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1. Загальна інформація
1.1. Концепція конкурсу
Світ стає все більш урбанізованим, а
міста все більшими та густонаселеними,
це
безсумнівно
збільшує
обсяги
енергоспоживання, а також викидів CO2,
тому зараз потрібно застосовувати
заходи по зменшенню негативних
наслідків.
В цілому на частку будівельної галузі
припадає
40%
загального
енергоспоживання і викидів CO2 у світі,
у зв'язку з цим потрібні нові підходи до
розробки кожного нового проекту
будівництва та модернізації.
Сталий розвиток міст сьогодні є
ключовим завданням у всьому світі.

Малюнок 1 – Дубай
Джерело: муніципалітет Дубая

За останні 70 років населення Дубая збільшилося більш ніж в 100 разів, а міська забудова
виросла в 400 разів. Дубай сьогодні є одним з передових міст в рамках стратегії сталого
розвитку.
Завдання 14-го Міжнародного конкурсу для студентів «Проектування Мультікомфортного
дому» було розроблено брендом ISOVER у співпраці з муніципалітетом Дубаю та «Dubai
Properties Group» представляє собою розробку концепції міжкультурного активно
громадського простору, що розвивається, розташованого в районі «Культурного села»
Дубаю.
Конкурсанти повинні розробити екологічно раціональні архітектурні проекти для
інтеграції в міський простір з урахуванням вимог концепції Мультікомфортного будинку
компанії «Сен-Гобен», а також з огляду на кліматичні умови та регіональні особливості
Дубаю. Проекти повинні бути екологічно ефективними, інноваційними та розраховані на
довгострокову перспективу розвитку міста надалі.
Крім будівництва, необхідно також урахувати соціальний й 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.
В цілому завдання конкурсу – запропонувати рішення підходу до будівництва стійкого
суспільного простору в Дубаї.
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1.2. Хто може прийняти участь?
Приймати участь в конкурсі можуть студенти факультетів архітектури, дизайну і
будівництва з університетів тих країн, де проводиться конкурс (див. Розділ 1.4). Приймати
участь можуть всі студенти з 1-го по 6-й курс навчання як індивідуально, так і в командах
до 2 осіб.
Один і той же студент не може входити до складу двох різних команд, що представляють
проекти по одному конкурсу. Одна команда може виставити на конкурс тільки один
проект.
Команда не може приймати участь у національних етапах двох різних країн або на
національному етапі та онлайн-етапі одночасно.
1.3. Организація, що присуджує премію
Премію присуджує компанія «Сен-Гобен» («Saint-Gobain») за участю представництв
компанії «Сен-Гобен» у країнах проведення національних етапів конкурсу.
Керівник Міжнародного студентського конкурсу
«Проектування Мультікомфортного будинку Saint-Gobain»:
Габріель Голумбеану
Saint-Gobain ISOVER
18, Авеню д'Ельзас, 92400 Курбевуа / Франція
еmail: Gabriel.Golumbeanu@saint-gobain.com
Спеціаліст з маркетингу та комунікацій

Яніна Лєскова
ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна»
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2, тел. (044) 498-70-55
еmail: yanina.leskova@saint-gobain.cloud, тел. (095) 273-88-16
1.4. Порядок проведення конкурсу
Міжнародний студентський
складається з 2 етапів:

конкурс

«Проектування

Мультикомфортного

дому»

 Перший етап – національні фінали
o Проходять у всіх країнах, де «Сен-Гобен» проводить цей конкурс.
o У рамках національного фіналу відбудеться захист проектів і вибір переможців.
Команда, що займе 1-ше місце, поїде на міжнародний фінал.
o Онлайн етап проводиться в тих країнах, де не проводяться національні етапи
конкурсу.
 Другий етап – міжнародний фінал
o Міжнародний етап заплонований на 12-15 травня 2018 года, в ньому будуть
приймати участь команди, що перемогли на національних етапах і на онлайнетапі.
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1.4.1 Перший етап (національний)
Національні етапи в країнах, які проводять конкурс
 Проходить в кожній з країн, де місцеві представництва компанії «Сен-Гобен» проводять
конкурс.
 В рамках 14-го конкурсу національні етапи будуть організовані в наступних країнах:
Білорусь, Бельгія, Болгарія, Колумбія, Хорватія, Чехія, Естонія, Єгипет, Фінляндія,
Франція, Німеччина, Італія, Йорданія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Лебанон,
Мексика, Румунія, Росія, Словаччина, Словенія, Іспанія, ПАР, Туреччина,
Великобританія, Україна, ОАЕ (список може бути змінений до 31.03.2018).
 Проектам-переможцям буде присуджено премію. Кількість призів і сума винагороди
будуть визначатися відповідальними організаторами на місцях і будуть оголошені
кожною країною в індивідуальному порядку.
 Команда-переможець національного етапу буде запрошена на міжнародний етап в
Дубай.
Участь в національному етапі

Є відкритою для всіх студентів незалежно від їх спеціальності (архітектура,
проектування або інші).

Студенти, що проходять навчання в 2017-2018 навчальному році в університетах
країни, яка проводить національний етап конкурсу. Студенти зі стипендіальних програм,
по обміну і т.п. можуть брати участь на національному етапі в тій країні, де вони
проходять навчання в період 2017-2018 навчального року.

Брати участь можуть всі студенти з 1-го по 6-й курс навчання як індивідуально, так
і в командах до 2 осіб.

Один і той же студент не може входити до складу двох різних команд, що
представляють проект по одному конкурсу.

Одна команда може подати на конкурс лише один проект.

Команда не може брати участь в національних етапах двох різних країн або в
національному етапі та онлайн-етапі одночасно.
Реєстрація та офіційна інформація для участі в національному етапі

Всі учасники (студенти або викладачі), які беруть участь в Студентському конкурсі,
повинні пройти реєстрацію за адресою в інтернеті www.isover-students.com.
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Малюнок 2 – Реєстрація для участі в конкурс


Реєстрація повинна виконуватися кожним учасником в індивідуальному порядку. У
разі відсутності реєстрації учасника або надання неповної чи недостовірної інформації
учасник буде відсторонений від участі в конкурсі.

Останній термін реєстрації для участі на національному етапі конкурсу –
31 грудня 2017 року.

Контактні дані організаторів національного етапу конкурсу представлені на сайті:
www.isover-students.com/content/view/91/133/

Вся офіційна інформація за конкурсом буде направлятися електронною поштою
всім учасникам, зареєстрованим на сайті www.isover-students.com.
Порядок проведення національного етапу

Порядок подання проектів на національному етапі, а також графік проведення
національного етапу будуть визначені відповідальними організаторами на місцях.
Онлайн-етап для студентів з країн, в яких конкурс не проводиться на національному
рівні
o
Проводиться відділом міжнародного маркетингу компанії Saint-Gobain.
o
Є відкритим для участі всіх студентів незалежно від їх спеціальності (архітектура,
інженерна справа або інші спеціальності).
o
Даний етап організований для участі студентів, які навчаються в 2017-2018
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навчальному році в університетах в країн, які не проводять національний етап конкурсу.
o
Команди, що посіли 1-е місце на даному етапі, будуть запрошені до участі у
другому етапі – на міжнародному етапі конкурсу.
1.4.2 Другий етап (міжнародний)
Міжнародний етап
o
Міжнародний етап конкурсу пройде в Дубаї, ОАЕ, в період з 12 по 15 травня 2018
року. На міжнародному етапі братимуть участь 60 команд.
o
Максимальна кількість учасників команд – 59 команд з числа переможців на
національному етапі.
o
Максимальна кількість команд з кожної країни-учасниці, які перемогли на
національному етапі, які допускаються до участі на міжнародному етапі, – 3 команди (по
одному учаснику від команд, що зайняли 1-2-3 місця на національному етапі).
o
Місцеві представництва компанії «Сен-Гобен» можуть прийняти рішення про
скорочення кількості студентів в одній команді або кількості команд, яких запрошують до
участі на міжнародному етапі, у відповідність з власною стратегією. Так, від України в
2018 році допускається тільки одна команда-переможець національного фіналу.
o
Одна команда-переможниця онлайн етапу конкурсу буде запрошено до участі на
міжнародному етапі конкурсу.
o
На міжнародному етапі проекти будуть виставлені на перегляд і обговорення. Крім
того, у авторів проекту буде можливість представити журі та всім учасникам концепцію
свого проекту протягом п'ятихвилинної презентації. Всі презентації будуть транслюватися
в прямому ефірі на сайті www.isover-students.com
o
Після презентацій відбудеться нарада журі та церемонія нагородження переможців.
o
Міжнародне журі вибере 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 встановлюється призовий грошовий фонд для
нагородження переможців, які посіли перше, друге та третє місця. Також, відповідальні
організатори конкурсу на місцях можуть засновувати додаткові призи.


Національний етап:
o Перше місце
7000 грн.
o Друге місце
5000 грн.
o Третє місце
3000 грн.
o Спеціальна нагорода 1000 грн.
o Студентська нагорода 1000 грн.
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Онлайн-етап
o Перше місце
o Друге місце
o Третє місце



Международный этап:
o Перше місце
o Друге місце
o Третє місце
o Спеціальна нагорода
o Студентська нагорода

1 500 €
1 000 €
750 €
1 500 €
1 000 €
750 €
500 €
500 €

На національному та міжнародному етапах організатор, компанія «Сен-Гобен», і
представництва компанії «Сен-Гобен» зберігають за собою право присудити більшу або
меншу кількість призів, ніж зазначено вище.
1.6. Графік проведення конкурсу
Направлення запрошень до участі в конкурсі:
• Жовтень-листопад 2017 року
Реєстрація для участі в національному етапі
 Всім учасникам необхідно пройти реєстрацію на сайті www.isover-students.com. Будьяка команда, 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 2017
року.
 Вся офіційна інформація за конкурсом буде направлятися електронною поштою всім
учасникам, зареєстрованим на сайті www.isover-students.com
Крайній термін подачі готових проектів на національному етапі – 28 лютого 2018 р.
Національний фінал відбудеться 24 березня 2018 року (дата може бути змінена)
Реєстрація для участі в онлайн-етапі
 Всім учасникам необхідно пройти реєстрацію на сайті www.isover-students.com. Будьяка команда, 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 – 1 березня 2018 року, 17.00 CET.
Терміни завершення національних етапів
• Всі національні етапи повинні бути завершені станом на 1 травня 2018 року
(включаючи церемонію 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 запас часу, необхідний на відкриття віз для
участі в міжнародному фіналі.
Терміни завершення онлайн-етапу
• Останній термін подання проектів – 15 березеня 2018 року, 17.00 CET. Проекти, подані
після зазначеного терміну, до розгляду прийматися не будуть.
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• Журі, яке складається з експертів компанії «Сен-Гобен», визначить командупереможницю онлайн-етапу.
• Оголошення переможця відбудеться до 6 квітня 2018 року, й інформація буде
представлена на сайті www.isover-students.com.
• Керівник Міжнародного студентського конкурсу «Проектування Мультікомфортного
дому» відправить лист електронною поштою та зв'яжеться по телефону з командоюпереможницею для надання докладної інформації про участь на міжнародному етапі
12 - 15 травня 2018 року.
Надання матеріалів для участі на міжнародному етапі
• Не пізніше 1 травня 2018 року.
• Кожна команда, що бере участь, повинна надати документи відповідно до пункту 3 цього
положення («Детальна інформація про подачу документів»).
Міжнародний етап і церемонія нагородження:
• Міжнародний етап конкурсу пройде в Дубаї, ОАЕ, з 12 по 15 травня 2018 року.
Додаткова інформація буде надана на лекціях, які проводитимуть місцеві представники
компанії «Сен-Гобен» в університетах, які беруть участь в конкурсі. Для отримання
детальної інформації звертайтесь до місцевих представництва компанії «Сен-Гобен».
1.7. Навчання
З листопада 2017 року по березень 2018 року буде організовано кілька сесій
консультування в онлайн режимі. Точні дати консультування будуть оголошені в
офіційному бюлетені конкурсу всім учасникам, які зареєструвалися на сайті www.isoverstudents.com.
1.8. Журі
На національному етапі, онлайн-етапі та міжнародному етапі роботи будуть оцінюватися
за такими критеріями:
A.
Участь в конкурсі

Мінімальні вимоги: Проекти, в яких не виконані мінімальні вимоги, зазначені в
пункті 2.6.1, до розгляду прийматися не будуть.
B.
Оцінка проекту
o
Сталий розвиток, виражений в економічному, екологічному та соціальному
аспектах, є ключовим моментом у всіх нижче перерахованих факторах та має бути
взято до уваги на всіх рівнях оцінки. Більш того, Дубай очікує побачити
використання інноваційних рішень і підходів в проектах.
o
Архітектура: 50%
o
Висока якість проекту, функціональна концепція, врахування регіональних
особливостей, план, а також екологічна, економічна і соціальна раціональність.
o
Технічні критерії: 20%
o
Конструкції повинні відповідати вимогам концепції Мультікомфортного будинку
компанії «Сен-Гобен» (показники теплового й акустичного комфорту, природного
освітлення), а також вимогам пожежної безпеки.
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o
Конструктивні вузли та деталі: 20%
o
Якість та сумісність пропонованих деталей і вузлів конструкцій з урахуванням
будівельної фізики (теплові та акустичні мости, повітропроникність і управління
вологістю).
o
Використання матеріалів: 10%
o
Правильне використання і застосування в проекті матеріалів і рішень компанії
«Сен-Гобен» – ISOVER, Izocam, Saint-Gobain Glass, Ecophon, Gyproc та ін.
Національне журі
• Переможці національного етапу будуть визначатися національним журі. Склад
національного журі буде визначатися місцевим організатором конкурсу.

Журі онлайн-етапу
• Переможці онлайн-етапу будуть визначатися журі в складі фахівців компанії «СенГобен» (архітектор та інженери).
Міжнародне журі
 До складу міжнародного журі увійдуть незалежні архітектори, представники компанії
«Сен-Гобен» та міста Дубай, а також переможці Студентської конкурсу минулих років.
 Журі:
o Незалежні архітектори: 2 людини
o Представники компанії «Сен-Гобен»: 2 людини
o Представники міста Дубай: 2 людини
o Переможець Студентського конкурсу минулих років: 1 людина
 В силу обставин організатор може змінити кількість членів журі або його склад без
попереднє повідомлення. Склад міжнародного журі буде оголошений до проведення
міжнародного етапу.
 Члени журі, які беруть участь в міжнародному етапі конкурсу, не мають права бути
присутніми в журі на національному етапі.
Студентський приз на міжнародному фіналі







Студентський приз (в сумі € 500) буде присуджений (організатором) за підсумками
голосування команд, що беруть участь.
Кожна команда буде мати право 1 (одного) голосу, який може бути відданий команді,
що представила кращий, на думку учасників, проект з урахуванням всіх критеріїв
суддівства, представлених вище (забороняється голосувати за команду з тієї ж країни,
що й команда, яка голосує).
Учасники повинні віддати свої форми для голосування організатору до 22.00
13 травня 2018 року.
Команда, яка набрала більшість голосів, отримає Студентський приз.
У разі якщо кілька команд наберуть однакову кількість голосів, приз буде розділений
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порівну між цими командами.
1.9. Витрати на відрядження і транспортні витрати.

• Національний етап:
o Учасники беруть на себе витрати, пов'язані з поданням робіт на національному етапі.
• Онлайн-етап
o Учасники беруть на себе витрати, пов'язані з поданням робіт на онлайн-етапі.
• Міжнародний етап:
o Компанія «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» бере на себе витрати, пов'язані з
приїздом в Дубай на міжнародний фінал команди-переможниці національного фіналу.
o Організатор бере на себе витрати, пов'язані з переїздом, розміщенням і проживанням
конкурсантів у період проведення міжнародного етапу.
o Учасники самостійно оформляють всі необхідні документи (паспорт, віза) для участі в
міжнародному фіналі. Організатор забезпечить необхідну підтримку по частині
запрошень, підтвердження оплати проживання та т.п.
1.10. Правовий аспект
Учасники студентського конкурсу «Проектування Мультікомфортного дому» («Конкурс»)
даним гарантують, що вся інформація / дані, що містяться в їх проектах, не порушують
прав на інтелектуальну власність третіх осіб, і що вони або є власниками даної інформації /
даних, або володіють усіма повноваженнями на використання і надання такої інформації /
даних. Конкурсанти зберігають за собою необмежені права на інтелектуальну власність
щодо своїх проектів.
Однак конкурсанти національного або міжнародного етапу конкурсу незалежно від свого
становища (студент, викладач, співробітник компанії «Сен-Гобен» або інші учасники)
даним наділяють компанію «Сен-Гобен» («Організатор») повними і необмеженими
повноваженнями на безоплатне використання і публікацію проектів, презентацій проектів і
всіх матеріалів, наданих конкурсантами або представляють конкурсантів, включаючи крім
іншого матеріали фото- або відеозйомки учасників під час конкурсу, та / або матеріали,
наданих конкурсантами на адресу Організатора для участі в конкурсі, протягом
необмеженого періоду часу для будь-яких публікацій в ЗМІ, використовуваних
Організатором.
Конкурсанти визнають, що рішення журі є остаточним. Всі учасники цим приймають
незаперечний і остаточний характер рішення журі.
Беручи участь в конкурсі, конкурсанти погоджуються з умовами проведення конкурсу,
представлені в цьому документі.
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2. Деталі конкурсного завдання
2.1 Загальна інформація про Дубай
Дубай – найбільше і найбільш густонаселене місто
Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Воно
розташоване на південно-східному узбережжі Перської
затоки та є столицею емірату Дубаї, одного з семи
еміратів країни. Абу-Дабі та Дубай є двома Еміратами,
що мають право вето на критичні питання
національного значення у Федеральній Верховній Раді.
Місто Дубай знаходиться на північній берегової лінії і
очолює столичну зону Дубай-Шарджа-Аджман. У
Дубаї пройде World Expo 2020.
Дубай є містом, що має всесвітнє значення і бізнесцентром Близького Сходу. Він також є основним
транспортним вузлом для пасажирів і вантажів. До 60х років економіка Дубая була заснована на доходах від
торгівлі, і в меншій мірі, пошуку родовищ нафти, але
нафта не була знайдена до 1966. Перші доходи від
нафти стали надходити в 1969 році. Доходи від
видобутку нафти прискорили розвиток міста, але її
запаси досить обмежені та рівень видобутку
невисокий: доходи від нафти складають всього
близько 5% всіх надходжень.
Західний стиль ведення бізнесу в Еміратах розвиває
економіку, основні доходи зараз надходять від
туризму, авіації, нерухомості та фінансових послуг.
Нещодавно Дубай був названий кращим місцем для
мусульман, які подорожують по «Salam Standard».

Малюнок 3 – Дубай
Джерело: Вікіпедія

Також, Дубай нещодавно привернув увагу світу великими будівельними проектами і
заходами. Місто стало знаковим завдяки хмарочосам і висотним будівлям, зокрема
найвищому в світі хмарочосу Бурдж Халіфа.

2.2. Географічне положення і клімат Дубаю
Клімат Дубая – надзвичайно спекотний сухий (Аридний клімат спекотних пустель BWib за
класифікацією Кеппена) в силу його розташування в північній безлюдній зоні. Літо в Дубаї
дуже спекотне і вологе, з середнім максимумом температури близько 41°C і середнім
мінімумом вночі близько 30°C. Найбільший максимум 55°C був в 2002 році. Більшість
днів протягом всього року сонячні. Зими теплі й короткі, з середньою температурою вдень
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23°C і вночі 14°C. Кількість опадів, однак, в останні кілька десятиліть збільшується і
досягає150 мм на рік. У Дубаї трапляються короткі й нерегулярні дощі, що характерно для
Близького Сходу. Більшість опадів випадає в період з грудня по березень. Погода з грудня
по березень залишається теплою й вважається найбільш комфортним періодом року.
З 12 місяців 3-4 є комфортними для знаходження на вулиці вдень, і вночі. Протягом інших
3-4 місяців – комфортно перебувати на вулиці тільки вночі, а протягом решти 3-4 місяців –
значно обмежена можливість перебувати зовні будівель і вдень, і вночі.
Клімат Дубая теплий і сонячний завдяки своєму розташуванню біля лінії Північного
тропіка. Протягом зими середня денна температура 25°C. Температура вночі в районі
узбережжя від 12°C до 15°C, а в пустелі – 5°C, ночі прохолодні протягом року. Вологість в
середньому становить від 50% до 60% на узбережжі. Влітку погода в Дубаї дуже спекотна
і суха, температура тримається на рівні 45°С протягом довгих днів. Навіть температура
води в морі досягає 37°C, при середній вологості повітря понад 90%. Опади в Дубаї
рідкісні й не тривалі. В основному дощі йдуть в зимовий період з грудня по березень у
вигляді коротких злив і випадкових гроз. В середньому дощ йде тільки п'ять днів у році.
Лютий – самий вологий місяць в Дубаї, випадає в середньому 35 міліметрів опадів.
Червень – надзвичайно сухий місяць, випадає невелика кількість опадів або не випадають
взагалі. У березні та грудні також спостерігаються незначні опади. У січні, квітні, липні,
жовтні та листопаді норма випадання опадів близька до середньої, а ось в травні, серпні та
вересні – значно нижче.
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Малюнок 4 – Клімат Дубая
Джерело: Вікіпедія

Напрямок і швидкість вітру помісячно можна дізнатися на сайті: ww.windfilter.com/windstatistics/dubai
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2.3 Інформація про місцезнаходження ділянки забудови
Аль-Джадаф – місцевість в Дубаї, яка історично
з

1962

року

була

незайнятим

місцем

в

пустельних землях. Аль-Джадаф, що буквально
означає «весляр», став зоною для будівництва
човнів в кінці 20 століття. У цій місцевості
перебувало

сучасне

обладнання

для

обслуговування човнів, зараз вона як і раніше є
єдиним

місцем

для

будівництва

та

обслуговування човнів.
Станом на 2017 рік, тут було побудовано
величезний човен, що мав за розмірами побити
світовий рекорд, який в даний час належить
Кувейту.

Малюнок 5 – Дубай
Джерело: Муніципалітет Дубаю

Та все це повинно бути вилучено та перенесено в приморське місто (Dubai Maritime City)
поруч з доками (Dubai Dry Docks) поблизу колишнього Порт-Рашида на березі моря.
Dhows (арабські човни) є традиційними дерев'яними кораблями, використовуваними для
плавання між берегами Аравійської затоки в Східну Африку, Індію та Китай з 11 століття.
Dhows були модернізовані з середини 20 століття, коли їх вітрила замінили
моторизованими двигунами.

Культурне село
Культурне село в Аль-Джадаф охоплює 4 зони. Місцезнаходження завдання конкурсу
«Saint-Gobain» – це частина 2-ї зони – новий процвітаючий напрямок в Дубаї, площа
земельної ділянки якого знаходиться в межах 19 гектар і загальна виробнича площа
становить 400,189 квадратних метрів.
Метою конкурсу є створення динамічного й активного розвиваючогося громадського
простору, який буде привабливим для жителів і туристів, враховуючи переваги
громадського транспорту, близькість до набережної та історію ділянки.
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Малюнки 6,7 – Місцезнаходження завдання конкурсу
Джерело: Муніципалітет Дубаю/ Google Maps
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Малюнок 8 – Місцезнаходження завдання конкурсу
Джерело: Муніципалітет Дубаю/ Google Maps

Висота будівель спроектована таким
чином, щоб максимально відкрити вид на
набережну.
Висотні житлові вежі розташовані уздовж
західного краю, щоб мати переваги виду
на обрій міста на заході та набережної на
сході. Середні по висоті житлові блоки
розташовані таким чином, щоб відкрити
для перегляду «коридори» від житлових
веж і парку до набережної.
Малюнок 9 – Завдання конкурсу
Джерело: Муніципалітет Дубаю

Вежі близнюки на південній ділянці Групи С мають перевагу чудових видів на Dubai Creek
Harbor Tower. Уздовж набережної будуються невисокі будівлі для комфорту людини.
Проект складено таким чином, щоб використовувати переваги набережної як головного
критерію привабливості, а також з'єднувального шляху частин 1 і 3 Культурного села.
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Простота доступності набережної від Зеленої лінії метро забезпечена серією мостів і
критих пішохідних шляхів, що дозволяє людям дістатися до Dhow Center на набережній.
Прямий доступ до житлової будівлі також забезпечений серією мостів і сполучень з
набережною. Для доступу до 1-ої зоні Культурноїго села розроблений додатковий
пішохідний міст.

Малюнки 10, 11 – Завдання конкурсу
Джерело: Муніципалітет Дубаю
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Малюнок 12 – Бібліотека Шейха Мохаммеда ібн Рашида
Джерело: Муніципалітет Дубаю

Малюнок 13 – Завдання конкурсу, транспортна мережа
Джерело: Муніципалітет Дубаю
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Пішохідна мережа відповідає вимогам як місцевих жителів, так і туристів.
Напівприватний парк, що тягнеться між житлових ділянок, забезпечує бездоганні
можливості для жителів в зручності розташування роздрібних магазинів і кафе. Прямі
канали зв'язку і мости об'єднують проект в єдиний комплекс з доставки жителів і
відвідувачів на набережну в рамках Ділянок C і E.

Малюнок 14 – Завдання конкурсу, пішохідні шляхи
Джерело: Муніципалітет Дубаю

Малюнок 15 – Завдання конкурсу, велосипедні шляхи
Джерело: Муніципалітет Дубаю
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Зв'язок з 1-ю зоною Культурного села походить уздовж набережної і пішохідного мосту
від Ділянки A; також по набережній можна потрапити і в 3-ю зону Культурного села.
Головна дорога в 2-у частину Культурного села бере свій початок біля дороги Al Khail
Road для трафіку, що йде на північ до перетину 6th Street і East-bound Al Khail Road. Також
доступ на територію завдання конкурсу можливий по головній дорозі з 1-ої до 3-ї частини
Культурного села.
Головні й допоміжні дороги відкривають доступ до житлових башт на ділянках А і В. Крім
того є дороги, які дозволяють дістатися до будинків середньої поверховості на ділянці А,
офісів і готелю на ділянці В і всіх будинків уздовж набережної на ділянках C, D і E.

Малюнок 16 – Завдання конкурсу, транспортна мережа
Джерело: Муніципалітет Дубаю

Щоб краще розібратися в завданні конкурсу, учасникам рекомендується вивчити
документ, складений викладачами після відвідування Дубаю.
Більше інформації, фото та описів можна знайти на сайті www.isover-students.com в
розділі «Documents Contest Task 2018».
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2.4 Загальна інформація про завдання конкурсу
Учасники конкурсу повинні розробити концепцію міжкультурного активно
розвиваючогося громадського простору, розташованого в районі 2-ї зони «Культурного
села» Дубаю.
Проект повинен включати ефективну комбінацію житлового та громадського простору
(культурного, комерційного та інших), з огляду на особливості майданчика і його історію.
Окрему увагу потрібно приділити стійким параметрам і критеріям комфорту.
Ділянка завдання конкурсу (виділено помаранчевим кольором на карті нижче)
розташований на ділянці У-001.

Малюнки 17, 18 – Завдання конкурсу
Джерело: Муніципалітет Дубаю
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Основні характеристики ділянки представлені в таблиці:
Ділянка Е - Основні характеристики
Землекористування: Житлова частина - 88% і Роздрібна торгівля - 12%
Загальна площа ділянки E001: 26,936 м²
Максимальна площа будівель: 62%
Максимальна загальна площа ділянки (GFA): 40,000 м²
Максимальна висота будівель: 45 м
Тип житлових приміщень: студія, 1-3 спальні
Кількість квартир: 242
Середня площа на людину: 50-70 м²
Наведені вище цифри можуть використовуватися як контрольні значення, але студенти
можуть коригувати їх відповідно до своїх потреб або бачень. Показник землекористування
також може бути змінений в залежності від потреб як в% -ному співвідношенні, так і по
функціональності. Однак слід пам'ятати, що основне призначення ділянки – житлова зона,
а всі допоміжні функції покликані зробити її більш привабливою для життя.
Кількість будівель студенти визначають
самостійно.
Студентам
пропонується
розробити
власний план розвитку водного фронту,
існуючі розробки – всього лише
пропозиції, очікується, що учасники
конкурсу поліпшать їх або змінять
відповідно до їх власних бачень. Також
необхідно взяти до уваги висоту водного
потоку, яка становить 2 м.

Житлова зона
Пропонується розробити концепцію території, використовуючи переваги водного фронту
без втручання з урахуванням близько розташованих багатоквартирних будинків.
Максимальна висота будівель обмежена – 45 м. Пропозиція для роботи – багатоквартирні
будинки, а не окремі будинки для однієї сім'ї або периметральна забудова.
Ці квартири будуть пізніше продані забудовником. Цільова аудиторія – «космополітичне
співтовариство» (які не є жителями Еміратів, молоді люди, що працюють, з різних
соціально-культурних груп і національностей). Це можуть бути як самотні люди, так і
молоді пари з однією дитиною або без дітей.
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Із загальної кількості квартир максимум 10% може бути спроектовано для людей, які
будуть працювати / виставлятися в культурних місцях, запропонованих студентами. Ці
апартаменти будуть здаватися в довгострокову оренду (до 6 місяців).
Особлива увага буде приділятися максимальному комфорту жителів по всіх 4 параметрах,
приймаючи до уваги місцеві кліматичні умови та особливості. Детальний розрахунок і
опис конструктиву необхідно зробити для одного з багатоквартирних будинків.
Житлові приміщення повинні відповідати критеріям мультікомфортності «Сен-Гобен»,
представленим нижче.
Громадський / культурний простір
Проект використання громадського простору повністю залежить від рішення автора. Воно
має сприяти тому, щоб площа забудови залишалася придатною для життя навіть в
найспекотніший літній час, коли температура перевищує 45°С у затінку. Ніяких
додаткових розрахунків і описів не потрібно, тільки зазначення функції або тривимірне
зображення.

Комерційна нерухомість
Автори можуть пропонувати проект використання комерційної нерухомості й простору
відповідно до їх задумки. Разом з громадським простором вони повинні сприяти тому, щоб
ділянка була привабливою для життя. Ніяких розрахунків і подробиць не потрібно, тільки
зазначення функції або тривимірне зображення.
Культурна спадщина може бути інтегрована в дизайн, використовуючи переваги
існуючого суднобудівного порту. Учасники можуть запропонувати зберегти його,
запровадивши в загальний проект, зберегти тільки корабель або ж інтегрувати його,
надавши йому суспільну / культурну або комерційну функцію або просто надати
зображення з поточним використанням цієї зони.
Особлива увага має бути приділена інтеграції перехідного / громадського шляху між
бібліотекою, культурними місцями і житловим районом.
Пропонована структура пішохідних шляхів повинна забезпечувати відкритий доступ на
набережну всім користувачам і відвідувачам. Очікується також пропозиція стратегії
безпеки на відкритому повітрі, соціальний комфорт і конфіденційність, в тому числі і для
відкритих просторів.

2.5. Тип конструкції, технічні параметри
Для виконання вимог концепції Мультікомфортного будинку необхідно забезпечити
найвищі експлуатаційні характеристики: тепловий, акустичний комфорт, правила
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пожежної безпеки і природного освітлення. Презентацію за концепцією
Мультікомфортного будинку можна скачати на сайті www.isover-students.com.
По даній темі під час конкурсу будуть проводитися лекції на факультетах, а також сесії
онлайн консультування. Критерії Мультікомфортного будинку представлені в таблиці
нижче.

Енергоспоживання ДЛЯ ОБІГРІВУ
(кВт*год./кв.м. на рік)

Енергоспоживання ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ
(кВт*год./кв.м. на рік)

ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ n50 (об'єм/год.)
ДЕННИЙ ОСВІТЛЕННЯ (автономне %)
ІНДЕКС КОМФОРТА ВЛІТКУ
(% перегріву в сезон)
Між
житловими
приміщеннями
ПАРАМЕТРИ
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ

Екологічність

1.
2.
3.
4.

Повітряний шум
DnT,w+C(дБ)
Ударний шум
L’nT,w+Cl(дБ)
Між кімнатами Повітряний шум
одного
DnT,w+C(дБ)
приміщення
Ударний шум
L’nT,w+Cl(дБ)
Від
У сільській і міській
зовнішнього
місцевості Lden
шуму

ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ
Холодний і
Жаркий клімат
помірний клімат
Нове будівництво <15;
реновація < 25 (1)
або наступний рівень згідно з
місцевими нормативними вимогами,
планованим в майбутньому
Новий < 15; ремонт < 25
або наступний рівень згідно з
місцевими нормативними вимогами,
планованим в майбутньому
0,6
1,0
60% (3)
Мін.
Цільове
10% (2)
5% (2)
≥58 дБ

≥63 дБ

≤45 дБ

≤40 дБ

≥45 дБ (4)

≥48 дБ (4)

≤50 дБ

≤ 45 дБ

25 дБ

20 дБ

EPD (екологічна декларація) для
всіх матеріалів Saint-Gobain

Дотримання вимог до енергоспоживання для обігріву та охолодження або використання елементів з
адекватним значенням U (на підставі досвіду Isover MCH Activity).
Надмірна температурна частота описує співвідношення годин на рік, при якому середня температура
в приміщенні перевищує 25°С.
При рівні освітлення 300 люкс в житлових приміщеннях будівлі: кухня, вітальня, дитячі спальні.
Ефект від дверей не береться до уваги.

Температура на вулиці в Дубаї майже ніколи не опускається нижче 10°С навіть взимку, і,
оскільки, середньодобові значення залишаються вищими 15°С, досить легко будувати
будівлі без необхідності збереження тепла. Тому студенти повинні повністю зосередитися
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на охолодженні будівель. З огляду на середньодобові денні температури вище 30°С влітку,
все повинно бути зроблено, щоб підтримувати температуру в будинках якнайнижче.
Можливі рішення, які можуть бути використані:
• Хороший теплозахист для зменшення теплопередачі до
прийнятного рівня.
• Білі поверхні, що відображають інфрачервоне світло.
• Сонцезахисне скло з потрійним склінням і низьким
значенням g (близько 25%) для зменшення попадання
кількості сонячних променів в будівлю через вікна. Це
скло має бути в нейтральних кольорах з великою
світлопроникністю у видимому спектрі. Надалі зменшення
значень g може погіршити якість денного світла.
• Розширені карнизи для зменшення прямого сонячного
світла на більшості фасадів.
• Температура зовнішнього повітря в холодний період
настільки висока, що не допомагають ні автоматичне
відведення теплого повітря, ні нічна вентиляція. Однак,
вікна, які можна відкрити, допомагають протягом
чотирьох
найхолодніших
місяців
в
пасивному
охолодженні.
Тренінги із застосування цих рішень будуть проведені в період підготовки і онлайн
конференцій. Передбачається, що учасники повинні представити в своєму проекті основні
стратегії, якими вони користувалися для досягнення критеріїв Мультікомфортного
будинку Saint-Gobain.
2.5.1. Конструкції
Учасники не обмежені у виборі типу конструкції (як для реновації існуючих будівель, так і
для нового будівництва), однак використання матеріалів Saint-Gobain в будівельних
конструкціях є обов'язковою умовою.
Компанія «Сен-Гобен» надасть безкоштовну допомогу в питаннях проектування в такій
формі:

Онлайн база даних вузлів і рішень в програмі CAD на сайті: www.isoverconstruction.com. Перша в світі база даних, що містить понад 150 будівельних вузлів і
з'єднань без теплових мостів для 4 різних конструктивних систем.

Всі деталі і вузли сертифіковані Інститутом пасивного будинку, і їх застосування
дозволить уникнути утворення теплових мостів.

Надається безкоштовний доступ до бази даних, яка включає в себе: креслення в
програмі CAD з різними варіантами завантаження, складові елементи і матеріали, основні
цифри, ізотерми, моделі та матеріали, розрахунки по повітропроникності.


Повітропроникність: www.isover-airtightness.com
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o
Вся необхідна інформація з питань повітропроникності: методи забезпечення,
матеріали та рішення, важливість концепції.

Програма для розрахунків MultiComfort House Designer і брошури з матеріалами по
концепції Мультікомфортного будинку для нового будівництва та реконструкцій доступна
за адресою www.isover-construction.com
Додаткову інформацію по представництвах «Сен-Гобен» у Вашій країні можна знайти на
офіційному сайті конкурсу - www.isover-students.com/content/view/137/161
2.5.2. Мультикомфортні параметри
2.5.2.1 Технічні параметри енергоефективності
Необхідно забезпечити такі характеристики для нового будівництва:



Річне споживання для обігріву <15 кВт * год./м².
Річне споживання для охолодження <70 кВт * год./м².

При розробці проектів конкурсанти повинні використовувати розрахункову програму
MCH Designer для отримання точних результатів.
2.5.2.2. Технічні параметри захисту від перегрівання
З метою забезпечення оптимального середовища цільове значення температурного
режиму, що запропоноване, в літній період передбачає частоту перегріву (температура
вище 25°C), що вимірюється в % від загального часу, менше 10%.
Для досягнення зазначених показників конкурсанти можуть передбачати в проекті як
пасивні (наприклад, жалюзі, світлий колір зовнішніх поверхонь), так і активні заходи
контролю (вентиляційна система з рекуперацією з системою охолодження).
2.5.3. Акустичний комфорт – технічні параметри звукоізоляції
Шум завдає серйозної шкоди здоров'ю людини. Для благополучного проживання в
проектованому будинку вкрай важливо забезпечити належну звукоізоляцію. Недосипання
через високого рівня шуму негативно позначається на здоров'ї людини. У житлових
приміщеннях джерелами шуму, що найбільш турбують, дратують і заважають мешканцям,
є транспорт і сусіди.
Конкурсантам рекомендується проаналізувати також рівень шуму, що генерується
технічним обладнанням (наприклад, системою опалення, вентиляції та кондиціонування
повітря), і при необхідності запропонувати рішення для його зниження (звукоізольовані
канали системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, установка
звукопоглинальних пристроїв на каналах).
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2.5.4. Якість повітря в приміщенні
З метою забезпечення найбільш оптимальних умов проживання необхідно домогтися
низької концентрації CO2 в квартирах (не більше 1000 частинок на мільйон). Для цього
конкурсантам необхідно забезпечити кратність повітрообміну на рівні 30 куб. м на годину
на людину.

2.5.5. Пожежна безпека
Всі матеріали, що застосовуються на фасадах, повинні бути негорючими.

2.5.6. Природне денне освітлення
Високий рівень природного денного світла необхідний для високої якості життя. Тому в
приміщеннях, де протягом дня здійснюється різна діяльність (наприклад, кухня),
автономне природне денне освітлення має становити 60%. Імітація природного освітлення
в даній ситуації здійснюється Saint-Gobain 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 вибрати потрібний масштаб для всіх креслень, концепцій
проекту і напрямків, щоб журі могло все детально розглянути.
А. Генеральний план
• Основна (попередня) схематична презентація загальної організаційної схеми даної території.
Завдання даної схеми – надати загальну концепцію розташування основних функцій та їх розподіл.
Форма подання генплану вибирається на розсуд учасників.
• Візуалізація моделі проживання на даній території – види, перспективи та / або фотографії
фізичних моделей в тому вигляді, в якому вони найкращим чином можуть проілюструвати проект.
B. Житлові простори





Виконується тільки для одного житлового будинку.
Плани поверхів (пропонований масштаб 1: 200).
Зовнішній вигляд будівель (пропонований масштаб 1: 200).
Розрізи (пропонований масштаб 1: 200).
o Поздовжній перетин.
o Поперечний перетин.
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Конструктивні вузли та деталі (пропонований масштаб 1:10 / 1:20):
o Покрівля, зовнішні стіни, перегородки, вікна, деталі цокольного і проміжних
поверхів.
o Необхідно приділити увагу тепловим / акустичним мостам, а також
повітропроникності і захисту від вологи.
o Інші деталі, які конкурсанти вважатимуть необхідними.
o У випадку з надбудовою нового поверху учасникам необхідно надати інформацію
щодо обох етапів будівництва (реновація і нове будівництво).

С. Розрахунки
 Виконуються тільки для тієї будівлі (квартири), про яку
була представлена інформація.
o Річне споживання теплової енергії для обігріву.
o Річне споживання теплової енергії для охолодження.
o Перегрів.
o Розрахунок здійснюється з використанням MCH Designer
або PHPP (інші інструменти будуть вказані), включаючи
графік перегріву.
o Учасники включать в свій проект огляд розрахунків.
Неподання зазначеної вище обов'язкової інформації призведе до
усунення проекту від участі в конкурсі.

Обзор MCH Designer
D. Опис концепції проекту
Крім мінімальних вимог учасникам рекомендується надати членам журі вичерпну інформацію для
аналізу:












Концепція проекту і функціональне рішення.
Енергопостачання і загальна концепція сталого розвитку.
Стратегія щодо забезпечення теплового комфорту.
Приклад: будівельні значення U, концепція по повітропроникності, система опалення,
вентиляції та кондиціонування повітря, пасивні / активні заходи щодо захисту від світла,
охолодження і т.д.
Стратегія щодо забезпечення акустичного комфорту.
Приклад: будівельні значення Rw і Ln, w, основні заходи щодо звукоізоляції / захисту від
технічного шуму і т.д.
Стратегія щодо забезпечення відповідної якості повітря в приміщенні.
Приклад: пропонований тип вентиляції (механічна і / або ручна вентиляція), робочі
креслення системи вентиляції, запропоновані рішення і т.д.
Стратегія щодо протипожежного захисту.
Приклад: шляхи евакуації, поділ, реакція матеріалів на вплив вогню і т.д.
Стратегія по природному освітленню.
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Стратегія щодо забезпечення безпеки зовні будівель, соціальний комфорт і особистий
простір.

Для пояснення рішень із зазначених вище вимог учасники можуть включити в проект: тексти,
діаграми, розрахунки, малюнки та іншу інформацію, яку вважатимуть за необхідну.

3. Порядок подачі документів
Учасники національного і міжнародного етапів студентського конкурсу «Проектування
Мультікомфортного будинку 2018» повинні дотримуватися такого порядку подачі документів.

3.1. Порядок подачі проектів – Національний етап
Учасники повинні зареєструватися на сайті www.isover-students.com. Реєстраційна форма буде
доступна, починаючи з 15 жовтня 2017 року.
Всі зареєстровані учасники отримують офіційну інформацію через офіційний інформаційний
онлайн-бюлетень. Незареєстровані команди або команди, які надали неповну або недостовірну
інформацію, будуть позбавлені права участі в конкурсі.
Під час національного фіналу учасники презентують свої роботи у вигляді презентації в форматі
Power Point. Для наочності вони також представляють свій проект на 1 (одному) плакаті розміром
180x80 см (висота 180 см, ширина 80 см). Час виступу команди – не більше 5 хвилин
(максимум!). Презентації повинні бути передані організаторам конкурсу як мінімум за три дні до
дати проведення національного фіналу.

3.2. Порядок подачі проектів – Міжнародний етап
Проекти для міжнародного етапу повинні бути подані не пізніше 2 травня 2018 року. Всі команди,
що беруть участь, повинні надати контактній особі представництва «Сен-Гобен» в своїй країні
наступну інформацію:
1.




Проект в електронному вигляді:
PDF файл версії 9 чи більш ранньої;
Роздільна здатність 300 крапок на дюйм;
Розміри плакату 180см x 80см (висота 180 см, ширина 80 см).

Максимальна кількість плакатів, яку може презентувати одна команда – 1 (один). Плакат до
кожного проекту повинен містити наступну інформацію:

ДУБАЙ 2018 | 30


Країна команди (наприклад, Австрія);

Назва університету (наприклад, Університет Любляни);

Ім'я автора проекту (чи імена всіх авторів проекту в випадку командної роботи);

Порядковий номер выступу на міжнародному фіналі (наприклад, 14). Порядкові номери
презентацій будуть визначені організаторами міжнародного етапу конкурсу у випадковому
порядку й повідомлені учасника до 3 квітня 2018 року).
Дана інформація використовуватиметься місцевим представництвом «Сен-Гобен» для друку
проекту і підготовки мобільного стенду для кожної команди для презентації проекту на
міжнародному етапі.

2. Презентація проекту в електронному вигляді. Характеристики файлу:







Одна презентація в PowerPoint
Роздільність PPT чи (PPTX). Інші формати не приймаються.
Файл повинен мати назву: Country X_Y Prize, Name1_Name2_Name 3
Приклад: Serbia, 2nd Prize, Ilian Dragutinovici_Igor Pancic
Максимальний розмір файлу (не архівованого) не має перевищувати 50 Мб.
Всі презентації великого розміру будуть скорочуватися до потрібного розміру.

Цей файл використовуватиметься на міжнародному етапі для офіційної презентації проекту перед
журі.

3. Індивідуальні фотографії кожного члена команди в форматі tiff в колірній схемі CMYK з
роздільною здатністю 300 крапок на дюйм.

4. Три файли в форматі tiff з ілюстраціями або деталями проекту з роздільною здатністю 300
крапок на дюйм:




Перше зображення: попередній вигляд будівлі (зазвичай 3D модель)
Друге зображення: архітектурні плани (графіка, перетини, креслення, моделі і т.д.)
Третє зображення: ізоляція (рішення, креслення і т.д.).

Ці дані будуть використані для підготовки видання за результатами студентського конкурсу
«Проектування Мультікомфортного будинку Saint-Gobain – кращі проекти 2018 року».

УДАЧІ УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ!
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