 

Студентам пропонується розробити проект по 

розвитку житлового району в межах мікрорайону 

«Червоний Двір». Висунута концепція розвитку 

території базується на принципі побудови блочних 

модулів. Дана територія зображена на малюнку. 

Вона складається з двох модулів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульний підхід – теоретична модель 

Модуль – структурно-планувальний елемент площею 15-20 га, 

територія якого по периметру обмежена магістральними вулицями, 

в всередині розмежована районними вулицями. Модуль є відносно 

автономним елементом міської структури, в межах якої 

розташована житлова забудова, заклади та підприємства 

соціально-побутового обслуговування, навчально-виховні заклади, 

промислові об’єкти. Житлова забудова забезпечена місцями 

для автостоянок (на підземному рівні); гостьові парковки 

розташовані за межами дворів житлових будинків, але в 

межах модуля. Приміщення перших поверхів 

використовуються переважно для надання суспільних послуг. 

 

Основні характеристики модуля: 

 Зниження етажності забудови. 

 Підвищення щільності та інтенсивності. 

 Використання перших поверхів для організації соціального, 

культурно-побутового обслуговування, освітніх функцій. 

 Використання підземного простору для організації 

паркувальних місць. 

 Організація чистих виробництв та робочих міць в 

безпосередній близькості.  

 Багатофункціональність та різноманітність (присутність 

житлової, виробничої, культурно-освітньої, суспільної, 

адміністративно-ділової, ландшафтно-рекреаційної, спортивної, 

освітньої, медичної, торгівельно-побутової функцій).  

 Озеленена територія: не менше 30%. 

Один модуль складається з 16 блоків, переважно однакового планування, параметри одного блоку - 125*75 м 

(1 га).  Житлова забудова представлена двома типами блоків:  

 Ділянка 1: Блоковані міські будинки з низькою щільністю 

 Ділянка 2: Багатоквартирні будинки з середньою щільністю 
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Тип одиниці забудови Загальна площа забудови 

Ділянка 1 

Блоковані міські будинки з низькою щільністю  

 Від 1 до 3 поверхів, 20 – 40 будинків в блоці 

 1 паркувальне місце на одну сім’ю  

 Перший поверх може використовуватись під торгові 

або офісні приміщення 

 70 -150 осіб / га (на один блок) 

 Озеленена територія: не менше 30% 

1500 м2/га 

(мінімально) 

Ділянка 2 

Багатоквартирні будинки з середньою щільністю 

 3- 5 поверхів, допустима кількість поверхів – до 8 

поверхів 

 1 паркувальне місце на одну сім’ю  

 Перший поверх виходить на головну вулицю – 

торговельні, офісні приміщення, паркувальні площі 

 Інші поверхи – житлові приміщення 

 150 – 200 осіб / га (один блок) 

 Озеленена територія: не менше 30% 

Від 2500  

до 3500 м2/га 

 
 



 

 

Ділянка та вимоги до зонування 

Запропонована для проектування територія складається з 2 

ділянок, параметри кожної – 75м x 125м.  

 

Ділянка 1 включатиме житлові будівлі – міські блоковані 

будинки – висотністю від 1 до 3 поверхів (висотою від 

«Цокольний поверх» до «Цокольний поверх +2»). Кількість 

будівель: 20 – 40/ ділянку. 

 

Можливе використання цокольного поверху під нежитлові 

приміщення, наприклад, для офісів, магазинів, 

кондитерських за умови виконання загальних вимог до 

модуля. 

.                                 Малюнок 10 – Проектна ділянка 

 

 

Ділянка 2 включатиме житлові будівлі (багатоквартирні будинки) висотністю від 3 до 5 поверхів (висотою 

від «Цокольний поверх +2» до «Цокольний поверх +4»).  

Так само, як у випадку Ділянки 1, цокольний поверх може бути використаний під нежитлові приміщення 

та/або організацію паркувальних місць. 

 

В рамках проекту можна розробити деякі особливості багатоповерхових будинків. 

 

Розподіл житлових та нежитлових площ повинен бути виконаний у відповідності до вимог модуля (з 

урахуванням всіх ділянок, які входять до модуля). 

 

Вимоги до квартир 

Спальні в квартирах повинні бути достатньої площі для розміщення двох людей, а житлові кімнати повинні 

бути достатньої площі для розміщення сімей з розрахунку загальної житлової площі більше 18 м2 на людину. 

Висота житлових поверхів повинна становити 3,0 м.  

 

Культурно-рекреаційне облаштування прилеглої території 

Мінімальні вимоги: 

 Ігровий майданчик для дітей. 

 Відкрита площа житлового комплексу. Відкритий простір може проектуватися у формі двору, 

внутрішнього двору; може бути інтегровано в конструкцію будівлі або представляти собою поєднання 

вказаних варіантів. 

 Паркова зона комплексу має поєднувати в собі елементи природного ландшафту та твердих покриттів. 

 Велопарковки сумісно з пунктами велопрокату. 

 Наземні гостьові парковки.  

 Особливі вимоги: наявність пунктів збору сміття. 

 Двори, призначені для руху тільки пішоходів та двори (блоки), повинні бути з’єднані зеленими 

коридорами. 

 

Інші функції 

В рамках власного проекту конкурсанти можуть запропонувати для даної території інші елементи 

облаштування території на свій розсуд. 

 

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ 

 

Конкурсанти мають надати розробки тільки по 2 ділянках, для яких заповнюється документація у 

відповідності з вимогами. 
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Ділянки повинні бути типовими та стандартними для відтворення за концепцією генерального плану. 2 

ділянки повинні існувати в комплексі, доповнюючи одна одну та розділяючи функціональні можливості та 

елементи відносно головної вулиці. 

 

Всі будівлі даної території повинні відповідати параметрам будівельної фізики концепції Мультикомфортного 

будинку, наданим на сторінці 15. 

Детальний опис проекту та розрахунки необхідно надати лише по одному житловому будинку, 

розташованому на території Ділянки 1. 

  

Виконання конкурсного завдання головним чином передбачує отримання відповіді на питання: Як 

реалізувати енергоефективне будівництво в умовах «Енергоефективного житлового модуля в Бресті» з 

урахуванням соціальних та кліматичних умов? 

 

2.5. Тип конструкції, технічні параметри 

 

Для виконання умов концепції Мультикомфортного будинку необхідно забезпечити найвищі експлуатаційні 

характеристики тепло- і звукоізоляції, пожежної безпеки та природного освітлення. Презентацію по концепції 

Мультикомфортного будинку можна скачати на сайті www.isover-students.com.  

По даній темі під час конкурсу будуть проводитись лекції на факультетах, а також сесії онлайн-консультацій. 

Критерії Мультикомфортного будинку надані в таблиці нижче.  

 

СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (кВт*год/м2 рік) <15 кВт*год/м2 рік 

СПОЖИВАННЯ ОХОЛОДЖЕННЯ (кВт*год/м2 рік) <15 кВт*год/м2 рік 

ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ n50 (об’ємів/год)  0,6 об’ємів/год 

ДЕННЕ СВІТЛО (Автономія денного світла, % в робочий час) 60% 

 Мін. 
Цільовий 

показник 

ІНДЕКС КОМФОРТУ В ЛІТНИЙ СЕЗОН (% перегріву в сезон) 10% 5% 

ПАРАМЕТРИ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Між 

квартирами 

Повітряний шум 

 
≥63 дБ 

Ударний шум 

 
≤45 дБ 

Між кімнатами    

в одній квартирі 

    Повітряний шум 

 
≥58 дБ 

Ударний шум 

 
≤40 дБ 

Від зовнішніх 

шумів 

Рівень шуму від 

зовнішніх джерел 
≤25 дБ 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  
Екологічна декларація 

продукції «Сен-Гобен» 

Критерії Мультикомфортного будинку компанії «Сен-Гобен» 

Джерело: «Сен-Гобен» 

 

 

Конкурсанти повинні будуть надати в своєму проекті основні стратегії, які були використані для досягнення 

критеріїв Мультикомфортного будинку «Сен-Гобен». 

 

 

 

 

5.1. Конструкція 

 

Учасники не обмежені у виборі типу конструкції (несучі, дерев’яні, металеві конструкції тощо), однак 

http://www.isover-students.com/
http://www.isover.ru/index.php?pid=111
http://www.isover.ru/index.php?pid=111
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використання матеріалів ISOVER, CertainTeed та/або Izocam у будівельній конструкції є обов’язковою 

умовою. 

  

 

ISOVER надасть безкоштовну допомогу в питаннях 

проектування в наступній формі: 

 Онлайн база даних вузлів та рішень в програмі CAD на 

сайті: www.isover-construction.com. 

o Перша в світі база даних, яка містить більше 150 

будівельних вузлів та з’єднань без теплових мостів для 4 різних 

конструктивних систем. 

o Всі деталі та вузли сертифіковані Інститутом пасивного 

дому, а їх застосування дозволить уникнути утворення теплових 

мостів. 

o Надається безкоштовний доступ до бази даних, яка 

включає в себе: креслення в програмі CAD з різними 

варіантами завантаження, складові елементи та матеріали, 

основні цифри, ізотерми, моделі та матеріали, розрахунки з 

повітропроникності. 

Конструкційні вузли і деталі ISOVER  

Джерело: www.isover-construction.com 

 Повітропроникність: www.isover-airtightness.com 

o Уся необхідна інформація з питань повітропроникності: методи забезпечення, матеріали та рішення, 

важливість концепції. 

 Програма для розрахунків ISOVER Designer та брошури з матеріалами по концепції 

Мультикомфортного будинку для нового будівництва та реконструкцій доступна за адресою www.isover-

construction.com 
 

Додаткову інформацію по представництвам ISOVER,  CertainTeed та Izocam у Вашій країні можна знайти на 

офіційному сайті конкурсу — www.isover-students.com/content/view/137/161 

 

 

2.5.2. Теплоізоляція 

 

2.5.2.1 Технічні параметри енергоефективності 

 

Необхідно забезпечити наступні характеристики теплоізоляції: 

 Річне споживання тепла <15 кВт*год/м2. 

 Річне споживання охолодження <15 кВт*год/м2.  

Для досягнення цих значень елементи оболонки будівлі повинні мати наступні значення коефіцієнта U: 

 Для всіх непроникних зовнішніх конструкцій U ≤ 0,15 Вт/м2K при компактній формі будівлі; 

 Для всіх непроникних зовнішніх конструкцій U ≤ 0,10 Вт/м2K при некомпактній формі будівлі. 

 Вікна і двері — загальне значення Uw ≤ 0,8 Вт/м2K. Значення коефіцієнта g (сонячний фактор) 

повинен обиратись на основі оцінки надходження сонячного тепла з урахуванням холодного і теплого сезонів. 

Вищезазначені значення показників не гарантуються відповідність критеріям. При розробці проектів 

конкурсанти повинні використовувати розрахункову програму MCH Designer для отримання точних 

результатів. 

 

2.5.2.2 Технічні параметри захисту від перегріву 

В цілях забезпечення оптимального середовища запропоноване цільове значення температурного режиму в 

літній період передбачає частоту перегріву (температура вище 25°C), виміряну у % відношенні від загального 

часу, менше 10%. 

Для досягнення вказаних значень конкурсанти можуть передбачати в проекті як пасивні (наприклад, жалюзі, 

світлий колір зовнішніх поверхонь), так і активні міри контролю (вентиляційна система з рекуперацією з 

поверненням тепла на літній період, активні методи охолодження). 

 

http://www.isover-construction.com/
http://www.isover-airtightness.com/
http://www.isover-construction.com/
http://www.isover-construction.com/
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2.5.3. Технічні параметри звукоізоляції 

Шум наносить серйозну шкоду здоров’ю людини. Для комфортного проживання в проектованому будинку 

вкрай важливо забезпечити належну звукоізоляцію. Недосипання через високий рівень шуму негативно 

впливає на здоров’я людини. 

В житлових приміщеннях джерелами шуму, які найбільше турбують., дратують та заважають жити 

мешканцям, є транспорт та сусіди. 

Конкурсантам рекомендується проаналізувати також рівень шуму, який генерує технічне обладнання 

(наприклад, система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря), та за необхідності запропонувати 

вирішення для його зниження (звукоізольовані канали системи опалення, вентиляції та кондиціювання 

повітря, установка звукопоглинаючих приладів на каналах). 

 

2.5.4. Якість повітря в приміщенні 

В цілях забезпечення найбільш оптимальних умов проживання необхідно досягти низької концентрації СО2 в 

квартирах (не більше 1000 частинок на мільйон). Для цього конкурсантам треба забезпечити кратність 

повітрообміну на рівні 30 куб. м на годину на особу. 

 

2.5.5. Пожежна безпека 

 

Всі несучі внутрішні та зовнішні стіни повинні мати REI не менше 60 відповідно до стандартів EN.  

Крівля та стеля повинні мати індекс REI не менше 60 відповідно до стандартів EN.  

Всі не несучі внутрішні компоненти стіни між приміщеннями з різними функціями (залежно від функції) 

повинні мати індекс  EI не менше 60 відповідно до стандартів EN. 

 

2.5.6 Природне світло 

Для створення комфортних умов проживання необхідно забезпечити високий рівень природного освітлення. 

Для цього у кімнатах, які активно використовуються протягом дня в різних видах діяльності (наприклад, на 

кухні), необхідно досягти рівня автономії денного світла не менше 60%. Для досягнення таких показників при 

стандартних умовах в місті Брест рекомендується використовувати співвідношення між вікнами та підлогою 

кімнат 17—19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Конкурсні вимоги 
 

2.6.1. Мінімальні вимоги (обов'язкові)  

 

Необхідно врахувати наступні мінімальні вимоги до описів і планів. Учасникам рекомендується 

вибрати найбільш відповідний масштаб креслень в залежності від розмірів плаката, які зазначено в 

п. 3.1. та 3.2., та індивідуального уявлення кожного конкурсанта про проект, при цьому масштаб 

повинен дозволити представити суддям проект з найкращою деталізацією та чіткістю. 
 

 

A. Генплан 

 Загальний (ескізний) схематичний проект організації двох житлових модулів для презентації 

основного функціонального навантаження модулів. Головна мета – надати загальну ідею розподілу функцій та 

наявності їх в модулі. Форма представлення генплану обирається на розсуд учасників. 

 Візуалізація моделі проживання на розглянутій території: Ділянка 1 и Ділянка 2. 

o Види, проспекти та/або фотографії фізичних моделей/макетів, які допоможуть учасникам 
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найкращим чином представити їх проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Житлова будівля – виконується тільки для однієї житлової будівлі, розташованого на території 

Ділянки 1. 

 Всі плани поверху (рекомендований масштаб 1:100) 

 Розрізи 

o Поздовжній розріз (рекомендований масштаб 1:100 – 1:200) 

o Поперечний розріз (рекомендований масштаб 1:50) 

 Конструктивні вузли та деталі: 

o Крівля, зовнішні стіни, перегородки, вікна, деталі цокольного і проміжних поверхів (рекомендований 

масштаб 1:20 / 1:50). 

o Необхідно приділити увагу тепловим/акустичним мостам, а також 

повітропроникності та захисту від вологи. 

o Інші деталі, які конкурсанти вважатимуть необхідними. 

o С. Розрахунки 

 Виконуються лише для однієї житлової будівлі, яка знаходиться на 

території Ділянки 1. Це та сама будівля, планування, конструктивні вузли та деталі 

якої представляються в проекті. 

 Річне споживання теплової енергії 
o Розрахунки виконуються за допомогою програми MCH Designer. 

o  Конкурсанти мають включити у проект загальні відомості про 

розрахунки. 

 

Відсутність вказаної вище обов’язкової інформації призведе до відсторонення 

проекту від участі в конкурсі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Огляд MCH Designer  

Приклад: спосіб презентації 

структури модуля 

Приклад: спосіб презентації 

моделі проживання 
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D. Опис концепції проекту 

 

Крім мінімальних вимог, учасникам рекомендується надати членам журі для аналізу вичерпну 

інформацію про:    

 Концепцію проекту та функціональне рішення 

 Стратегію щодо забезпечення теплоізоляції 
 Наприклад: будівельні значення U, концепція з повітропроникності, система опалення, 

вентиляції та кондиціонування повітря, пасивні / активні заходи щодо захисту від світла, 

охолодження і т.д. 

 Стратегія щодо забезпечення звукоізоляції 
 Наприклад: будівельні значення Rw і Ln, w, основні заходи зі звукоізоляції і т.д. 

 Стратегія щодо забезпечення відповідної якості повітря в приміщенні 
  Наприклад: пропонований тип вентиляції (механічна та / або ручна), робочі креслення 

системи вентиляції, запропоновані рішення і т.д. 

 Стратегія щодо протипожежного захисту 

 Наприклад: шляхи евакуації, реакція матеріалів на вплив вогню і т.д. 

 Стратегія з природного освітлення 

 Енергопостачання і загальна концепція з екологічної раціональності 

 

Для пояснення рішень по зазначеним вище вимогам учасники можуть включити в проект додаткову 

документацію: діаграми, розрахунки, креслення або інформацію, яку вони вважають необхідною. 

 



 

3. Порядок подачі документів 
 

Учасники національного та міжнародного етапів студентського конкурсу «Проектування 

Мультикомфортного будинку ISOVER 2016» повинні дотримуватися наступного порядку подачі 

документів. 
 

3.1. Порядок подачі документів – Національний етап 

 

Учасники повинні зареєструватися на сайті www.isover-students.com. Всі зареєстровані учасники 

отримують офіційну інформацію через офіційне он-лайн джерело. Всі  команди, що беруть участь, 

але які не зареєструвалися або надали неповну або неправдиву інформацію, не допускаються до 

участі в конкурсі.  
 

Під час національного півфіналу учасники презентують свої проекти на презентації у 

форматі Power Point. Для наочності команда може підготувати також 3 (три)  плакати 

розміром 84 x120 см. Час виступу команди – не більше 10 хвилин.  

 

Під час національного фіналу учасники презентують свої роботи у вигляді презентації у 

форматі Power Point. Час виступу команди – не більше 5-7 хвилин (максимум!). Презентації 

мають бути передані організаторам конкурсу як мінімум за три дні до дати проведення 

національного фіналу. Окрім презентації, на національний фінал слід підготувати короткий 

опис проекту на 1-2 сторінці (роздатка-пам’ятка для членів журі, буде використана під час 

обговорення та визначення переможців).      
 

 

3.2. Порядок подачі документів – Онлайн-етап 

Учасники повинні зареєструватись на сайті:  www.isover-students.com, не пізніше 31 грудня 2015 року, 17.00 

CET. Всі зареєстровані учасники отримують офіційну інформацію через офіційний інформаційний онлайн-

бюлетень. Незареєстровані команди або команди, які надали неповну або недостовірну інформацію, будуть 

позбавлені права на участь у конкурсі.  

 

Кожна команда-учасниця онлайн-етапу має надати організатору наступні документи: 

 Документ у форматі pdf на англійській мові – загальним обсягом максимум 30 сторінок – який містить 

опис концепції проекту та виконаний за формою на розсуд авторів з урахуванням вимог, викладених в пункті 

2.6. 

 Дані розрахунків по проекту в програмі MCH Designer, надані  у форматі pdf. 

 

Документи мають бути завантажені у відповідному розділі на сайті www.isover-students.com. 

Останній строк представлення проектів – 15 січня 2016 року, 17.00 CET. Всі проекти, які надані після 

вказаного строку, розглядатися не будуть.  

 

3.3. Порядок подачі документів – Міжнародний етап 

 

Документи на міжнародний етап конкурсу повинні бути надані до 1
 
травня 2016 року. Всі команди, 

що беруть участь, повинні передати контактній особі ISOVER в своїй країні наступну інформацію: 

1. Проект в електронному форматі: 

 PDF файл версії 9 або в більш ранній версії; 

 Роздільна здатність 300 dpi; 

 Розміри плакату 200 см x 80 см (висота 200 см, ширина 80 см). 
Рекомендована форма презентації: два варіанти презентації проекту надані в файлі: Suggested roll-up layout 

variants.pdf («Рекомендовані варіанти презентації»), на сайте www.isover-students.com – в розділі 

«Документація по конкурсним завданням 2016». 

 

http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
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Максимальна кількість плакатів, яку повинна надати одна команда – 1 (один). Плакат до проекту 

повинен містити наступну інформацію:  

 Країна учасника (наприклад, Австрія) 

 Університет (наприклад, Університет Любляни) 

 Ім`я автора проекту  (або імена всіх авторів проекту в разі командної роботи) 

 Місце на національному етапі (наприклад, 1 місце) 

 

Ці дані будуть використовуватися представниками ISOVER для друку проекту та підготовки 

мобільного стенду для кожної команди для виставлення проекту на міжнародному етапі. 

 

2. Презентація проекту в електронному вигляді: 

 Презентація - Power Point 

o Формат PPT або (PPTX). Інші формати не приймаються.  

 Файл повинен мати назву: Country X_Y Prize, Name1_Name2_Name 3.  

 Наприклад: Serbia, 2nd Prize, Ilian Dragutinovici_Igor Pancic 

 Максимальний розмір файлу, не архівованого, повинен бути не більше 20 MB. 

 Усі презентації більшого розміру будуть скорочені до необхідного розміру.   

 

Цей файл буде використаний на міжнародному етапі для офіціальної презентації проекту.   

 

 

3.  Індивідуальні фотографії кожного члена команди у форматі tiff, кольорової схеми CMYK, з 

роздільною здатністю 300 dpi. 

 

4. Три файли формату tiff з ілюстраціями та деталями проекту з роздільною здатністю 300 

dpi: 

o Перше зображення:  попередній вид будинку (зазвичай 3D модель);  

o Друге зображення: архітектурні плани (графіка, перетин, креслення, моделі і т.д.); 

o Третє зображення: ізоляція (рішення, креслення) 

 

Ці дані будуть використані для підготовки видання за результатами студентського конкурсу 

«Проектування Мультикомфортного будинку ISOVER - найкращі проекти 2016». 


