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ЗАГАЛЬНІ   ВІДОМОСТІ 

Об'єкт проектування - багатоповерхова житлова будівля з 

вбудованими підприємствами первинного обслуговування, розташована в 

міському середовищі. 

Поверховість будинку, номенклатура і характеристики вбудованих 

(прибудованих) об'єктів обслуговування залежать від структури і потреб 

району забудови і визначаються завданням на проектування, яке 

складається під керівництвом педагогів на підставі аналізу обраної 

території і з урахуванням діючих нормативних вимог. Пропонується 

розробка проекту житлового будинку з громадськими приміщеннями 

згідно завданню на проектування, для обов’язкової курсової, а також 

обраної дипломної роботи на ступінь магістра. Перелік літератури для 

самостійного вивчення приведений. 

Кількість поверхів багатоповерхових житлових будинків обмежується 

умовною висотою будівлі, значення якої має бути більшою, ніж 26,5 м; 

будинки умовною висотою завбільшки 73,5 м кваліфікуються як висотні. 

При цьому, багатоповерховий житловий будинок може складатися з 

різноповерхових частин, з технічних, або естетичних рішень. 

Житлові будинки можуть бути запроектовані з квартирами як першої 

так і другої категорії, в залежності від соціальної спрямованості, яка 

визначається суб'єктом господарювання. 

 Ділянка для проектування може бути обрана як в існуючій забудові, в 

тому числі, периметральної - у вигляді вставки, так і на території або 

вільної, або такої, що потенційно звільняється від існуючої застарілої 

забудови. Другий варіант пропонує більше можливостей створення 

комфортного житлового середовища на основі комплексних рішень з 

малими об'єктами обслуговування, адміністрування, прикладання праці 

(виключаючи виробництва, що виділяють шкідливі речовини). З огляду на 

соціальну спрямованість об'єкта ділянку рекомендується обирати поза 

завантажених важким транспортом логістичних коридорів. 

 При розробці проекту в сталій забудові необхідно уникати рішень, 

дисонуючих з існуючим архітектурним середовищем. 

 На шляхах пересування, як в приміщеннях загального користування 

так і на прилеглій території, слід передбачати можливість 

безперешкодного доступу інвалідів. Пандуси, отвори, двері і тамбури, 

ліфти, підйомники, місця на автостоянках і т.і. слід проектувати відповідно 

до нормативних вимог. 
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МІСТОБУДІВНІ ВИМОГИ 
    

Розташування багатоповерхових житлових будинків на міських 

територіях має враховувати естетичну компоненту та повинно 

передбачатись з таким розрахунком, щоб створювались: 

висотні акценти на перетині магістралей; 

ритмічну висотну групову забудову уздовж магістралей; 

висотні акценти всередині мікрорайону або великого житлового 

кварталу. 

При розташуванні багатоповерхових житлових будинків уздовж 

магістралей з квартирами в перших поверхах, вони повинні, як правило, 

розташовуватися з відступом від червоної лінії на 6метрів. По червоній 

лінії допускається розміщувати житлові будинки з вбудовано-

прибудованими в перші поверхи приміщеннями громадського 

призначення. 

 При розташуванні будівлі вздовж магістралей міського значення слід 

передбачати шумозахисні заходи в залежності від рівня шумі: 

на шумну сторону орієнтувати кухню і одну з кімнат - загальну; 

віконні отвори, орієнтовані на магістраль, повинні бути засклені 

подвійними склопакетами, 

встановлення шумозахисних щитів між мостовою та тротуаром. 

По відношенню до сторін горизонту розташування будинків 

протяжного типу («будинок-пластина») може бути як «меридіональним» - 

розташованим в напрямку з півночі на південь, так і «широтним» – зі 

сходу на захід. 

Для влаштування секційного планування краще підходять широтне 

розташування з можливістю інсоляції квартир, розташованих по обидві 

сторони будинку (сходова клітина виходить на північні румби). 

Для будинків коридорного типу з малими квартирами вигідніше 

меридіональне розташування, що дозволяє природно інсолюватись всім 

помешканням – одна половина в першій, інша – в другій половині дня. 

      При цьому, коридорні та галерейні будинки, в яких коридори, або 

галереї передбачені через 1 – 2 поверхи, в яких передбачені розташовані в 

два поверхи повнометражні сімейні квартири (див. стор.10), мають 

можливість двосторонній повноцінній інсоляції. 

Відстані між будівлями слід приймати на основі розрахунків інсоляції 

та природного освітлення, а також на основі протипожежних норм 

(мінімальна відстань між будівлями 1 і 2 ступеня вогнестійкості - 6м). 
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Ізоляційні розриви між будівель з вікнами по довгій стороні повинні бути 

не менше двох висот будівлі. Між торцями з вікнами - не менше 1,5 висоти 

будівлі. 

 

Санітарно-технічні вимоги до інсоляції. 

Розміщення і орієнтація житлових і громадських будівель повинні 

забезпечувати наступну тривалість безперервної інсоляції приміщень і 

територій на період з 22 квітня по 22 серпня:для зони географічних широт 

58° - 48° півн. ш.- не менше 2,5 години на день ; 

для зони північніше 58° півн. ш. - не менше за 3 години на день;  

для зони південніше 48° півн. ш. - не менше за 2 години на день. 

Тривалість інсоляції повинна бути забезпечена: в одно-, дво- і 

трикімнатних квартирах - не менше ніж в одній кімнаті; у чотири- і 

п'ятикімнатних - не менше ніж в двох кімнатах; в шести- і більше 

кімнатних - не менше ніж в трьох кімнатах. 

 Оскільки літні приміщення житлових будинків не повинні 

погіршувати інсоляцію квартир, не допускається проектувати лоджії перед 

кімнатами, що є розрахунковими за умовами забезпечення нормованої 

інсоляції квартири. У випадках проектування балконів перед такими 

кімнатами їх слід розташовувати зміщеними відносно вікон: у кімнатах 

східної і західної орієнтації - у північному напрямку, у кімнатах південної 

орієнтації - у будь-якому напрямку. 

Мінімальна площа ділянки для окремого житлового будинку (без 

розміщення на ньому підприємств обслуговування, гаражів, фізкультурних 

і спортивних споруд) розраховується відповідно до кількості його 

мешканців на основі діючих нормативів: не менше ніж: 30,1 - 23,3 м
2
 / чол. 

(При забудові до 3 поверхів), 20,2 - 17,0 м
2
 / чол. (4-5 поверхів), 15,3 -  13,9 

м
2
 / чол. (6-8 поверхів), 12,2 - 12 м

2
 / чол. (9-10 поверхів), за інтерполяцією, 

але не менше 10,5 м
2 
(11 поверхів і вище). 

 

 Під'їзди до житлових груп, комплексів, 

 обслуговуючих та торгових підприємств має здійснюватись по 

двосмугових проїздах завширшки не менш 5,5м; до окремих будинків – по 

односмугових завширшки не менш 3,5м з роз’їзними майданчиками 

(ширина 6м, довжина 15м, відстань до 75м один від одного, загальна 

довжина  - в разі тупикових проїздів - до 150м). Проїзди мають 

закінчуватись розворотними майданчиками 12×12м. 
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Виділена територія житлового будинку повинна включати озеленені 

прибудинкові майданчики загального користування, обов'язково - дитячий 

майданчик, обладнану безпечними пристроями для ігор, майданчик 

відпочинку, обладнану лавками, майданчик господарського призначення. 

Майданчики для занять фізкультурою і вигулу тварин можуть бути 

передбачені для групи житлових будинків. Рішення господарських 

майданчиків, майданчиків для відпочинку та занять спортом не повинно 

створювати занепокоєння мешканцям і відвідувачам об'єкта проектування.  

 

табл.1              Відстані від будівель до прибудинкових майданчиків 

 

Призначення майданчиків 
 

Питомі розміри 

майданчиків, м
2
 

на 1люд./1 кварт. 

Найменші відстані від 

майданчиків до вікон 

житлових і громадських 

будівель, м 

Для ігор дітей 

дошкільного та молодшого 

шкільного віку 

0,7 / 1,75 12 

Для відпочинку дорослого 

населення 

0,2 / 0,5 10 

Для занять фізкультурою  2,0 / 0,5 10-40 

Для господарських  цілей 0,3 20 

Для вигулу тварин 0,3 40 (до вікон і дитячих 

майданчиків) 

 

табл.2 Відстань, м. від будівель до гаражів і відкритих автостоянок 

Будинки, до яких визначається 

відстань 

Відстань / мінімум / від гаражів і відкритих 

автостоянок  мешканців при кількості легкових 

автомобілів 

 10 и 
менше 

11-50 51-100 
101-
300 

більше 
за 300 

Житлові будинки 10 м  

12 м 

15 м 25 м 

 

35 м 

 

50 м 

 

Глухі торці житлових 

будинків 

10 м 

12 м 

10 м 

12 м 

15 м 25 м 35 м 

Громадські будівлі 15 м 25 м 25 м 50 м за 

узгоджен

ням 

Примітки: 

1.Дані чисельника дійсні при III ступені вогнестійкості гаража,  знаменника - при 

III-IV ст.  

2.Довжина пішого підходу до гаражів і автостоянок постійного зберігання легкових 

а/м  від житла володаря не повинна перевищувати 800 м, а в умовах реконструкції - 

1000 м.  

3.Стоянки тимчасового зберігання мають бути не далі 150 м від входів у житлові 

будинки. 
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У житловому районі повинно бути забезпечено постійне зберігання 

усіх автомобілів, які належать мешканцям і тимчасове зберігання 

автомобілів. 

Кількість місць постійного зберігання легкових автомобілів 

визначається, виходячи з чисельності населення та забезпеченості 

автомобілями на розрахунковий період (для Одеси на період до 2030р. - 

400 автомашин на 1000 жителів), тимчасового – забезпечення  10% парку 

автомобілів мешканців. 

Забезпеченість гаражами / стоянками для постійного зберігання 

автомобілів слід прийняти з розрахунку: не менше 0,8 місць на кожну дво- 

і більш кімнатну квартиру, автостоянками тимчасового (гостьового) 

зберігання - 0,15 місць на кожну квартиру.  

Пріоритетним типом гаражів постійного зберігання легкових 

автомобілів мешканців житлових районів нової багатоповерхової забудови 

є окремо розташовані багатоповерхові гаражі: наземні (до 9 поверхів); 

підземні (до 5 поверхів); комбіновані наземно-підземні, в тому числі 

механізовані (автоматизовані). 

 При розміщенні об’єктів у центральних історично-сформованих 

районах крупніших, крупних та великих міст будівництво житлових 

будинків необхідно передбачати лише з підземними гаражами. 

Влаштування вбудованих та вбудовано-прибудованих гаражів  у 

перших, цокольних й підвальних поверхах багатоповерхових житлових 

будинків допускається тільки для розміщення легкових автомобілів, які 

належать громадянам (вимоги до їх проектування  наведені на сторінці 16). 
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АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 

 

Композиційні схеми багатоповерхових житлових будинків 

Багатоповерхові житлові будинки за типами внутрішньої 

планувальної організації (композиції) бувають: 

Секційні (найбільш розповсюджений тип багатоповерхових житлових 

будинків): 

1.Односекційні - квартири в будинку (секції) розташовані навколо 

однієї сходової клітини (сходово - ліфтового вузла) з можливістю 

влаштування світлових прорізів (вікон) у всіх стінах, що обмежують 

секцію.    (див. стор. 24, 25, 28, ін..) 

2.Багатосекційні – в більшості протяжні, зблоковані глухими торцями 

з декількох секцій; секції можуть бути рядовими, кутовими, поворотними і 

торцевими.  (див. стор. 21, 27, 37)     

3.Секційні будинки променевої композиції (обумовленої 

моноцентричним перетином композиційних осей – дивись приклади на 

стор. 25, 26, частково 27) – в більшості односекційні баштового типу, або 

центральні в багатосекційній композиції.    (див. стор. 26, 27) 

Коридорні - найбільш економічні, як правило, призначені для малих 

сімей чи одинаків, найменш комфортабельні, зважаючи на велику кількість 

квартир та відсутність їх наскрізного природного провітрювання, що 

можна коригувати влаштуванням коридорів через поверх та 

двоповерхових квартир родинного призначення.    (див. стор. 31, 35) 

 Атріумні – з покритим або відкритим атріумом за умови дотримання 

нормативних вимог.   (див. стор. 24, 28, 35) 

Терасні - з пристроєм терас на дахах попереднього поверху будинку, 

секції або їх частин за рахунок: використання рельєфу, поверхового 

скорочення довжини або глибини корпусу будівлі, консолей, а також 

"зсувів" поверхів.  (див. стор. 31, 33, 34)    

Галерейні - менше поширений тип в Україні, досить розповсюджений 

в історичній забудові Одеси, приморських та історичних міст (Львів), з 

умов продуманих проектних рішень надають більш комфортні умови 

користування будівлею: глибші квартири з можливістю їх наскрізного 

провітрювання і природного освітлення приміщень, в тому числі тих, що 

виходять на відкриту галерею; вертикальні шляхи доступу можуть 

влаштовуватись поза зоною житлових приміщень.   (див. стор. 24, 37)    
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табл.3 Типи секцій за геометричними принципами планування(схеми) 
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табл.4 Типи коридорних житлових будинків  
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плани з позначенням коридорів 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Дворівневі квартири в будинках з коридором або галереєю через 

поверх або в середньому поверсі з трьох (див. табл. 5) отримують 

можливість двосторонньої орієнтації з наскрізним провітрюванням і 

інсоляцією: 
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При вирішенні композиції будинку, що проектується, можливі 

поєднання різних планувальних схем в одній будівлі або в конструктивній 

секції: коридорно-секційні, галерейно-секційні, інші. Також при сучасній 

забудові знакових зон великих міст проектуються житлові будинки-

комплекси оригінальних образів на основі складних композиційних 

прийомів  

Загальні вимоги до проектування квартир 

Житло за рівнем комфорту поділяють на дві категорії: I  і II. 

У житлі першої категорії (I) нормується нижня і не нормується верхня 

межа площ квартир та окремих приміщень, що дозволяє забезпечити 

підвищений рівень комфорту проживання. Як правило, таке житло 

користується попитом у людей зі стабільним доходом, сімей з дітьми та 

інших категорій, чиї переваги відповідають цьому типу житла. 

У житлі другої категорії (II) площі квартир і приміщень нормуються 

як за мінімальними так і за максимальними показниками відповідно до 

чинних санітарних норм, забезпечуючи допустимий рівень комфорту 

проживання, (дивись табл.6). Таке житло як менш витратне, привабливе 

для молоді та людей з помірними запитами, його параметри також 

підходять для соціального житла, що знаходиться на балансі міста. 

 Вишину поверхів слід приймати: для житлових будівель I категорії не 

менше 3,3 м (вишину житлових приміщень - не менше 3,0 м); для 

житлових будинків II категорії 3м (вишину житлових приміщень - не 

менше 2,7 м). У підсобних, службових та побутових приміщеннях, 

табл.5                        «Житлова одиниця», м. Марсель, арх.  Ле Корбюз´є   

розріз, плани триповерхового блоку 

  
 

Будинок Наркомфіну,  м. Москва, розріз, плани  

 К    F1 F2 
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розміщуваних в цокольних поверхах, допускається висота від підлоги до 

низу виступаючих конструкцій не менше 2.5 м. 

 

табл.6 Норми площі квартир (стандартні)  в залежності від  

             кількості кімнат у квартирі і категорії квартири 

Кількість кімнат 

Количество жилых комнат в 

квартире  

 

1 2 3 4 5 

Нижня та верхня межа  

площі квартир, м
2
 

28-40 44-53 56-65 70-80 
 

84-98 

 

 Примітка    1.  Для квартир I категорії нормується тільки нижня межа. 

Примітка    2.   Площі квартир дані без урахування площ літніх приміщень. 

Примітка     3. Задля уніфікації конструктивно - планувальних рішень багато-

квартирних будівель припустимо збільшення площі окремих типів квартир на 5 %        

При проектуванні квартир слід враховувати вимоги до інсоляції (стор.5).    

 

Природне освітлення повинні мати житлові кімнати, кухні (за 

винятком кухонь-ніш), вхідні тамбури в житлові будинки, сходові клітки і 

загальні коридори в будинках коридорного типу. В кімнатах відношення 

площі світлових прорізів до площі підлоги мають бути від 1: 5,5 до 1: 8. 

Площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не 

менше 14 м
2
, в інших квартирах - не менше 16 м

2
.  

Мінімальна площа спальні на одну особу - 8 м
2
, на двох - 10 м2. 

Мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі - 5 м2, у дво- та більше 

кімнатних - 8 м
2
. Мінімальна площа робочої кімнати або кабінету -10 м

2
. 

Житлові кімнати в квартирах II категорії не можуть бути прохідними, 

за винятком чотирьох - та п'ятикімнатних, в яких через загальну кімнату 

може передбачатись вхід до однієї зі спалень або робочої кімнати 

(кабінету). 

Підсобні приміщення квартир   

В однокімнатних квартирах замість кухонь допускається передбачати 

кухні-ніші (до 5 м2) в передпокої, або об'єднання їх з вітальнями за умови 

їх обладнання електроплитами та влаштування в них примусової 

вентиляції. 

В однокімнатних квартирах допускається суміщений санвузол (ванна, 

умивальник, унітаз). У дво-, трикімнатних квартирах обох категорій слід 

передбачати роздільні санвузли (ванна з умивальником і вбиральня з 

унітазом і умивальником). У квартирах з кількістю кімнат чотири і більше 

повинно бути не менше двох суміщених санвузлів, кожен з яких повинен 
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бути обладнаний унітазом (вбиральня з умивальником та унітазом і ванна 

кімната з ванною, умивальником і унітазом). 

Мінімальні розміри площі санвузлів: 

- суміщений санвузол (обладнаний ванною, умивальником, унітазом, 

місцем для пральної машини) - 3,8 м2;  

- ванна кімната (обладнана ванною, умивальником, місцем для 

пральної машини) -3,3 м2; 

- туалет (вбиральня, обладнана унітазом і умивальником) - 1,5 м2; 

- туалет (вбиральня, обладнана унітазом без умивальника) - 1,2 м2. 

Ширина підсобних приміщень квартир повинна бути не менше:  

кухонь - 1,8 м, передпокоїв -1,5 м, внутрішніх коридорів - 1,1 м. 

       Не допускається: розміщення вбиральні та ванної (або душової) над 

житловими кімнатами і кухнями; кріплення приладів і трубопроводів 

безпосередньо до міжквартирних стін і перегородок житлових кімнат. 

       При вирішенні планувань житлових квартир рекомендується 

об'єднувати в блоки приміщення, пов'язані з роботою санітарно-технічних 

систем: вентиляції, водопроводу, каналізації з метою оптимізації 

комунікаційних мереж.  

          

Шляхи доступу і евакуації; позаквартирні приміщення будинків 

У будинках коридорного типу довжина коридорів допускається: не 

більше 24 м при природному віконному освітленні з одного торця; при 

природному освітленні з двох торців не більше 48 м. При більшій довжині 

коридору необхідно передбачати додаткове природне освітлення через 

світлові кармани, відстань між якими не повинна перевищувати 24 м, а між 

світловим карманом і вікном у торці - 30м. Ширина світлового кармана 

повинна бути не менше половини його глибини. Коридори слід розділяти 

протипожежними перегородками на ділянки не більше 30 м одна від одної 

і торців коридорів. 

Ширина коридорів в житлових будинках між сходами чи торцем 

коридору і сходами повинна бути не менше: при довжині коридору до 40 м 

- 1,6 м, понад 40 м - 1,8 м. Ширина галереї повинна бути не менше 1,6 м. 

Сходові клітини багатоквартирних житлових будинків, за винятком 

сходових клітин типів СК2, повинні розташовуватися всередині будинку 

біля зовнішніх стін. 

 Вхідні тамбури в житлові будинки і сходові клітки повинні мати 

природне освітлення. Сходова клітина є основним шляхом евакуації. 
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табл.7  Типи сходів і сходових кліток, що застосовуються при         

будівництві житлових будинків  
типи конструктивно – планувальні рішення застосування 

Сходи 

С1 внутрішні,   в сходових 

клітинах 

 

повсюдне 

С2 внутрішні відкриті (без 

огороджувальних стін) 

внутрішній простір квартир і 

громадських приміщень 

С3 зовнішні відкриті евакуація з 2го поверху громадських 

приміщень 

Сходові клітини 

СК1 з природним освітленням 

через вікна в зовнішніх 

стінах на кожному 

поверсі 

повсюдне, в т. ч. евакуаційні в 

будівлях умовною вишиною до 26,5 

м 

СК2 з природним освітленням 

через засклені отвори в 

покритті 

евакуаційна в житлових  

будинках до трьох поверхів; 

внутрішньоквартирна, атріумна 

Незадимлювані сходові клітини 

типи конструктивно – планувальні рішення застосування 

Н1 з входом до сходової клітини з 
кожного надземного поверху через 
зовнішню повітряну зону по 
відкритих назовні переходах по 
балконах, лоджіях, галереях та з 
природним освітленням на кожному 
поверсі крізь засклені прорізи у 
зовнішніх стінах 

евакуаційна      

Н2 з підпором повітря до сходової 
клітини в разі пожежі та з 
природним освітленням на кожному 
надземному поверсі крізь засклені 
прорізи у зовнішніх стінах 

евакуаційна 

Н3 з входом до сходової клітини на 
кожному надземному поверсі через 
протипожежний тамбур-шлюз 1-го 
типу з підпором повітря в разі 
пожежі та з природним освітленням 
на кожному поверсі крізь засклені 
прорізи у зовнішніх стінах 

евакуаційна 

Н4 без природного освітлення, з 
підпором повітря до сходової клітки 
в разі пожежі та зі входом до 
сходової клітини на кожному поверсі 
через протипожежний тамбур-шлюз 
1-го типу (з підпором повітря в разі 
пожежі) 

евакуаційна 
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табл.8 Найбільша відстань від дверей квартири до виходу в сходову клітку 

при її розташуванні  (в залежності від ступені вогнестійкості): 

Ступінь 
вогнестійкості 
будинку 

між сходовими 
клітками або 

зовнішніми виходами 

в разі виходу до 
тупикового коридору 

або на галерею 
I 40 25 
II 40 25 
III 30 20 

IIIб, IV 25 15 
IIIа, IVа, V 20 10 

Примітка:  Відстань від дверей квартир до сходової клітини визначається по 

коридору від дверей квартири до дверей сходової клітки;  

 для сходових кліток:    

типу Н1 - до дверей виходу на повітряну зону цієї сходової клітини,  

типу Н4 - до дверей виходу в протипожежний тамбур шлюз цієї сходової клітини 

 

Для визначення параметрів шляхів внутрішнєбудинкових сполучень, а 

саме сходів, сходових клітин, коридорів, необхідно користуватись 

відомостями, наведеними в табл.7; табл.8. 

Кількість підйомів в одному сходовому марші повинна бути не менше 

трьох і не більше 18. Найменша ширина маршу в секційних, коридорних і 

галерейних житлових будинках - 1,2 м; максимальний ухил маршів в 

житлових будинках - 1: 1,75. Ширина сходинки - 0,3 м. 

У секційних житлових будинках (секціях) з умовною висотою понад 

26,5 м при загальній площі квартир на поверсі до 500 м2 (а також при 

кількості не більше 4-х квартир на поверсі загальною площею до 600 м2) 

допускається влаштовувати одну сходову клітку типу Н1(див. стор.23), 

при перевищенні зазначеної площі слід передбачати не менше двох 

незадимлюваних сходових кліток; не менше 50% з них повинні бути типу 

Н1, решту сходових кліток допускається проектувати типів Н2 - Н4. 

 Шляхи евакуації не повинні проходити через ліфтові холи і тамбури 

входів до ліфтів. Незадимлювані сходові клітки Н1 в межах першого 

поверху повинні мати виходи безпосередньо назовні. 

Сполучення незадимлюваних сходових кліток типів Н2, Н4 з 

вестибюлем влаштовується через тамбур з підпором повітря під час 

пожежі. 

Вихід назовні з незадимлюваної сходової клітки типу Н1 допускається 

через вестибюль, відокремлений від коридорів, що примикають, 

сполучення сходової клітини з вестибюлем повинно влаштовуватися 

аналогічно до інших поверхів через повітряну зону. Допускається 
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заповнення прорізу повітряної зони на першому поверсі металевими 

гратами.  

В секціях (в складі житлового будинку) з умовною висотою не більше 

ніж 26,5 м, квартири, маючи вихід в одну сходову клітину типу СК1, 

мають бути обладнані другим евакуаційним виходом, за який може бути 

прийнятий: 

 1. вихід на зовнішні металеві маршові сходи ухилом 80%, що веде до 

позначки підлоги третього поверху; 

 2. вихід на майданчик, яким може служити балкон або лоджія; 

 3. вихід на сходи С3, які ведуть до підлоги другого поверху, минаючи 

сходово-ліфтовий вузол. 

 Параметри майданчика безпеки: висота огорожі не менше 1,2 м, 

ширина не менше 1,2 м, глухий простінок не менше 1,2 м між торцем 

площадки і прорізом (двері, чи вікно), або не менше 1,6 м між прорізами. 

Огородження балконів і лоджій у будинках заввишки три поверхи і 

більше повинні виконуватися з негорючих матеріалів. 

Марші сходів, що ведуть у підвальні та цокольні поверхи технічного 

призначення, допускаються шириною 0,9 м, ухилом - не більше 1: 1,25. 

Ширина сходового маршу визначається, як відстань між стіною і його 

огорожею або між його огорожами. Ширина сходового майданчика 

повинна бути не менше ширини маршу. 

При всіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати 

тамбури глибиною не менше 1,5 м, шириною не менше 2,2 м. 

При входах до багатоквартирних будинків слід передбачати 

приміщення для чергового персоналу, обладнане санвузлом; комори: для 

зберігання прибирального інвентарю, дитячих колясок і велосипедів; а 

також електрощитову, виключаючи примикання до житлових приміщень 

та приміщень з підвищеною вогкістю). 

 Службові приміщення (крім тамбурів) повинні розташовуватися поза 

сходовими клітками. 

Позначку низу віконних прорізів приміщень квартир перших поверхів 

(за винятком квартир з виходом на приквартирну ділянку, придатних, в 

тому числі, для сімей з маломобільними жителями), приймають не нижче 

1,8 м від планувальної позначки землі. Вхідні сходи мають дублюватися 

пандусами для пересування дитячих та інвалідних колясок. 

Влаштування входу в житловий під'їзд передбачається в рівні 

тротуару (нижче цоколя). Позначка підлоги приміщень при вході до 
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будинку повинна бути вище позначки тротуару перед входом не менше 

ніж на 0,15 м. 

 

Ліфти 

У житлових будинках умовною висотою більше 26,5 м виходи з ліфтів 

слід передбачати через ліфтові холи, ширина яких рекомендується 1,6м 

при однорядному розташуванні; 2,5 м – при дворядному (глибина ліфту від 

2100 мм). При цьому, через ліфтові холи не повинні проходити поверхові 

евакуаційні шляхи. (див. стор. 23) 

  У житлових будинках з умовною висотою понад 47 м слід 

передбачати один з ліфтів вантажопідйомністю не менше 1000 кг для 

транспортування пожежних підрозділів.  

Кількість ліфтів є розрахункова, узагальнений приклад дивись табл.9. 

Шахти і машинні приміщення ліфтів не дозволяється розташовувати 

над, під та поруч з житловими кімнатами. 

У житлових секціях умовною висотою не більше 26,5 м при площі 

квартир на поверсі до 600 м
2
 достатній один ліфт з зовнішніми розмірами 

кабіни 2100 × 1100мм. 

При влаштуванні в верхніх поверхах дворівневих квартир верхня 

зупинка ліфта може відповідати рівню підлоги першого рівня дворівневих 

квартир. 

 

табл.9   Розрахунок пасажирських ліфтів 

Поверховість 

будинку 

Кількість 

ліфтів 

Вантажопідйомність 

кг 

Швидкість, 

м/с 

Найбільша 

поверхова 

площа 

квартир 

до 9ти 1 630 (1000) 1,0 600(4 кв.) 

10-17 2 400 +630 (1000) 1,0 450 - 600 

18-19 2 400 +630 (1000) 1,6 450 

20-25 3 

 

400 +630 (1000)+ 

+630 (1000) 

 

1,6 

350 

 

20-25 4 

 

400 +400+ 

+630 (1000) +630 

(1000) 

 

1,6 

450 

Примітка: Таблиця довідкова, в разі реального проектування вимагає деталізації 
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Покрівлі, горища, підвали 

Покрівлі житлових будинків повинні проектуватися горищними з 

внутрішнім водостоком. Застосування безгорищних покрівель (суміщених 

покриттів) допускається у покриттях мансард, терас в будинках терасного 

типу та в квартирних будинках при розміщенні в верхньому поверсі 

приміщень багаторівневих квартир, а також в покриттях технічних 

приміщень. 

На експлуатованих покрівлях житлових будинків, покрівлях 

прибудованих підприємств громадського призначення, у сполучних 

елементах між житловими будинками (у тому числі відкритих переходах) і 

відкритих нежитлових поверхах (першому і проміжних) житлових 

будинків допускається передбачати для жителів будинку простори 

загальнобудинкового користування, такі як: майданчики - спортивні, для 

відпочинку дорослих (озеленені) , господарських цілей, солярії. Можливо 

також влаштування приквартирних терас для мешканців квартир з 

мансардами. 

Простори горищ і підвалів використовуються для прокладки та 

обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій. Доступ на горище і 

покрівлю (не менше двох за умовами евакуації) передбачається з 

майданчика сходової клітини. Наскрізний прохід в горищному просторі 

передбачається заввишки не менше 1,6 м, висота в зоні карниза - не менше 

1,2 м. Входи в підвали повинні бути ізольовані від сходів житлової частини 

будівлі. 

 

Вбудовані та вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення: 

У першому, другому і цокольному поверхах можуть влаштовуватись 

громадські приміщення для обслуговування містян або мешканців окремих 

будинків, а саме: 

 дитячі установи (крім цокольного поверху): школи мистецтв, 

художні, музичні, групи короткотривалого перебування дітей дошкільного 

віку, дитячі садочки невеликої місткості; 

 адміністративні заклади: прийому громадян депутатами, центри 

зайнятості та соціального захисту; юридичні, нотаріальні та житлово-

експлуатаційні контори, банки; 

 культури та особистого розвитку: бібліотеки, виставкові зали, 

приміщення гуртків, фізкультурно-оздоровчі заклади загальною площею 

до 150 м
2
; 
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 торгівлі та побутового обслуговування: магазинів роздрібної 

торгівлі; заклади харчування, відділення зв'язку (загальною площею не 

більше 700 м
2
), салони краси; поліклініки, аптеки; і т. п.; 

 майстерні художників та архітекторів (переважно на верхньому 

житловому або мансардному поверхах, з виходом у сходову клітину 

житлової  частини через протипожежний тамбур-шлюз 1типу). 

Вбудовані громадські приміщення повинні мати: 

вишину приміщень не менше 3м; 

входи і евакуаційні виходи, які ізольовані від евакуаційних виходів 

житлової частини; 

 виділені автостоянки для користувачів та завантажувальні 

приміщення, при необхідності з рампами;. 

Останні роки поширюється практика влаштування приміщень 

загального користування для мешканців окремих будинків.  таких як: 

лоббі, лаунж-зона, бібліотека, гімнастична зала, басейн, сауна, пральня і 

т.і. 

Вбудовані приміщення не повинні шкодити навколишньому 

середовищу, та спричиняти небезпеку і незручності мешканцям будинків. 

  

Вбудовані гаражі (автостоянки) 

У підвальних, цокольних і перших поверхах житлових будинків 

допускається влаштування вбудованих і вбудовано-прибудованих гаражів і 

автостоянок мешканців будинків, за умови відокремлення їх суцільними 

протипожежними перекриттями. 

 Приміщення вбудованих і вбудовано-прибудованих гаражів повинні 

бути розділені на секції до 100 машиномісць 

З кожного підземного поверху (секції) стоянки слід передбачати не 

менше двох розосереджених виїздів і евакуаційних виходів (входів). 

Зв'язок надземних поверхів з гаражем допускається по сходово-

ліфтовому вузлі житлової частини за умови входу в нього в поверсі гаража 

через протипожежний тамбур-шлюз 1 типу (з автоматичним підпором 

повітря в разі пожежної небезпеки). 

Гаражі не повинні розташовуватися безпосередньо під житловими 

квартирами і дитячими установами і відокремлюються від обсягу будинку 

протипожежними перекриттями. 

Розташування в´їздів в гаражі та виїздів з них не повинні спричиняти 

небезпеку для пішоходів.. 
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ВИМОГИ ДО СКЛАДУ І ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ 

Проект, який пройшов усі етапи проектування відповідно до вимог 

кафедри і представлений до захисту, має включати в себе наступні розділи: 

демонстраційні матеріали (графічна частина проекту, можливе 

виконання  як у комп'ютерній так і в ручній графіці), 

пояснювальна записка, 

магістерська робота. 

Демонстраційні матеріали повинні бути виконані в ручний або 

комп'ютерній кольоровій графіці, на жорстких планшетах у вигляді єдиної 

композиції з заголовком, відповідним узгодженій темі проекту. 

Склад демонстраційної частини проекту 

(Перелік і рекомендовані масштаби проекцій): 

1. Ситуаційний план                                               1:5000 - 1:2000  

2. Генеральний план                                                  1: 500 -  1:1000 

3. Фасади  (не менше 2х)                                          1: 100  -  1:200 

4.   Плани   поверхів                                                       1: 100 -   1:200 

5. Розрізи                                                               1: 100 -   1:200 

6. План квартири  (секції) з розстановкою меблів 1:  50  (1:100) 

7. Перспектива екстер’єру та (або) макет будівлі  

Склад пояснювальної записки: 

1. Завдання на проектування. 

2. Загальні положення (в тому числі обґрунтування актуальності теми) 

3. Генеральний план 

3.1 Ситуаційний план (з обґрунтуванням вибору ділянки під 

забудову) 

3.2 Генеральний план 

4. Архітектурно - будівельні рішення: 

    4.1. Об'ємно - планувальні рішення, рішення інтер'єрів, оздоблення 

    4.2. Конструктивні рішення 

5. Техніко-економічні показники 

по генеральному плану: 

- Площа ділянки, га 

- Площа забудови, м
2
 

- Загальна площа житлового фонду, м
2
 

- Площа твердих покриттів, м
2
 

- Площа озеленення 

по будівлі: 

- Площа забудови, м
2
 

- Загальна площа житлового фонду, м
2
 

- Номенклатура квартир з урахуванням складу сім'ї: типи, кількість, 

площі за типами квартир (загальна, житлова, літніх приміщень) – позначки 

на плані; 

- Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, м2 
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Багатоповерхові житлові будинки (раніше "будинки підвищеної   

поверховості") – термін, визначений рекомендаційно, відповідає 

будівлі, умовна висота яких, згідно з нормативними вимогами 

щодо шляхів евакуації, перевищує позначку 26,5 м. 

 

Висотні житлові будинки – житлові будинки, умовна висота яких, 

згідно з нормативними вимогами щодо шляхів евакуації, 

знаходиться в межах позначок 26,5 м – 73,5 м. 

 

Житловий комплекс – 1) житловий будинок з розвиненою системою 

загальних приміщень обслуговування його мешканців: 2) група 

житлових будинків та споруд первинного обслуговування, 

поєднаних спільним архітектурним рішенням; може бути 

складовою частиною або мотивом композиції плану мікрорайону. 

 

Умовна висота – різниця між відміткою рівня підлоги верхнього 

поверху, вхідного до квартир та відміткою рівня дороги, під’їзної 

до  входу в будинок (секцію). 

 

Нормативні вимоги розробляються, затверджуються законодавчо і є 

обов'язковими до виконання в реальному проектуванні в 

конкретній країні, або повноважному суб'єкті її адміністративного 

устрою. Відрізняються в різних країнах. 

 З відступом від діючих норм може здійснюватися експериментальне 

проектування за умов узгодженні з розробником нормативів і 

законодавцем. 

 

Соціальне житло - термін в різних країнах може означати безліч форм 

користування житлом без придбання його у власність; 

власниками можуть бути організації (державні, муніципальні, 

некомерційні), які надають житло в користування 

малозабезпеченим родинам. 
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ДОДАТКИ 

Просторовий дизайн приморських міст засобами архітектури, приклади 
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ІЛЮСТРАЦІЇ 

Проекти секційних жилтлових будинків для м. Київ, арх. Книш та ін. 
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Проект комплексу з двох житлових 

башт з громадськими приміщеннями 

в стилобаті, арх. Книш та ін. 

 

 

  

Проект галерейно-атріумного житлового будинку, арх. Книш та ін.    
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 Приклади висотних будинків, будованих в СРСР, 1980-ті – 2000-ні роки 

  

 

 

  

   

плани розміщені під фасадами (поза масштабів) 

    

 

одна з трьох секцій будинка 
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Знані висотні будинки 1960х – 1970х років, USA 

        
  розріз  ;   план-схема стилобату 

вид      квартири:1-,2-,та трикімнатні  план типового поверху    

  
 
   

       Марина-сіті, Чикаго, арх. Б. Голдберг, 1968р., 179 м 

 

 
  

   Шомбург-плаза, Нью-Йорк,1975р. арх. Грузен, 35пов.,105м 

 Лейк-Пойнт Тауер. Чикаго, 1968р., арх. Д. Генрих и Д. Шиппорайт, 197м 

   

За типом планування наведені будинки односекційні проміневого типу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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Житлові висотні будинки1940-1950х, СРСР: 
 

 

1. Котельницька набережна, 

Москва, 1952р., арх. 

 Д.Чечулін і А.Ростковський 

 вестибюль входу 
плани поверхів центральної башти:  вхідний; типовий; верхнього ярусу 

     

2. Кудринська площа, Москва, 1954р., арх. М. Посохін і А. Мндоянц 

     

 

 
тераса на покрівлі 

загальний вигляд              перспектива                                                щоповерховий  коридор 

 

     щоповерховий план 2го ярусу будинку      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Житловий дім зі школою, Лондон, район Хаксні, арх. H. Halebrown, 2021р. 

 

 

 розробка фасаду 

 
 

 

 

 
 

 

  

Будівля (8 квартир на типовому поверсі. 

2×4-в 2му та 3му) в небагатому районі 

Лондону. Тераса на даху на 1/4 загальна, 

3/4 належать мешканцям 2х дворівневих 

квартир в верхньому поверсі. 

       Вбудування  приміщень школи в житловий  будинок  не дозволяється 

нормативами України. 
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Житловий соціальний будинок для творчих осіб в м. Сен-Жуст-Десверн, 

Барселона, Іспанія, арх. Рікардо Бофіл,1975р. 

  
          квартири:                       види:   сучасний;       в процесі будівництва (двір) 

  вищележаща;  нижче..  

 

 

 

 

дах-тераса 

 

    
пластика фасадів 

       поверхове розташування типів квартир і шляхів евакуації   
                                              

     интер´ерні рішення атриумів 

 
   

   Будинок  атріумного типу (4 відкритих атріуми) 



31 

 

Житловий будинок в м. Лас Кондес, Чілі,  

арх. Едіфіціо Риеско Легия;  Валдес Хандеман, 2020р. 

 

  
басейн на даху                   кутова тераса 

 

 

інтер´єр з відкритим простором вздовж вікон   

  
 плани поверхів з варіантними  плануваннями та 

зміщеними балконами  

 

  
  

генплан   тераса з басейном на даху вхід в будинок кутові вікна в інтер´єрі 
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Житловий будинок Solstice (Сонцестояння) з вбудованими приміщеннями 

обслуговування, м. Чикаго, арх. Studio Gang, 2018р. 
 

 

Нахил склопластикових панелей товщиною 130мм  

розрахован таким чином, щоб в часи спекотного сонця 

мінімізувати перегрів огороджуючи конструкцій; це 

рішення також  сприяє створенню оригінального фасаду. 

    
 

  
фасади   

план житлового поверху;   генплан 

   
 Будинок коридорногос планування 

  
 

      

https://www.archdaily.com/office/studio-gang?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Житловий будинок «Кам´яний сад», Бейрут,  арх. Lina Ghotmeh, 2020р. 

будинок в міському середовищі 

     

 

 

 

плаии                фасади              

 

 

  

 

          розріз 

 

фото 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



34 

 

Житловий дім "Edificio 360º", Сан-Паулу, арх. Исай Вайнфельд, 2013р. 

 
  

 
плани;  типи квартир 

   
поздовжній розріз 

  

 
     поперечний розріз 

план вхідного рівня 

 

 
 

 

 

Комплекс має 20 житлових    поверхів:  2 верхнхі 

займають 2 пентхаузи з басейнами на верхній терасі; 

чергування 3х  та 4х квартир (7 базових  типів),  

нижні поверхи: в рівні землі-вхідний з зоной відпочинку, 

нижче: тренувальна зала, обслуговування та гараж 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/isay-weinfeld
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Терасний будинок в Бейруті,   арх. Herzog & de Meuron, 2009р. 

   

поверхові плани 

 
 

 

 
          план 1го пов. на генеральноиу плані 

фото 

 

план 2го поверху 
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    "Дім з  "Центральним парком" в  ньому" 

     Нью-Йорк, майстерня  BIG,  2016г. 

 

   

вхідна зона             внутрішній двір 

 

  

  
плани поверхів:        громадський;        житловий 
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Житловий комплекс, Малайзія, м.Аір-там, арх. SPARK Architects, 2018р.  

 
       загальний вигляд;             генплан  

 
види  цікавих  екстер´єрних  рішень 

 

 

 

 
видовищне 

бельв´ю   
 

 

 

 

 

 

   вхідний поверх     верхні поверхи          поверх на стилобаті 

 
                нижча будівля                                            вища будівля 
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 Проект житлового комплексу  SKIVILLE, Індонезія, арх. WOHA 

   

 

 

  

        креслення:       фасад;         генплан   

   
 

     

тераса на         

покрівлі 

план 

житлового 

поверху 

 
 

 

https://www.dezeen.com/2020/10/18/lina-ghotmeh-stone-garden-beirut-architecture/

