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Стаття присвячена аналізу існуючого досвіду застосування 

містобудівних та архітектурно-планувальних рішень підвищення 

енергоефективності житлової забудови вцілому та окремих житлових 

будинків за кордоном та в Україні під час зведення нового житла та при 

реконструкції, виявленню основних прийомів підвищення 

енергоефективності на різних рівнях проектування.  
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За останні роки в Україні і за кордоном проводились теоретичні 

розробки та практичні реалізації в галузі енергозбереження в будівництві та 

архітектурі. Проблемами архітектури житла займались, Л.Г. Бачинська, 

В.Г. Барановський, Ю. Білоконь, Б.І. Бондаренко, О.І. Бохонюк, 

С.Н. Булгаков, І.Н. Гаврилова, Г.О. Гнат, Б.М. Губов, Т.М. Заславець, 

А.В. Крашенінніков, В.В. Куцевич, Т.Г. Маклакова ,Н.В. Мельник, 

А.В. Михайленко, Е.М. Москальова, С.М.  Лінда, М.В. Омельяненко, 

Б.А. Портнов, Ю.Г. Рєпін, Л.О. Філатова, І.І. Чернядьева, К.С. Чечельницька, 

Н.М. Шило, Т.М. Штейнгель, Я.М. Юрик, Д.Н. Яблонський та ін.; 

проблемами реконструкції житла займались Л.Г. Бачинська, 

В.М. Вадімов, Г.О. Осиченко та ін.; проблемами обстеження, реконструкції, 

поліпшення технологічних властивостей, підвищення надійності, 

довговічності, організації експлуатації і ремонту житлових будівель 

займались Е.М. Арієвич, Е.В. Горохов, Р.А. Гребенник, Л.А. Дудишкін, 

В. Ержабек, А.В. Коломієць, А.В. Кушнирюк, Г.А. Поривай, Н.В. Прядко, 

И.А. Фіздель, Е.П. Уваров, Г.И. Швецов; дослідженням впливу клімату на 

проектування будівель займались С.В. Зоколей, В.И. Оболенський, 

І.Н. Скриль, С.І .Скриль, Ф.А. Терновський та ін; дослідженням проблеми 

енергоефективності в будівництві займались М.А. Айзен, В.А. Баженов, 

М.М. Бродач, В.С. Буравченко, Р. Ванькович, В.А. Волощук, Г.В. Гетун, 

В.Ф. Гершкович, П.М. Гламаздін, А.Т. Дворецький, Л.С. Іванова, П.Л. Зінич, 

О.В. Кривенко,В.Л. Мартинов, А.Л. Мелуа, О.Л. Підгорний, М.А. Санацький, 

О.Г. Сергейчук, А.В Спірідонов Ю.В. Табунщиков, Г.Г. Фаренюк, 

Г.Ф. Черних, І. Л. Шубін та ін.; дослідженням проблеми енергоефективності 

в архітектурі займались А. Антонюк, В.С. Бєляєв, Д.І. Бекман, 

Н.Н. Болотских, О.В. Бумаженко, С.Г. Буравченко, Г.П. Васильєв, 



В.Г. Вейцман, М.А. Волошин, В.В. Гранєв, К. Данієлс, В.А. Єгорченков, 

Ж. Зейтун, Ю.В. Івашко, Г. Казаков, Т.О. Кащенко, Г. Кноуєлс, Ю. Лапін, 

О.В. Міроненко, Т.А. Маркус, Е.Н. Моррис, А.А.Нечепорчук, І. Півоваров, 

О.П. Підгорний, А.М.Плешкановська, Е.В. Сарнацький, Н.Н. Селіванов, 

Л.М. Стронський, А.В. Спірідонов, Б.Тарніжевський, В. Товбич, В. Файст, 

Н. Фаті, Р.А. Фердт, Г.Н. Хавхун, Л.П. Хохлова, Л.О. Шулдан, М.В. Шилкин 

та ін. Питанням енергоефективності були присвячені докторські дисертації 

(А.В. Сергейчук, Г.Г. Фаренюк, П.С. Канигін) та кандидатські роботи 

(Л.А. Подолян, С.М. Смірнова, О.К. Афанасьєва, О.С. Ртищева, 

В.В. Щербаков).  

Зростання чисельності населення на землі, розвиток технологій, 

збільшення використання ресурсів призводить до появи глобальних проблем 

в галузі енергетики і екології. Показником розвитку цивілізації, при цьому, 

стає не лише збільшення обсягів спожитої енергії, а і раціоналізація її 

використання. Так як життєдіяльність суспільства вимагає забезпечення її 

архітектурним середовищем, то питання енергозбереження в містобудуванні 

та архітектурі останнім часом стає надзвичайно гостро. Особливе місце в 

структурі сучасного міста займає житло, де людина перебуває більшість 

свого життя і споживає найбільшу частку енергії (до 50% від загального 

енергоспоживання).  

Підвищення енергоефективності житлового середовища входить до 

числа найважливіших завдань сучасного етапу розвитку міського середовища 

необхідного для забезпечення стану комфорту населення, включаючи 

суб'єктивні (емоційний стан) і об'єктивні (фізичне та психічне здоров'я) 

відчуття.  

Дослідження закордонного та вітчизняного досвіду проектування та 

будівництва енергоефективних житлових будинків, їх комплексів, груп, 

кварталів та районів дало змогу виділити та проаналізувати ієрархічну 

структуру основних рівнів житлових просторів, на яких вирішується питання 

підвищення енергоефективності. Житлове утворення, як і будь-яка система, 

розглядається як цілісне утворення, що розділяються на підсистеми. З іншого 

боку житлове утворення розглядається як підсистема у складі вищої за 

рангом системи (район, місто і т.д.). В дослідженні житлове утворення 

визначене як ієрархічна система житлових просторів: найвищий рівень - 

житловий квартал, середній рівень - об`єкт (житловий будинок) та 

найнижчий рівень окремий елемент об`єкту (житлова чарунка - квартира). 

Ієрархічні рівні мають верхню та нижню межу дослідження, де кожний 

нижчий рівень є окремим елементом вищого рівня. Так, досліджувані 

ієрархічні рівні житлового утворення тісно взаємодіють одне з одним і з 

вищим ієрархічним рівнем - житловим районом, який в даному випадку 

виступає "зовнішнім" середовищем по відношенню до досліджуваної 

системи [3].  

Виділення ієрархічних рівнів системи житлового утворення дає змогу 

розділити прийоми підвищення енергофективності на групи, що 

відповідають просторовому ранжуванню даних рівнів. Це група 



містобудівельних прийомів, що застосовуються на рівні житлового кварталу 

та району, група архітектурно-планувальних прийомів, що застосовуються на 

рівні житлового будинку і житлової чарунки та групи інженерно-технічних і 

конструктивних прийомів, що також застосовуються на рівні житлового 

будинку та житлової чарунки. 

Таблиця 1 

Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду проектування та 

будівництва енергоефективних житлових кварталів. 

 
Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду проектування 

енергоефективних кварталів та районів показав, що застосовують традиційні 

лінійні та перспективні сітчасті містобудівні структури, з метою 

економічного високощільного використання територій з можливістю вибору 

кращої орієнтації для квартир, захисту квартир від сонячної радіації і вітру. 

Сітчасті структури формуються на основі прямокутних, гексогональних та ін. 

модульних сіток де застосовуються рядові, торцеві, кутові і променисті блок-

секції. Також планування кварталів має рядову забудову, що забезпечує вибір 

оптимального варіанту орієнтації з точки зору інсоляції та захисту від шуму і 

пилу, і периметральну забудову, що дозволяє використовувати будинки, 

розміщені по периметру, як вітрозахисні екрани для забезпечення захисту 

будинків всередині кварталу від переважаючих та небезпечних зимових 

вітрів, а для провітрювання використовувати проїзди та арки в будинках з 

боку переважаючих літніх вітрів. Для уникнення вихрових роликів за 

будинками, що розміщені по периметру кварталу, з навітряного боку 

розташовують малоповерховий будинок, з перекриттям "критичної зони" або 

стилобатну частину у ролі віддзеркалюючої поверхні. В кварталах 

периметральнї забудови переважають будинки секційного, коридорного та 

блокованого типу лінійної форми та мають як широтну так і меридіональну 

орієнтацію, а також компактні терасовані будинки зі зменшенням висоти в 

середину кварталу для покращення інсоляції забудови.  

Вивчення закордонного та вітчизняного досвіду проектування 

енергоефективних житлових кварталів та районів, дало змогу виявити 



основні містобудівні вимоги, які необхідно задовольнити при їх 

проектуванні. Це аналіз кліматичних факторів, найголовнішими з яких є 

кількість сонячної радіації, сила та швидкість вітру, ландшафт і рель`єф 

місцевості, а також аналіз існуючої містобудівної ситуації (вищого рівня в 

ієрархічній структурі житлового утворення), аерації, інсоляції.  

Виходячи з аналізу вітчизняного та закордонного досвіду проектування 

та будівництва енергоефективних житлових кварталів виявлені основні 

містобудівні прийоми підвищення енергоефективності житлової забудови 

(Табл.2). Це формування кварталів периметральної, рядової, компактної та 

компактної терасованої забудови зі збільшенням висоти з півночі на південь 

або зменшенням висоти в середину кварталу, уникання затінення будинків 

одне одним, встановлення вітрозахисних екранів, включення "зелених зон" в 

структуру кварталу для покращення мікроклімату, уникання вихрових 

роликів з навітряного боку будинків, влаштування арок та проїздів для 

забезпечення аерації території, шумозахист. 

Таблиця 2 

Основні містобудівельні прийоми підвищення енергоефективності 

житлової забудови. 

 
Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду проектування 

енергоефективних житлових будинків, дав змогу виявити основні вимоги, які 

необхідно задовольнити при проектування житлових будинків підвищеної 

енергоефективності. Це вимоги до архітектурно-планувальних, 

конструктивних та інженерно-технічних рішень. Основними вимогами до 

архітектурно-планувальних рішень житлового будинку є вибір його 

орієнтації для забезпечення достатньої кількості сонячної радіації (інсоляції), 

захист будинку від перегріву (сонцезахист), забезпечення квартир будинку 

достатнім рівнем природного освітлення, функціональне та температурне 

зонування будинку і квартир, компактність форми будинку, виконання 

режиму аерації будинку та забезпечення умов для його природної вентиляції, 

вітрозахист будинку. Основною вимогою до конструктивною рішень є 



тепловий захист огороджуючих прозорих та непрозорих конструкцій. 

Вимоги до інженерно-технічних рішень полягають у забезпеченні та 

підтриманні нормативних показників мікроклімату приміщень завдяки 

оснащенню будинку сучасним інженерним енергозберігаючим обладнанням 

з можливістю контролю та керування процесом його роботи. 

Таблиця 3 

Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду проектування та 

реконструкції енергоефективних житлових будинків. 

 
На рівні окремого об`єкта проблема підвищення енергофективності 

стосується як нових житлових будинків так і існуючих. Житловий фонд 

України становить більше 1 млрд. кв. м. Його енергоефективність не 

відповідає нормам. 85% житлового фонду України – це багатоквартирні 

великопанельні, цегляні і блокові будинки перших масових серій, 

тепловтрати яких становлять 40-50% теплової енергії [1]. За даними прес-

служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства (Мінрегіон) в Україні 75% багатоквартирних 

житлових будинків мають незадовільні показники енерговтрат, які в 3-3,5 

рази перевищують європейські стандарти [4]. Для наближення до рівня 

енергоефективності ЄС в Україні потрібно провести комплексні заходи по 

підвищенню енергоефективності у понад 300 000 багатоповерхових 

будівель[5]. 

На основі вивчення досвіду проектування нових та реконструкції 

існуючих житлових будинків підвищеної енергоефективності за кордоном та 

в Україні виявлені основні архітектурно-планувальні прийоми проектування 

енергоефективного житла: збільшення ширини корпусу, використання 

скатних дахів, застосування мансардного поверху, влаштування опалюваного 

підвалу, поєднання приміщень будинку з буферним простором (скляним 

об`ємом з південного боку в якості акумулятора сонячної теплової енергії, 



глухим об`ємом з північного боку в якості додаткової теплоізоляції), 

засклення балконів, збільшення площі засклення південних фасадів, 

зменшення площі засклення північних фасадів, встановлення сонцезахисту 

(виступаючі об`єми, маркізи, козирки і т.д.) на фасаді, заокруглення 

горизонтальних та вертикальних кутів будинку з навітряного боку, 

розчленування фасаду з навітряного боку. 

Таблиця 4 

Основні архітектурно-планувальні прийоми підвищення 

енергоефективності житлових будинків. 

 

В Україні будівництво енергоефективного житла носить 

експериментальний характер і ще не набуло широкого розповсюдження, хоча 

проблема енергофективності стоїть надзвичайно гостро, особливо в 

існуючому житловому фонді. Вирішення її повинно проводитись на усіх 

рівнях та з використанням містобудівних, архітектурно-планувальних, 

конструктивних та інженерно-технічних методів. Виявлення основних 

містобудівних та архітектурно-планувальних принципів проектування 

енергоефективного житла та застосування їх в будівництві нового і 

реконструкції існуючого житла дозволить скоротити енергоспоживання 

житлових будинків до кінця строку їх експлуатації без додаткового 

вкладення коштів, що відрізняє містобудівні та архітектурно-планувальні 

методи підвищення енергоефективності житла від інженерно-технічних та 

конструктивних, які періодично потребують коштів на заміну та оновлення.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА  

Е. С. Данько 

Статья посвящена анализу существующего опыта применения 

градостроительных и архитектурно-планировочных решений повышения 

энергоэффективности жилой застройки в целом и отдельных жилых домов за 

рубежом и в Украине при возведении нового жилья и при реконструкции, 

выявлению основных приемов повышения энергоэффективности на разных 

уровнях проектирования. 

BASIC TECHNIQUES ENERGY EFFICIENCY RESIDENTIAL 

ENVIRONMENT IN RECONSTRUCTION CITIES  

K. S. Danko 

This article analyzes the existing experience of using mistobudivelnyh 

architectural and planning solutions energy efficiency residential development as a 

whole and individual residential houses abroad and in Ukraine during the 

construction of new housing and in the reconstruction, identify major energy 

efficiency techniques at various levels of design. 


