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ТЕМА: КРИТЕРІЇ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВИБІР СТИЛЮ

ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

Вибір проекту приватного будинку передбачає велику кількість варіантів, як

типових, так і індивідуальних. Кожен власник ділянки хоче побудувати

теплий і функціональний котедж, отримати гарне і стильне житло для своєї

сім'ї. Для того щоб не помилитися у виборі необхідно враховувати кілька

критеріїв і орієнтуватися на затребувані архітектурні стилі. Архітектурні

рішення, використовувані при оформленні котеджу, визначаються особистим

смаком і уподобаннями замовника, а також професіоналізмом розробників

дизайну. Обмежуючими факторами вважаються доступний набір

оздоблювальних матеріалів, так як не кожен замовник може собі дозволити

використовувати дорогі комплектуючі. При виборі варіанту оформлення

фасаду мають значення наступні складові: Кліматичні умови передбачають

використання певних матеріалів, здатних витримувати перепади температури

і вологості на ділянці будівництва. Відповідно вибір архітектурного рішення

може бути обмежений. Визначальним вважається розмір котеджу або

приватного будинку. Для деяких стилів необхідна наявність великих площ,

високих стель і відповідних обсягів приміщень, для інших варіантів такі

вимоги не мають значення. Для складних архітектурних рішень потрібна

наявність великого навколишнього простору, площа і форма ділянки повинні

відповідати обраному проекту. Бюджет будівництва вважається обмежуючим

фактором, так як деякі варіанти обробки і архітектурні рішення здатні

збільшити вартість будівництва в рази. Варіант використання будівлі також

має значення. Обраний стиль для котеджу постійного проживання і літньої

дачі не можуть бути однаковими і повинні відповідати призначенню. У

деяких випадках власники ділянки при виборі проекту не замислюються про

те, як буде виглядати будинок після введення в експлуатацію. Такий підхід

не є правильним, так як проживання в такому котеджі не викликатиме



позитивних емоцій, а ринкова вартість виявиться нижче аналогічних за 

площею і розмірами будинків. 

Популярні в малоповерховому будівництві архітектурні стилі  

Одним з популярних і затребуваних вважається котеджне стиль. Будинки 

подібного типу обладнані мансардою і мають спокійні, світлі тони. В обробці 

не використовується складних форм, житло сприймається як затишне, тепле і 

комфортабельне місце для проживання сім'ї. Ще одним популярним 

рішенням є вибір стилю «мінімалізм». Простота і чіткі геометричні форми, 

габаритні вікна і плоскі стіни, відсутність зайвих прикрас і декоративних 

елементів роблять такий котедж ідеальним місцем для життя і відпочинку. 

Для будівництва і оформлення можуть використовуватися цегла, дерево, 

натуральний камінь або метал. Середземноморський стиль передбачає 

наявність низької даху, покритою черепицею, плитки та каменю в обробці, 

кованих елементів на балконах і вікнах. На стінах присутній орнамент, вікна 

робляться невеликого розміру. Іншими архітектурними стилями модерн, 

класичний, тюдоровского, колоніальний та інші. Кожен з них має свої власні 

риси і оригінальні форми. Побудувати котедж в обраному архітектурному 

стилі допоможуть фахівці будівельної компанії «Авторитет». Ми виконаємо 

проектування відповідно до побажань клієнта і реалізуємо задумане точно і 

оперативно. Готовий будинок стане зручним і комфортним для проживання, 

отримає оригінальний зовнішній вигляд. Чи варто знати замовнику про 

стилі? На жаль, не всі архітектори знають, як розговорити замовника. А їхні 

клієнти не можуть пояснити, що саме їм хотілося б отримати: адже кожному 

вимогливому замовникові хочеться мати НЕ копію чужого будинку, а щось 

дійсно унікальне. Зрозуміло, ви можете повністю перекласти 

відповідальність за пропозиції на архітектора. Але набагато цікавіше і 

корисніше мати власне уявлення про бажаний стилі фасаду. Навіщо потрібно 

знати стиль? Почнемо з того, що не всі стилі, які використовуються для 

інтер'єру, підходять також і для архітектури будинку, а ми говоримо тут саме 

про це. Причин - кілька, але найголовніші - певна обмеженість у виборі 



оздоблювальних матеріалів (якщо порівнювати фасади й інтер'єр), а також - 

кліматичні умови. Крім того, архітектурний стиль - це, перш за все, перше 

враження, яке справляє ваш будинок на всіх, хто його бачить, а не тільки на 

гостей і партнерів по бізнесу. Респектабельність і хороший смак - найкращі 

помічники при виборі. У цих уроках ми розглянемо найбільш підходящі 

архітектурні стилі для приватного будинку і про те, що слід враховувати при 

його виборі. Описи стилів стосуватимуться головних елементів споруди, 

фасаду з навколишнім ландшафтом. Що стосується інтер'єру, то це – окрема 

тема . 

Що враховувати при виборі архітектурного стилю? 

 

Архітектура - це комплексне рішення фасаду. Особисті уподобання власника, 

зрозуміло, грають важливу роль. Але, крім цього, варто пам'ятати і про інші 

параметри. 

1. Розмір будинку.  

Наприклад, розміри майбутнього будинку і планування. Для одних стилів 

потрібні великі площі, об'ємні холи і ізольовані кімнати не менше 40-50 кв. 

метрів. Інші - більш лояльно ставляться до "перетікає" просторів в стилі open 

space (відкрите планування), а до розмірів особистих кімнат немає строгих 

вимог.  

2. Площа ділянки.  

Крім того, грає роль і розмір ділянки під забудову. Чим більше складну 

архітектуру ви вибираєте (як правило, це "імперська" класика), тим більшим 

має бути простір навколо нього.  

3. Бюджет будівництва Навряд-чи варто залишати поза увагою і бюджет 

будівництва. Багаторівневі конструкції, об'ємні споруди і насичений декор 

здатний збільшити вартість не тільки проекту, але і реалізації в кілька разів. 

4. Призначення будинку  

І ще одне важливе питання: призначення будинку. Нерухомість для 

постійного проживання і "будиночок для відпочинку" (навіть самий 



респектабельний) - повинні відрізнятися не тільки по суті, але і за зовнішнім 

виглядом. Те, що цінується в одному випадку, може бути не дуже доречно в 

іншому. Якому стилю віддати перевагу?  

Оптимальний вибір для елітного приватного будинку - це вічна класика, 

перевірена часом. Вона може проявлятися в окремих елементах при загальній 

лаконічності стилю. Або, навпаки, виступати у всій своїй красі. Ми не 

будемо заглиблюватися в історію всіх архітектурних стилів, - це довго і не 

дуже цікаво для непрофесіоналів. Пропонуємо звернути увагу лише на кілька 

найактуальніших з них, тих, що вже використовуються у всьому світі як 

гарантія респектабельності. Сучасний архітектурний стиль більш вимогливий 

до оточення і клімату. Але про це трохи нижче. Елітний будинок для 

постійного проживання  

1. Класична садиба  

Стиль, що бере початок в класицизмі. Нагадує російські та французькі 

палаци 18 - початку 19 ст. Вимагає великої ділянки і різноманітного 

ландшафту. Це будинок-ансамбль, що складається з 3 частин, об'єднаних в 

загальну композицію: центральна частина і два крила. Найпомітніша деталь - 

ордерна система, що складається з ряду колон. У сучасному варіанті вони, як 

правило, обрамляють вхід в будівлю. У класичному варіанті 

використовувався ряд поздовжніх кімнат, розташованих один за одним. Зараз 

цей прийом використовується рідко, але головне якість - симетрія - як і 

раніше залишається. Для фасаду найкраще підходить штукатурка світлих 

відтінків - беж, ваніль, крем. Архітектурні елементи і обрамлення вікон, як 

правило, білі. Обов'язкова умова - парадний в'їзд з невеликою гайком по 

краях дороги. Одне з ефектних прикрас - фонтан поруч з головним входом в 

будинок і симетричні доріжки для прогулянок навколо нього. Регулярні 

французькі сади - основа ландшафтного дизайну, адекватного цьому стилю. 
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2. Англійський котедж 

Підходить як для міської споруди, так і в якості формату для заміського 

житла. Сучасний варіант народився з поєднання вікторіанського стилю з його 

пануванням парадності і стилю короля Едварда, більш витонченого і трохи 

колоніального. План будівлі має форму, близьку до квадрату. Одне з 

найефектніших прикрас інтер'єру - еркер - з'явилося саме завдяки архітектурі 

англійського стилю. Оптимальний матеріал для фасаду - обробка штучним 

каменем в поєднанні зі штукатуркою або облицювальною цеглою. Паркан - 

поєднання цегли з ковкою. І, звичайно, обов'язковий англійський газон перед 

будинком - для аристократичного відпочинку в колі сім'ї і для прийому 

гостей. А позаду будинку може бути розташований парк або сад з більш 

складним ландшафтним дизайном. 
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3. Модерн (ар-нуво) 

Саме як архітектурний стиль, витоки якого лежать у вишуканій архітектурі 

кінця 19 - початку 20 ст. Химерні кручені лінії, плавні форми, вітражі на 

вікнах. Асиметрія по висоті і в плані. Витончена в'язь кованих елементів 

огорожі, решіток на вікнах, балконів, ґанків перед входом - одне з найбільш 

вишуканих прикрас в цьому стилі. Для фасаду використовується штукатурка, 

в тому числі об'ємна, пастельних тонів. В якості прикраси ландшафту можна 

використовувати самі екзотичні форми і рослини, особливо, квітучі ліани.  
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4. Сучасний стиль (мінімалізм, еко-стиль і хай-тек) 

Особливо поширений в країнах Балтії та скандинавських країнах. Камінь, 

дерево, бетон - головні матеріали, брутальних характер яких виставляється 

напоказ. Мінімалістичний конструкція з панорамними вікнами, великими 

кімнатами і дуже високими стелями, чимось нагадує стиль міського 

пентхауса. Майже повністю відсутній декор на фасаді. Всередині будівлі 

матеріали повторюються, але в більш стриманих варіантах. Додається 

хромований матеріал і велика кількість скла, включаючи міжкімнатні 

перегородки. Інтер'єр - лаконічний мінімалізм або еко-стиль. Вибираючи цей 

стиль, бажано враховувати оточення будинку, бо все пересування в ньому у 
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вечірній час будуть добре помітні сусідам. Виходів два: або зменшити площу 

вікон або будувати такий будинок в глибині ділянки дуже великого розміру. 

Одна з відмінних рис цього стилю - використання природного ландшафту як 

частини будівлі, а також пристрій великих "куточків природи" всередині 

будинку: великих зимових садів по сусідству зі спальнею, міні-водоспадів - у 

вітальні, а ванна нагадує невелике озеро в оточенні живої природи. Ще один 

момент, про який бажано пам'ятати всім, кому подобається сучасний стиль - 

витрати на опалення будинку з великою площею скління. 
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