
                                                                      SAINT-GOBAIN 

Запрошення до участі в конкурсі 

Проектування Мультикомфортного 

будинку 

Конкурс для студентів, вип. 2017 

Відновлення міського середовища мікрорайону у м. Мадрид 

Міжнародний двоетапний відкритий конкурс
 

 

 

Запрошення до участі у конкурсі 

Проектування Мультикомфортного будинку 
Saint-Gobain 

Відновлення міського середовища 
мікрорайону у м. Мадриді 

 
Міжнародний двоетапний відкритий конкурс 



2 

 

1. Загальна інформація 
 

1.1. Концепція конкурсу 

 

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

збільшується споживання енергії, а також викиди CO2. 

 

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

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

реконструюється.  

 

Значна частина житлового фонду Європи - це будови старіші за 50 років, при цьому багато будинків, 

що використовуються в даний час, старіші за 100 років. 

 

Більше 40% наших житлових будинків було побудовано до 1960-х рр., коли будівельні норми в 

частині енергоспоживання були вкрай низькими. 

 

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.  Влада Мадрида також запустила нову програму: MAD-RE: MADRID 

RECOVER (Відновлення Мадрида). 

 

Малюнок 1 – Географічне розташування Мадрида 

 

Завдання 13-го Міжнародного конкурсу для студентів 

«Проектування Мультикомфортного будинку Saint-Gobain» 

було розроблено компанією ISOVER у співпраці з 

Департаментом архітектури Мадридського муніципалітету і 

представляє собою відновлення міського середовища 

мікрорайону на території району Гран-Сан-Блас у Мадриді. 

 

Учасники повинні будуть розробити екологічно раціональні 

архітектурні проекти, що є гармонійно інтегровані в міський 

простір, при цьому обов'язковими умовами є дотримання вимог програми MAD-RE і критеріїв 

концепції Мультикомфортного будинку Saint-Gobain, з урахуванням кліматичних умов та 

регіональних особливостей Мадрида. 

 

Крім будівництва, необхідно також врахувати соціальний і економічний аспекти, а запропоноване 

рішення має дати новий поштовх розвитку наявного міського простору. 

 

Архітектура повинна вписуватися в навколишній простір. Необхідно запропонувати рішення для 

міського простору безпосередньо навколо ділянки будівництва. 
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1.2. Хто може взяти участь? 

 

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

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

до 3 осіб (без урахування викладача). 

 

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» у країнах проведення національного етапу даного конкурсу. 

 

Керівник Міжнародного студентського конкурсу  

«Проектування Мультикомфортного будинку ISOVER»:  

Габріель Голумбеану 

Saint-Gobain ISOVER 

18, Авеню д’Ельзас, 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» 

03038, Київ, вул. Нововокзальна 2 

тел. (044) 498-7055, 498-7057  

 

Контактні особи: 

 

Керівник проектів маркетингових комунікацій Тетяна Туранова 

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

 

Технічний спеціаліст Бондаренко Вадим   

Email: Vadim.Bondarenko@saint-gobain.com, тел. (050) 353-9822 (технічні питання) 

 

 

1.4. Порядок проведення конкурсу 

 

Міжнародний студентський конкурс «Проектування Мультикомфортного будинку Saint-Gobain» 

складається з 2 етапів: 

 Перший етап – національні півфінали та національний фінал 

o Відбуваються в усіх країнах, де ISOVER проводить даний конкурс. 

o Національні півфінали пройдуть у тих містах, де кількість учасників становитиме більше 3 

команд. Під час півфіналу пройдуть презентації 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 

mailto:gabriel.golumbeanu@saint-gobain.com
http://www.isover-students.com/content/view/91/133/
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собою право змінити кількість команд, що брали участь у національному півфіналі, які будуть 

запрошені до Києва  для участі у 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.  

 

 

Онлайн етап проводиться в тих країнах, де не проводяться національні етапи конкурсу.  

 

 Другий етап (міжнародний) 

o Міжнародний етап заплановано на кінець травня-початок червня 2017 року, в ньому будуть 

брати участь команди, які перемогли на національних етапах та на онлайн-етапі. 

 

 

Перший етап (національний) 

1. Національні етапи в країнах, які проводять конкурс 

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

проводять конкурс. 

 У 2016-2017 роках національні етапи будуть організовані в наступних країнах: Білорусь, 

Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина,  Казахстан, Киргизстан, 

Латвія, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Туреччина, Велика Британія, 

ПАР  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. 

 

 Участь у національному етапі 

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

інші) 

b. Студенти, які навчаються у 2016-2017 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 2016-2017 

навчального року. 

c. Брати участь у конкурсі 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 у 

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 

http://www.isover-students.com/
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учасника або надання неповної чи недостовірної інформації, учасник буде відсторонений від участі в 

конкурсі.  

h. Останній строк реєстрації для участі в національному етапі конкурсу – 31 грудня  2016 року. 

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. 

 

 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 2016-2017 році в університетах 

в країнах, де не проводиться національний етап.  

 Команда, яка посіла 1-е місце на даному етапі, буде запрошена для участі в другому етапі – на 

міжнародному етапі конкурсу. 

 

 

 

Другий етап (міжнародний) 

 Міжнародний етап 

o Міжнародний етап конкурсу відбудеться в Мадриді, Іспанія, в період з 31 травня по 02 червня 

2017 року. 

o В міжнародному етапі братимуть участь 60 команд 

 Максимальна кількість команд-учасників – 59 команд з числа переможців на національному 

етапі. 

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

на міжнародному етапі - 3 команди (по одному представнику від команд, які посіли 1-2-3 місця на 

національних етапах). 

 Місцеві представництва компаній ISOVER можуть прийняти рішення про скорочення 

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

етапі, відповідно до власної стратегії. 

 Одна команда-переможниця онлайн етапу конкурсу буде запрошена для участі у 

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.  

http://www.isover-students.com/content/view/91/133/
http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
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o Міжнародне журі обере трьох переможців міжнародного етапу. Крім того, журі може 

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

 

 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 Перше місце € 1 500 

o Друге місце € 1 000 

o Третє місце € 750 

 

 Міжнародний етап: 

o Перше місце € 1 500 

o Друге місце € 1 000 

o Третє місце € 750 

o Спеціальні призи  € 500 

o Студентський приз  € 500 

 

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

Гобен» зберігають за собою право присудити більшу або меншу кількість призів, ніж вказано вище. 

 

1.6. Графік проведення конкурсу 

 

Відправлення запрошень для участі у конкурсі, лекції у профільних ВНЗ: 

 

 Жовтень-листопад 2016 р. 

 

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 термін реєстрації для участі в національному етапі конкурсу – 31 грудня 2016 

року.  

 Вся офіційна інформація стосовно конкурсу буде надіслана електронною поштою всім 

учасникам, які зареєстровані на сайті www.isover-students.com 

 
Фінальний строк подачі готових проектів на національному етапі – 28 лютого 2017р. 

Національні півфінали відбудуться в період з  6 по 10 березня 2017р. 

Національний фінал відбудеться 24 березня 2017 р. (дата може бути змінена) 

 

http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/


8 

 

 

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 термін реєстрації для участі в онлайн-етапі – 01 березня 2017 року, 17.00 CET. 

 

Завершення національних етапів  

 Всі національні етапи мають бути завершені до 1 травня 2017 року (включно  з церемонією 

нагородження за результатами національного етапу). Відповідальні організатори на місцях 

оголосять точні терміни проведення національних етапів. Будь ласка, уточніть дати у 

відповідального організатора у Вашій країні.  

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

фіналі. 

 

Завершення онлайн-етапу 

 Останній термін надання проектів – 15 березня 2017 року, 17.00 CET. Проекти, надані після 

вказаного терміну, розглядатися не будуть. 

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

онлайн-етапу.  

 Оголошення переможця відбудеться до 14 квітня 2017 року, інформація буде представлена 

на сайті www.isover-students.com.  

 Керівник Міжнародного студентського конкурсу «Проектування Мультикомфортного 

будинку ISOVER» надішле лист електронною поштою та зв’яжеться по телефону з командою-

переможцем для надання детальної інформації про участь в міжнародному етапі 31 травня-2 

червня 2017 року. 

 

 

Надання матеріалів для участі в міжнародному етапі  

 Не пізніше 5 травня 2017 року. 

 Кожна команда-учасник має надати документи згідно з пунктом 3 цього положення – 

«Детальна інформація про подачу документів».  

 

Міжнародний етап та церемонія нагородження 

 Міжнародний етап конкурсу відбудеться у Мадриді, Іспанія, з 31 травня по 02 червня 2017 

року. 

 

Додаткова інформація буде надана на лекціях, які проводитимуть місцеві представники компанії 

«Сен-Гобен ISOVER» в університетах, які беруть участь в конкурсі. Для отримання детальної 

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

 

 

1.7. Консультації  

 

З жовтня 2016 року до березня 2017 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: 

 

http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
http://www.isover-students.com/
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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, Saint-Gobain Glass, Ecophon, Rigips  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» (архітектор та інженери).  

 

Міжнародне журі 

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

Гобен» та міста Мадрида, а також переможці Студентського конкурсу минулих років. 

 

 Журі: 

o Незалежні архітектори: 2 особи 

o Представники компанії «Сен-Гобен»: 2 особи 

o Представники Мадридського муніципалітету: 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. 

 Жоден із членів журі, які беруть участь у Міжнародному етапі, не може брати участь у журі 

Національного етапу Конкурсу. 

 

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 

(забороняється голосувати за команду зі своєї країни). 

 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 транспорт та інше 
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 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. Правові питання 

 

Учасники студентського конкурсу «Проектування Мультикомфортного будинку Saint-Gobain» 

(«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 

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. Можлива співпраця між учасниками та Мадридським муніципалітетом 

 

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

Мадридського муніципалітету. Представники Мадридського муніципалітету можуть зацікавитись 

деякими представленими ідеями, в такому випадку можливе окреме обговорення проекту 

представниками з авторами проекту. 
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2. Детальна інформація про конкурсне завдання 
 

2.1. Загальна інформація про Мадрид 

 

Мадрид - столиця Іспанії і найбільший 

муніципалітет автономної спільноти Мадрид. 

Населення міста становить майже 3,2 млн., а якщо 

враховувати територію з передмістями - близько 6,5 

млн. Це третє за величиною місто Євросоюзу після 

Лондона і Берліна, а його територія з передмістями 

третя за величиною в Євросоюзі після Лондона і 

Парижа. 

 

Місто розташоване на південному заході Європи, 

загальна площа близько 604, 3 кв. км. Мадрид - 

європейське місто з найвищим показником 

кількості дерев і озеленених територій на 

мешканця. Жителі Мадрида мають доступ до 

зелених зон, розташованих в 15 хвилинах ходьби. З 

1997 року площа зелених зон зросла на 16%. 

Іспанія - європейська країна з високим показником 

кількості людей, що проживають в квартирах. 

Майже 65% населення Іспанії проживає в 

багатоквартирних будинках. 

 

Малюнок 3 Джерело: COST Action TU0901 

 

 

2.2. Географічне розташування і клімат Мадрида 

 

Мадрид має холодний напівпосушливий клімат з прохолодними зимами. Через своє розташування на 

висоті 667 м над рівнем моря і відстань до моря, у місті періодично можливі снігопади, мінімальна 

температура іноді буває нижче нуля. Літо спекотне, в найтеплішому місяці - липні - середня 

температура протягом дня може бути від 32 до 33º в залежності від місця. Літня температура час від 

часу піднімається вище 35º при аномальній спеці в місті. Через висоту Мадрида над рівнем моря і 

сухого клімату добова амплітуда температур влітку досить значна. Найвища температура була 

зафіксована 24 липня 1995 року та становила 42,2ºС, а найнижча була зареєстрована 16 січня 1945 

року і склала -10,1ºС, хоча ці рекорди були зафіксовані в аеропорту, а не в місті. Опади випадають в 

основному восени та навесні, і Мадрид разом з Афінами, де спостерігається такий же рівень опадів, є 

найбільш сухий столицею Європи. Особливо рідко випадають опади влітку: два короткочасних дощу 

і / або грози в місяць. 

Майже 65% населення Іспанії проживає в багатоквартирних будинках. 

 

Испания 

Эстония 

Швейцария 

Греция 

Литва 

Германия 

Чехия 

Словакия 

Италия 

Мальта 

Польша 

Исландия 

Процент населения, проживающего в 

квартирах 

30 

дн

ів 

 

25 

дн

ів 

 

20 
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Клімат Мадрида: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Madrid 

https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/modelclimate/madrid_spain_3117735 

 

Середньорічна температура - 19,4ºС вдень і 9,7ºС вночі. У найхолоднішому місяці - січні - 

температура зазвичай коливається від 5 до 15ºС вдень і від -2 до 6ºС вночі. В найтеплішому місяці – 

липні  - температура близько 31ºС вдень і близько 19ºС вночі. 

Зима в Мадриді холодна в порівнянні з іншими регіонами Іспанії, середня температура становить 

близько 6-8ºС, а найхолодніший місяць - січень з температурою 6ºС. Температура вдень складає 

близько 10-15ºС, а вночі опускається нижче 0 ° С, хоча сніг випадає досить рідко. 

Літо в Мадриді може бути дуже спекотним. У липні і серпні, найгарячіших місцях, денна 

температура рідко опускається нижче 30ºС, нерідко температура досягає 40ºС. 

Тривалість сонячного світла 2 769 годин на рік, від 124 - в середньому близько 4 годин сонячного 

світла в день в грудні - до 359 - в середньому понад 11,6 годин сонячного світла в день в липні. Це 

один з найбільш високих показників тривалості сонячного світла в Європі. Це на 70% більше, ніж в 

північній частині Європи, де тривалість сонячного світла становить близько 1 500 годин на рік. 

Взимку Мадрид отримує майже в три рази більше сонячного світла, ніж північна частина Європи. 

 

У Мадриді в середньому всього 63 дня з опадами в рік, від 2 днів в липні і серпні до 8 днів в травні. 

Середньорічна кількість опадів становить менше 436 мм, від 10 мм в серпні до 56 мм в листопаді і 

грудні. Середня відносна вологість 57%, від 39% в липні до 74% в грудні. 

Снігопади бувають надзвичайно рідко, час від часу. У січні 1941 року повідомлялося про рекордні 8 

снігових днів у місяць. 

Мадрид відрізняється найбільш високим показником кількості годин сонячного світла в Європі. Дні 

взимку не такі короткі, як в північній частині континенту, середня кількість годин сонячного світла в 

грудні, січні і лютому складає 10 годин (для порівняння: в Лондоні, Москві або Варшаві близько 8 

годин). 

Кліматичні дані Мадриду (Buen Retiro Park, висота: 667 м над рівнем моря, 1971-2000, розташування) 

Місяць Січ Лют Бер Квіт Трав Черв Лип Серп Вер Жовт Лист Груд Рік 

Максимальна темп.  °C 

(°F) 

9,7 

(49,5) 

12,0 

(53,6) 

15,7 

(60,3) 

17,5 

(63,5) 

21,4 

(70,5) 

26,9 

(80,4) 

31,2 

(88,2) 

30,7 

(87,3) 

26,0 

(78,8) 

19,0 

(66,2) 

13,4 

(56,1) 

10,1 

(50,2) 

19,4 

(66,9) 

Денна середня темп. °C 

(°F) 

6,1 

(43) 

7,9 

(46,2) 

10,7 

(51,3) 

12,3 

(54,1) 

16,1 

(61) 

21,0 

(69,8) 

24,8 

(76,6) 

24,4 

(75,9) 

20,5 

(68,9) 

14,6 

(58,3) 

9,7 

(49,5) 

7,0 

(44,6) 

14,6 

(58,3) 

Мінімальна темп. °C 

(°F) 

2,6 

(36,7) 

3,7 

(38,7) 

5,6 

(42,1) 

7,2 

(45) 

10,7 

(51,3) 

15,1 

(59,2) 

18,4 

(65,1) 

18,2 

(64,8) 

15,0 

(59) 

10,2 

(50,4) 

6,0 

(42,8) 

3,8 

(38,8) 

9,7 

(49,5) 

Середній рівень опадів 

мм (дюймів) 

37 

(1,46) 

35 

(1,38) 

26 

(1,02) 

47 

(1,85) 

52 

(2,05) 

25 

(0,98) 

15 

(0,59) 

10 

(0,39) 

28 

(1,1) 

49 

(1,93) 

56 

(2,2) 

56 

(2,2) 

436 

(17,17) 

Середня кількість днів 

з опадами (≥ 1мм) 
6 6 5 7 8 4 2 2 3 6 6 7 63 

Середньомісячна 

кількість годин 

сонячного світла 

148 157 214 231 272 310 359 335 261 198 157 124 2,769 

Джерело: Agencia Estatal de Meteorología[56][57][58][59] 

Кліматичні дані Мадриду (Buen Retiro Park, висота: 667 м над рівнем моря, 2001-2010, розташування) 

Місяць Січ Лют Бер Квіт Трав Черв Лип Серп Вер Жовт Лист Груд Рік 

Максимальна темп °C 

(°F) 

9,77 

(49,59) 

11,78 

(53,2) 

15,76 

(60,37) 

19,05 

(66,29) 

22,73 

(72,91) 

29,30 

(84,74) 

32,35 

(90,23) 

31,60 

(88,88) 

26,54 

(79,77) 

19,54 

(67,17) 

13,17 

(55,71) 

9,79 

(49,62) 

20,12 

(68,22) 

Денна середня  темп °C 

(°F) 

6,45 

(43,61) 

7,72 

(45,9) 

11,0 

(51,8) 

13,65 

(56,57) 

17,22 

(63) 

23,15 

(73,67) 

25,78 

(78,4) 

25,31 

(77,56) 

21,03 

(69,85) 

15,38 

(59,68) 

9,50 

(49,1) 

6,47 

(43,65) 

15,22 

(59,4) 

Мінімальна темп. °C 

(°F) 

3,12 

(37,62) 

3,66 

(38,59) 

6,24 

(43,23) 

8,24 

(46,83) 

11,71 

(53,08) 

17,00 

(62,6) 

19,20 

(66,56) 

19,02 

(66,24) 

15,52 

(59,94) 

11,22 

(52,2) 

5,82 

(42,48) 

3,14 

(37,65) 

10,32 

(50,58) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Madrid
https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/modelclimate/madrid_spain_3117735
https://en.wikipedia.org/wiki/Buen_Retiro_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunshine_duration
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunshine_duration
https://en.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Meteorología
https://en.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Meteorología
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid#cite_note-57
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid#cite_note-57
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid#cite_note-59
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Середній рівень опадів, 

мм (дюймів) 

34,5 

(1,358) 

45,2 

(1,78) 

36,0 

(1,417) 

43,3 

(1,705) 

49,2 

(1,937) 

21,9 

(0,862) 

4,1 

(0,161) 

8,0 

(0,315) 

19,8 

(0,78) 

82,9 

(3,264) 

47,6 

(1,874) 

45,9 

(1,807) 

438,5 

(17,264) 

Середня кількість днів 

з опадами (≥ 1мм) 
5,8 5,8 5,1 6,1 6,6 3,8 0,9 1,3 3,1 8,1 5,4 6,0 58 

Середньомісячна 

кількість годин 

сонячного світла 

140,7 155,3 197,0 238,2 273,1 331,5 359,2 329,4 264,8 164,9 139,4 136,6 2 730,1 

Джерело: Agencia Estatal de Meteorología[56][57][58][59] 

Кліматичні дані для Мадридського аєропорту Барахас, 9 км (5,59 миль) з міського фінансового району 

Кліматичні дані для Мадридського аєропорту Куатро-В`єнтос, 8 км (4,97 миль) з міського центру (висота: 690 м, вид зі супутника) 

 

 

 

2.3. Загальна інформація про місцезнаходження ділянки 

 

Територія Гран-Сан-Блас 

 

Територія розташована в східній частині Мадрида і була побудована в 1950-60 

рр. Близько 25% населення - люди похилого віку, про близько 30% населення 

відомостей немає. Вартість будівель приблизно на 40% нижче, ніж в 

середньому у Мадриді. Вимог до будівельних робіт щодо ізоляції не було, а 

якість залишає бажати кращого. Велика частина будівель має одну і ту ж 

конструкцію та форму, що дозволяє застосовувати уніфіковані рішення при 

реконструкції. 

 

Гран-Сан-Блас. Джрело: https://es.wikipedia.org/wiki/San_Blas_Canillejas  

Посилання: 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Blas-Canillejas 

http://www.paisajetransversal.org/2013/11/gran-san-blas-analisis-sociourbanistico.html 

 

Обрані будівлі розташовані в західній частині району Рехас на території Гран-Сан-Блас, Мадрид, вул. 

Calle Nueve, №№ : 6,8,10 та 3,5,7. 

 

2 обрані будівлі мають висотність G + 3, і в кожній по 3 секції. 

Територія для конкурсного завдання знаходиться між Calle Nouve 

і Calle Diez, між 2 запропонованими будівлями знаходиться 

внутрішній двір, а в напрямку Calle Diez знаходиться парк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Meteorología
https://en.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Meteorología
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid#cite_note-57
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid#cite_note-57
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid#cite_note-59
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid-Barajas_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Vientos_Airport
http://maps.google.es/?q=Est%3AMadrid%2C%20Cuatro%20Vientos@40.3755555556%2C-3.7861111111&t=p&ll=40.3755555556%2C-3.7861111111&spn=0.182837%2C0.291824&z=11&output=embed
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Blas_Canillejas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Blas-Canillejas
http://www.paisajetransversal.org/2013/11/gran-san-blas-analisis-sociourbanistico.html
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По периметру будівель, а також у внутрішньому просторі між 2 будівлями розташовано декілька 

будівель для зберігання власності мешканців. 

 

 

Більше фотографій та більш детальну інформацію можна знайти на сайті www.isover-students.com в 

розділі «Документи для конкурсного завдання-2017». 
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2.4. Загальна інформація про завдання 

 

Від учасників вимагається розробити концепцію відновлення міського середовища мікрорайону, 

зокрема, для 2 зазначених будівель (Будівля 1 і Будівля 2), шляхом розробки рішення для будівель і 

для прилеглої території / будівель в зонах 1, 2, 3, 4. 

 

Обсяг робіт за проектом передбачає поліпшення добробуту мешканців та підвищення привабливості 

даної території для молодих сімей, з урахуванням сталого підходу до процесу реконструкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівля 1 і будівля 2 

Від учасників вимагається розробити свою концепцію, яка передбачає підвищення комфорту: 

1. Доступність. Необхідно передбачити наявність ліфтів, сходів для людей з обмеженими 

можливостями, пандусів. 

2. Термальний комфорт. Більш комфортні умови в холодну і теплу пору року, а також зниження 

відсотка перегріву (дні з температурою понад 25 ° С в квартирах), разом з цим - скорочення 

енергоспоживання для обігріву та охолодження (мінімум на 2 класи енергоефективності). 

 

Таблиця IV.: Класи енергоефективності для житлових будівель у Мадриді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Якість повітря. Забезпечення постійного потоку свіжого повітря. 

4. Візуальний комфорт. Збільшення кількості годин природного освітлення всередині квартир в 

місцях, де постійно ведеться будь-яка діяльність (наприклад, кухня). 

5. Акустичний комфорт. Скорочення рівня шуму всередині квартир, що надходить із зовнішніх 

джерел, а також загального шуму від внутрішніх технічних джерел: установка ліфтів або систем 

опалення, вентиляції та кондиціонування. 

 

Що стосується всіх вимог до комфорту в пунктах 2 - 5, учасники орієнтуються на критерії 

Мультикомфортного будинку Saint-Gobain як на кінцеву мету. Беручи до уваги реалії цієї території, а 
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також той факт, що будинки потребують реновації, учасники можуть шукати компроміс у 

відповідності зі своїм баченням зазначених вимірів комфорту, приводячи пояснення до свого вибору. 

 

Учасники можуть запропонувати різні варіанти рішень для: 

 

 Ізоляції фасаду, покрівлі або плит по ґрунту 

 Зміни вікон шляхом їх збільшення або заміни вікнами більш високої якості 

 Закріплених або мобільних сонцезахисних навісів 

 Вентиляції з рекуперацією тепла 

 Терас / балконів / зимових садів та інших зовнішніх функціональних елементів фасаду 

 

З метою підвищення привабливості будівель для молодих сімей учасники можуть запропонувати 

будівництво нової житлової площі над останнім поверхом. Методологія будівництва, планування та 

архітектура таких площ розробляються виключно на розсуд учасників. Учасники можуть вільно  

пропонувати будь-які будівельні рішення - зимові сади, балкони тощо, з максимальною висотою 3 м. 

Такі приміщення також мають бути спроектовані згідно з критеріями Мультикомфортного будинку 

Saint-Gobain. 

 

Ділянки 1, 2, 3: Доступ до ділянки 1 зараз можливий через сходи у кожній з трьох секцій обох 

будівель. На ній також знаходиться декілька споруд для зберігання майна. На ділянках 2 і 3 на даний 

час знаходяться приміщення/місця для зберігання, які використовуються мешканцями будинку. 

 

На свій розсуд учасники можуть зберегти всі ці споруди, частину споруд або прибрати їх всі. Простір 

можна інтегрувати в схему доступу, запропонувати нові приміщення для зберігання, простір можна 

перетворити на громадський простір для мешканців будинку або використовувати для інших цілей на 

розсуд учасників. 

 

Учасники можуть запропонувати будь-які рішення для ділянок 1, 2 і 3: альтанки, підземну парковку, 

напівзакриті засклені громадські споруди і т.д. 

 

Забудова мікрорайону - спільний простір, де мешканці можуть вести громадську, соціальну, 

спортивну, ділову, релігійну, сільськогосподарську та іншу діяльність, що теж необхідно брати до 

уваги. 

 

Ділянка 4: на даний час тут знаходиться парк. Призначення даної території залишиться незмінним. 

Однак учасники можуть запропонувати нове планування парку, а також нові елементи, що дозволило 

б зробити його більш привабливим для мешканців Будівель 1 і 2, а також інших будинків, що 

розташовані поруч. 

 

Під час будівництва мешканці будуть проживати в даних будівлях. Учасникам необхідно взяти це до 

уваги, а також подумати про можливості оптимізації процесу будівництва. 

 

Очікується, що учасники проведуть оцінку економічної доцільності проекту. Для проекту не 

потрібно робити докладний аналіз витрат, однак передбачається, що на підставі свого бачення 

учасники запропонують здійсненний з точки зору витрат проект. 

 

 

2.5. Тип конструкції, технічні параметри 
 

З метою дотримання вимог концепції Мультикомфортного будинку  Saint-Gobain необхідно 

забезпечити найвищі експлуатаційні характеристики тепло- та звукоізоляції, пожежної безпеки та 

природного освітлення. Презентацію концепції Мультикомфортного будинку  можна завантажити на 

сайті www.isover-students.com. 

 

http://www.isover-students.com/
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Під час проведення конкурсу на факультетах у профільних ВНЗ  проводитимуться лекції і онлайн-

тренінги з цієї тематики. Критерії Мультикомфортного будинку для житлових приміщень наведені 

нижче. 

   ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ 

   Холодний і 

помірний клімат 

Жаркий клімат 

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ ОБІГРІВУ 

(кВт*год/кв.м. рік) 

Нове будівництво  < 15;  

реновація < 25 (1) 

або наступний рівень відповідно до 

місцевих нормативних вимог, що 

плануються у майбутньому 

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ 

(кВт*год/кв.м. рік) 

Нове будівництво  < 15;  

реновація < 25 

або наступний рівень відповідно до 

місцевих нормативних вимог, що 

плануються у майбутньому 

ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ n50 (об’єм/год) 0,6 1,0 

ДЕННЕ ОСВІТЛЕННЯ  (автономне %) 60% (3) 

 Мін. Цільове 

ІНДЕКС КОМФОРТУ В ЛІТНІЙ СЕЗОН (% перегріву в 

сезон) 

10% (2) 5% (2) 

ПАРАМЕТРИ 

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ 

Між 

житловими 

приміщеннями 

Повітряний шум 

DnT,w+C(дБ) 

≥58 дБ ≥63 дБ 

Ударний шум 

L’nT,w+Cl(дБ) 

≤45 дБ ≤40 дБ 

Між 

кімнатами 

одного 

приміщення 

Повітряний шум  

DnT,w+C(дБ) 

≥45 дБ (4) ≥48 дБ (4) 

Ударний шум 

L’nT,w+Cl(дБ) 

≤50 дБ ≤ 45 дБ 

Від 

зовнішнього 

шуму 

У сільській і 

міській місцевості 

Lden 

25 дБ 20 дБ 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ  EPD (екологічна декларація) для 

усіх матеріалів SG 

 

1. Дотримання вимог до енергоспоживання для обігріву та охолодження або використання елементів з 

адекватним значенням U (на підставі досвіду Isover MCH Activity) 

2. Надмірна температурна частота описує співвідношення годин на рік, при якому середня температура 

в приміщенні перевищує 25 ° С 

3. При рівні освітлення 300 люкс в житлових приміщеннях будівлі: кухня, вітальня, дитячі спальні 

4. Ефект від дверей не береться до уваги 

Критерії Мультикомфортного будинку Saint-Gobain 

Джерело: Saint-Gobain 

 

Передбачається, що учасники повинні представити у своєму проекті основні стратегії, якими вони 

користувалися для досягнення критеріїв Мультикомфортного будинку Saint-Gobain. 

 

2.5.1. Конструкції 

Учасники не обмежені у виборі типу конструкції (як для реновації існуючих будівель, так і для 

нового будівництва), проте використання матеріалів ISOVER та іншої продукції Saint-Gobain у 

будівельних конструкціях є обов'язковим. 
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ISOVER надає безкоштовну допомогу у питаннях проектування у  

формі: 

 Онлайн база 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 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: 

 

нове будівництво 

 річне споживання для обігріву  <15кВт*год / кв.м. 

 річне споживання для охолодження <15кВт*год / кв.м. 

 

реконструкція 

 річне споживання для  обігріву <25кВт*год / кв.м. 

 річне споживання для охолодження <15кВт*год / кв.м. 

 

При розробці проектів конкурсанти повинні використовувати розрахункову програму MCH Designer 

для отримання точних результатів. 

 

2.5.2.2. Технічні параметри захисту від перегріву 

З метою 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 

http://www.isover-construction.com/
http://www.isover-airtightness.com/
http://www.isover-construction.com/
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рекуперацією з поверненням тепла на літній період, активні методи охолодження). 

 

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%.. 

Імітація природного освітлення у цій ситуації здійснюється SG і надається учасникам для оцінки 

свого проекту. 

 

 
 
2.6. Конкурсні вимоги  
 

2.6.1. Мінімальні вимоги (обов'язкові) 

 

Мінімальні вимоги: необхідно враховувати пункти A, B, C, D з описами і планами. Учасникам 

рекомендується обрати потрібний масштаб для всіх креслень, концепцій проекту і напрямків, щоб 

журі мало змогу все детально розглянути. 

 

А. Генеральний план 

 Основна (попередня) схематична презентація загальної організаційної схеми Будівель 1 і 2, а 

також ділянок 1, 2, 3, 4. Завдання даної схеми - надати загальну концепцію розташування 

основних функцій та їх розподіл. Форма представлення генплану обирається на розсуд 

учасників. 

◦ Візуалізація моделі проживання на розглянутій території - види, перспективи та/або 

фотографії фізичних моделей/макетів, які допоможуть учасникам найкращим чином 

представити їх проект. 

 

B. Житлові приміщення 

Виконується тільки для однієї житлової будівлі (Будівля 1 або 2 за рішенням учасників) 

 Плани поверхів (пропонований масштаб 1: 100)  
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 Розрізи: 

◦ Поздовжній розріз (пропонований масштаб 1: 100-1:200) 

◦ Поперечний розріз (пропонований масштаб 1:50) 

 

Конструктивні вузли та деталі: 

 Покрівля, зовнішня стіна, перегородки, вікна, деталі першого і проміжного поверху 

(пропонований масштаб 1:10 / 1:20) 

 Необхідно брати до уваги температурні / акустичні мости, а також герметичність і захист 

від вологи 

 Інші деталі на розсуд учасників. У випадку з новим рівнем поверх існуючого, учасникам 

необхідно надати інформацію про обидві частини будівництва (відновлення і нове 

будівництво) 

 

С. Розрахунки 

 

Виконуються тільки для тієї будівлі, по якій була надана інформація 

 Річне споживання теплової енергії для обігріву   

 Річне споживання теплової енергії для охолодження 

   Перегрів 

 

Розрахунок здійснюється з використанням MCH Designer або PHPP (інші 

інструменти будуть вказані), включаючи графік перегріву 

Учасники включать в свій проект огляд розрахунків. 

 

Відсутність вказаної вище обов’язкової інформації призведе до відсторонення 

проекту від участі в конкурсі. 

Вид MCH Designer 

 

 
 
 
D. Опис концепції проекту 
 
Крім мінімальних вимог, учасники повинні надати достатній обсяг інформації, який дозволить журі 
проаналізувати: 
 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. 
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3. Порядок подачі документів 
 
Учасники національного та міжнародного етапів студентського конкурсу «Проектування 
Мультикомфортного будинку Saint-Gobain - 2017» повинні дотримуватися наступного порядку 
подачі документів. 
 
3.1. Порядок подачі документів – Національний етап 
 
Учасники повинні зареєструватися на сайті www.isover-students.com. Реєстрація буде доступна 
починаючи з 15 жовтня 2016 року.  
 
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 – Міжнародний етап 
 
Документи на міжнародний етап конкурсу повинні бути надані до 5

 
травня 2017 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 180 x 80 см (висота 180 см, ширина 80 см). 
 
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) 
 Порядковий номер виступу на міжнародному фіналі (порядкові номери презентацій будуть 
визначені організаторами міжнародного етапу конкурсу у випадковому порядку та повідомлені 
учасникам до 3 травня 2017 року).  
 
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 50 MB. 
 Усі презентації більшого розміру будуть скорочені до необхідного розміру.   
 

http://www.isover-students.com/
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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 Saint-Gobain - найкращі проекти 2017». 

 


