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Тема уроку: Об’ємно-планувальні вирішення цивільних будинків  

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

 
Внутрішній простір та зовнішній вигляд тісно пов’язані між собою й 

утворюють об’ємно-просторову структуру будівлі. 

Композиційне рішення будівель і споруд може бути фронтальним, коли 

довжина будівлі має перевагу над його висотою та глибиною (палаци, навчальні 

заклади й житлові будівлі); висотним, коли висота будівлі має перевагу над 

розмірами плану (храми, башти, висотні житлові будинки), і вільним, тобто 

поєднуються різні рішення. 

У житлових будинках квартири проектують, виходячи з умов заселення їх 

однією сім’єю: їх планування, кількість кімнат і розміри залежать від чисельності 
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сім’ї, її структурного складу, норми житлової площі на одну людину й 

національних традицій. 

У кожній квартирі проектуються такі  функціональні зони:  

1) вхідний розподільний вузол — передпокій, прихожа;  

2) господарський вузол, часто сумісний із зоною приймання їжі — кухня- 

їдальня;  

3) санітарно-гігієнічний вузол — туалет, ванна, душ; 

4) зона відпочинку — спальня;  

5) громадсько-робоча зона — спільна кімната, вітальня;  

6) підсобна зона — коридори, комори, кімната сушіння одягу і взуття;  

7) літні приміщення – веранди, тераси, балкони та лоджії. 

 
При вході в будівлю повинен бути влаштований тамбур глибиною не 

менше ніж 1,5 м. При цьому від входу до житлових приміщень має бути не менше 

від трьох дверей, а в IV кліматичному районі може бути двоє дверей. Ширина 

коридору загального користування в житлових будівлях повинна становити не 

менше ніж 1,6 м при довжині коридору до 40 м. При довжині коридору понад 40 м 

– ширина коридору не менше ніж 1,8 м. 

Висоту господарських приміщень, які розташовуються у цокольному або 

підвальному поверхах, рекомендується приймати від підлоги до низу конструкцій, 

що виступають, не менше ніж 1,9 м. Розміщення житлових приміщень у 

підвальному, цокольному або підземному поверхах забороняється. 
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Згідно з ДБН «Житлові будинки. Основні положення» [19] площа вітальні 

(загальної кімнати) в однокімнатній квартирі повинна бути не менша ніж 15 м2, в 

інших типів квартирах  - не менша ніж 17 м2. Мінімальна площа спальні на одну 

особу – 10 м2, на дві – 14 м2. Мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі – 7 

м2, у дво- та більше кімнатних – 8 м2. Мінімальна площа робочої кімнати або 

кабінету – 10 м2. 

Ширина передпокою в квартирах має бути не менше ніж 1,5 м, а 

внутрішньоквартирних коридорів  не менше ніж 1,1 м. Мінімальна ширина кухні 

повинна становити – 1,8 м. 

В однокімнатних квартирах замість кухонь дозволяється проектувати 

кухні-ніші . Також в однокімнатних квартирах допускається суміщений санвузол з 

розташуванням у ньому ванни, вмивальника та унітазу. У дво- та трикімнатних 

квартирах обох категорій слід передбачати роздільні санвузли (ванна з 

умивальником і вбиральня з унітазом й умивальником). У квартирах, де чотири та 

більше кімнат, повинно бути не менше від двох суміщених санвузлів, кожен з яких 

має бути обладнаний унітазом (убиральня з умивальником та унітазом і ванна 

кімната з ванною, вмивальником та унітазом). Мінімальні площі санітарних вузлів 

наведені в таблиці 1.3. Не допускається розміщувати санвузли над житловими 

кімнатами й кухнями. 

 
Об’ємно-планувальні вирішення громадських будівель, їх структура 

повністю залежать від їх функціонального призначення, і їх проектують згідно з 

ДБН В.2.2-9-2009[18]. Як уже було сказано вище, громадські будинки поділяються 

на 12 окремих видів. Для нормування архітектурно-планувальних рішень кожного 

виду громадських будівель існують окремі державні будівельні норми: ДБН В.2.2-

3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»[15], ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та 

споруди дитячих дошкільних закладів»[16], ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди 

цивільної оборони»[17], ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»[19], ДБН 

В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»[20], ДБН В.2.2-13-2003 

«Спортивні та фізкультурно- оздоровчі споруди» [21], ДБН В.2.2-16-2005 

«Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»[23], ДБН В.2.2-17:2006 

«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»[24], ДБН 

В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»[25], ДБН В.2.2-20:2008 
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«Готелі»[26], ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі»[27], ДБН В.2.2- 

24:2009 «Проектування висотних житлових та громадських будівель»[28]. 

В об’ємно-планувальній структурі будь-якої громадської будівлі можна 

виділити вестибюль (тамбур-шлюз, гардероб, допоміжні приміщення) і вертикальні 

та горизонтальні комунікації (коридори, сходи, пандуси, ліфти й ескалатори). 

Висоту приміщень надземних поверхів громадських будівель приймають 

відповідно до технологічних вимог, але не менше ніж 3 м. У коридорах і холах 

дозволяється зменшення висоти приміщення до 2,5 м, у допоміжних коридорах та 

складських приміщеннях до 2,2 м, а в окремих приміщеннях допоміжного 

призначення без постійного перебування людей до 1,9 м. У приміщеннях з 

похилою стелею найменша висота приміщення повинна бути не менше ніж 2,5 м. 

Висоту приміщень громадського призначення, що розташовуються у житлових 

будинках, допускається приймати за висотою житлових приміщень, крім 

приміщень, у яких за умови розміщення обладнання повинна бути висота не менше 

ніж 3 м від підлоги до стелі. 

Перелік приміщень громадських будинків, які допускається розміщувати в 

підвальному та цокольному поверхах, наведений у додатку Л [18]. Підвали під 

громадськими будинками, як правило, проектують одноярусними, дозволяється 

проектування двох’ярусних підвалів з розташуванням у них автомобільних 

паркінгів. Найменша висота підвалу від підлоги до стелі повинна бути 2,7 м. 

При всіх зовнішніх входах до вестибюлю і сходових кліток 

передбачаються тамбури завглибшки не менше ніж 1,2 м, причому ширина тамбура 

повинна перевищувати ширину дверного прорізу не менше ніж на 0,25 м із 

кожного боку, а глибина тамбура має перевищувати ширину полотна дверей не 

менше ніж на 0,2 м. При використанні будівлі мало- мобільними групами 

населення мінімальна глибина тамбура повинна становити 1,8 м, а ширина повинна 

бути не менше ніж 2,2 м. Тамбури основних входів проектують із природним 

освітленням. 

На відміну від житлових будинків у громадських позначку підлоги біля 

входу в будівлю приймати менше ніж 0,15 м (у тому числі й нижчу за позначку 

тротуару) за умов захисту приміщень від попадання опадів.  
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