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Екструзійний пінополістирол торгової марки PENOBOARD™ – бренд, відомий у всій 
Україні та у країнах Європи. Теплоізоляційний матеріал виготовляється компанією 
ТОВ ВКФ «Еліт Пласт» із 2007 року. Потужності виробництва дозволяють щороку 
поставляти на будівельний ринок до 300 000м2 листового теплоізоляційного XPS 
PENOBOARD™. Якість контролюють на всіх етапах виготовлення. Передові технології, 
що відповідають європейським стандартам, дозволяють виробляти матеріал, не за-
бруднюючи навколишнє середовище – викиди вуглеводнів і фреонів за протоколом 
Кіото зведені до мінімуму.

PENOBOARD™ закріпив свої позиції на ринку будівельних матеріалів  України та 
Європи, із ростом попиту на продукцію виникла необхідність запустити іще одну 
лінію з виготовлення екструзійного пінополістиролу. У 2019 році для збільшення 
виробничих потужностей було відкрито завод у Тернополі. Нове виробництво 
PENOBOARD™, загальною площею 20 000 м2 дає не тільки додаткові об’єми продук-
ції, але і допомагає знизити витрати на транспортування плит XPS PENOBOARD™ 
замовникам та європейським дистриб’юторам. Компанія-виробник екструзійного 
пінополістиролу готова до співробітництва за моделлю B2B з іншими компаніями, 
що працюють на будівельному ринку.

«

СЛОВО КОМПАНІЇ
COMPANY WORD

На сьогодні найбільш актуальним для України є питання 
енергозбереження. Енергозберігаюче будівництво, надійна і 
якісна теплоізоляція приміщень – пріоритетні завдання як на 
державному рівні, так і для простих громадян. Використання 
екструзійного пінополістиролу PENOBOARD™ дозволяє нашим 
клієнтам заощадити суттєві суми. Будівельні компанії високо 
оцінили якість, ефективність і зручність монтажу плит піно-
полістиролу. Торгова марка PENOBOARD™ за роки існування 
не тільки вийшла на лідерські позиції на українському ринку, 
але й гідно представляє країну на міжнародній арені.
 
PENOBOARD™ – це гарантія якості, перевірена часом.

SAINT-GOBAIN   
МУЛЬТИКОМФОРТ ВАШОГО ЖИТЛА
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Дорогі читачі!

TM PENOBOARD, добре знана в Україні та за 
кордоном як провідний виробник екструзійного 
пінополістиролу, підбила підсумки роботи 
у 2019 році. Році, який приніс багато змін і 
перемог для компанії «Еліт Пласт» та бренду 
PENOBOARD. Відкриття нового заводу у 
Тернополі, розширення дилерської мережі, 
постачання на ринок будівельних матеріалів 
нової продукції – це лише короткий перелік того, 
чого компанії вдалося досягти за минулий рік.

У новому випуску журналу TM PENOBOARD 
розповість не лише про свої перемоги, але і 
порадить як підвищити енергоефективність 
оселі та утеплити підлогу, обрати 
будівельні матеріали для ремонту. 

Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам 
створити комфортніші умови для життя у 
своїй оселі. А ще віримо, що 2020 рік принесе ще 
багато перспектив для компанії «Еліт Пласт», 
дилерів, інших колег та всіх читачів журналу. 
Тому бажаємо плідної праці, нових звершень та 
досягнень кожному працівнику будівельної галузі!

З повагою, Ксенія Макаревич 
та редакція
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регламентів європейського стандарту з екодизайну 
побутових товарів, які визначають мінімальні стандарти 
енергоефективності, що дозволить економити 
електроенергію при використанні таких приладів.

Зокрема, технічні регламенти стосуються екодизайну 
духових шаф, варильних поверхонь і кухонних 
витяжок, ламп ненаправленого випромінювання, 
посудомийних машин, водонагрівачів і баків-
акумуляторів, комп'ютерів та комп'ютерних 
серверів, люмінесцентних та газорозрядних ламп, 
кондиціонерів, телевізорів, офісного обладнання, 
пральних машин.

Також додається, що в першу чергу це дозволить 
усунути з ринку товари, які неефективно спожива-
ють енергію. Водночас українці зможуть купувати та 
користуватися енергоефективним обладнанням, що 
дозволить ще й економити на комунальних послугах.

ЄС виділив €100 млн на програму Енергодім
ЄС виділив €80 мільйонів для підтримки заходів у 
рамках програми Фонду енергоефективності з енер-
гомодернізації багатоквартирних будинків Енергодім і 
ще €20 мільйонів – на технічну допомогу в її реалізації. 
Про це розповів керівник відділу програм допомоги 
«Економічне співробітництво, енергетика, інфраструк-
тура і навколишнє середовище» Представництва ЄС 
в Україні Йоханнес Баур під час презентації програми 
Енергодім.

«Це одна з наших масштабних програм підтримки в 
Україні. Європейський Союз надав 80 мільйонів євро 
на заходи в рамках програми Фонду, плюс 20 мільйонів 
євро було виділено на технічну допомогу для її реалі-
зації», – підкреслив Баур.

На реалізацію програми 20 млн євро надав також уряд 
Німеччини.

Відзначимо, що Фонд енергоефективності надає під-
тримку об’єднанням співвласників багатоквартирного 

будинку (ОСББ) для впровадження енергоефектив-
них заходів шляхом надання грантів і впровадження 
комплексних технічних рішень. Діяльність Фонду 
фінансується за рахунок коштів держбюджету України, 
фінансової підтримки ЄС і уряду Німеччини.

Україна та Фінляндія посилять співпрацю в 
енергоефективності
Україна та Фінляндія планують розширювати 
співпрацю в енергоефективності та енергетичній 
утилізації сміття.

Зважаючи на продуктивність співпраці України та 
Фінляндії, сторони розглянули можливості розширити 
партнерство, зокрема, у таких напрямах: виробництво 
рідкого біопалива; енергетична утилізація сміття; 
впровадження енергосервісу; реалізація проектів із 
заміщення газу.

До того ж країни хочуть поглиблювати співпрацю 
щодо скорочення викидів СО2 завдяки стимулюванню 
промислових підприємств до енергоефективності; 
створенню в Україні нових фінансових механізмів 
реалізації «зелених» проектів та залученню фінських 
фондів та компаній до участі у створенні Фонду 
зелених інвестицій.

Раніше у 2017 році було засновано Фінсько-
український трастовий фонд. Він надає технічну 
допомогу українським органам влади та бізнесу у 
підготовці якісних техніко-економічних обґрунтувань 
для «зелених» проектів, що у свою чергу сприятиме 
залученню інвестицій для реалізації проектів.

ЄБРР дав Україні гроші на зелену енергетику
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
вирішив виділити 40 млн євро Державному експор-
тно-імпортному банку на кредитування відновлюваної 
енергетики.

НОВИНИ  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: УКРАЇНА І СВІТ

Бюджет 2020: скільки виділили на 
енергоефективність

У 2020 році уряд України планує виділити 1,6 мільярда 
гривень на стимулювання енергоефективності та 400 
мільйонів гривень на «теплі кредити» для населення.
 
Із початку року діють нові вимоги до енергоефек-
тивності висотних будівель 
Відповідно до змін у Державних будівельних нормах 
закріплено проектування висотних будівель з класом 
енергоефективності не нижче «В» з урахуванням вимог 
ДБН В.2.6-31: 2016 «Теплова ізоляція будинків».

При цьому норма передбачає поділ систем 
внутрішнього теплопостачання на зони по висоті 

будівлі. Крім того, такі системи повинні бути окремими 
для приміщень в межах одного протипожежного 
відсіку, а для вбудованих приміщень слід проектувати 
окрему систему опалення. Нова ДБН В.2.2-41:2019 
«Висотні будинки. Основні положення» розроблена 
фахівцями на заміну застарілої норми «Проектування 
висотних житлових і громадських будівель» 2009 року.

Більше 680 будівель в Україні отримали 
сертифікати енергоефективності
Вже більше 680 будівель в Україні отримали 
сертифікати енергоефективності, зокрема:
• 187 житлових будинків;
• 185 громадських будівель;
• 150 навчальних закладів;
• 113 лікарень;
• 42 дитячих садочків;
• 5 підприємств торгівлі;
• 3 готелі.

Користь сертифікації полягає у можливості чітко 
визначити клас енергоефективності будівлі та отримати 
інформацію щодо обсягу енергоспоживання та 
необхідності впровадження енергоефективних заходів.

В Україні перевірятимуть техніку на 
енергоефективність
Кабінет міністрів України прийняв 10 технічних 
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Морский вітропарк London Array (630 МВт),  
Велика Британія

London Array є найбільшим вітропарком у світі, потуж-
ність якого становить 630 МВт, що достатньо для забез-
печення енергією 470 тис. будинків. Компанія Siemens 
встановила 175 вітрових турбін, діаметр ротора кожної 
з яких становить 120 метрів, а потужність – 3,6 МВт. 
Також компанія забезпечила технічне з'єднання однієї 
підстанції на суші і двох морських підстанцій в  
Північному морі.

Сонячна геотермальна електростанція Ivanpah 
Solar Electric Generating System (392 МВт), США

Станція Ivanpah Solar розташована в пустелі Мохаве. 
Вона виробляє абсолютно чисту енергію, без необ-
хідності спалювання будь-якого викопного палива. 
Сонячна енергія використовується станцією навіть 
після заходу сонця. Секрет безперебійної роботи геліо-
установки в трьох вежах, що оточені тисячами дзеркал. 
Станція складається з 173 000 таких геліостатів. На 
вершині встановлених веж знаходяться котли з ріди-
ною, яка внаслідок нагріву сонячними променями, які 
направляються дзеркалами, перетворюється в пару. 

Припливна електростанція Sihwa Lake Tidal (254 
МВт), Південна Корея

Південнокорейська станція 
Sihwa Lake Tidal Power Station, 
розташована у штучно створеній 
затоці Жовтого моря (в районі 
міста Ансан, 40 км від Сеула). 
Об'єкт був запущений в 2011 
році, і з тих пір залишається 
найпотужнішим у своєму класі. 
Встановлена потужність Сихвин-
скої станції склала 254 МВт, кіль-
кість енергії, що виробляється за 
рік – 550 ГВт-год. Такого об'єму 
генерації вистачить на забезпечення енергопотреб 
міста з населенням 500 тис. чоловік.

Геотермальна електростанція  
Olkaria IV (140 МВт), Кенія

У Кенії, ще у 2014 р. запустили 
найбільшу в світі геотермальну 
електростанцію Олкарія IV. Її 
потужність становить 140 МВт. 
Вулканічний район Олкарія має 
геотермальний потенціал в 2000 
МВт, що в два рази перевищує 
потреби країни. А в цілому зона 
Великого африканського розлому, 
що простягся на 4840 км через 
північно-східний «кут» Афри-
канського континенту, багата 
геотермальними ресурсами, здатними забезпечити 
країни Східної Африки екологічно чистою енергією. За 
оцінками ісландських фахівців з геотермальної енерге-
тики, видобувні запаси гарячих підземних вод в надрах 
самої лише Ефіопії достатні для виробництва 1000 Мвт 
енергії.

Хвильова станція Mutriku 
Breakwater (300 кВт), Іспанія

Станція Mutriku Breakwater по-
тужністю 300 кВт, що виробляє 
енергію за рахунок коливань 
хвиль, на іспанському узбережжі 
Біскайської затоки (Атлантичний 
океан), була запущена в 2011 році. 
Електростанція оснащена 16 тур-
бінами, змонтованими за проек-
том більшого за своїми розмірами 
об'єкта, який працював на силі 
хвиль – британської Islay Limpet потужністю 500 кВт, 
закритій з економічних причин у 2013 році. 

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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НАЙБІЛЬШІ ОБ'ЄКТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ
Гідроелектростанція «Три ущелини» (22,5 ГВт), 
Китай

«Три ущелини» – найбільша ГЕС, що побила декілька 
світових рекордів. Гідроспоруда, розташована в гирлі 
річки Янцзи, була побудована для виконання трьох 
головних функцій – вироблення електричної енергії, 
боротьби з повенями, поліпшення умов судноплав-

ства. Зведення 
даного об'єкту по-
чалося в 1994 році, 
а через дев'ять 
років станція 
почала виробляти 
першу електрику. У 
липні 2012 року всі 
будівельні роботи 
завершилися, після 
чого найбільша 
ГЕС у світі була 
офіційно введена в 
експлуатацію.

У висоту гребля досягає 185 метрів і має можливість 
щомиті пропускати 116 тисяч метрів кубічних води. 
Сумарна потужність «Трьох ущелин» становить 22,5 
гігават. Найбільша ГЕС щорічно має можливість виро-
бляти близько ста мільярдів кіловат-годин.

Вітропарк «Ганьсу» (12,7 ГВт), Китай

У китайській провінції Ганьсу розташований найбіль-
ший наземний вітроенергетичний комплекс у світі. 

Загальна встановле-
на потужність більше 
шести десятків 
вітроустановок ста-
новить 12,77 ГВт. Для 
порівняння, показ-
ник найбільш потуж-
ної АЕС – японської 
«Касівадзакі-Каріва» 
(зупинена після 
аварії на АЕС «Фу-
кусіма») складає 8,21 

ГВт. За 2016 рік ВЕС «Ганьсу» згенерувала 13,6 ГВт-год. 
електроенергії. 

Гідроакумулююча електростанція  
Bath County (3 ГВт), США

Найбільша гідроакумулююча електростанція (ГАЕС) в 
світі Bath County потужністю більше 3 ГВт знаходить-
ся в американському штаті Вірджинія. Енергії, яку ця 
станція може «запасти» за рахунок накопичення води 
у своїх резервуарах, достатньо для того, щоб забезпе-
чити електроенергією місто чисельністю населення у 
3 млн людей. ГАЕС вирівнює навантаження енергоме-
режі у години-пік. Лише за 5 годин накопичення води 
в резервуарах станція отримує можливість виробити 
енергію, яку можна порівняти з сумарною генерацією 
21,4 млн. автомобільних акумуляторів.

Сонячна станція (фотоелектрична) 
 «Луньянся Дем Солар Парк» (850 МВт), Китай

Потужність: 850 МВт. Загальна площа 23 квадратних 
кілометри, на якій розміщено 4 млн сонячних пане-
лей. Сонячна електростанція інтегрована з гідрое-
лектростанцією. Парк з'єднано з однією гідравлічною 
турбіною, яка автоматично регулює потужність для 
врівноваження змінного навантаження від сонячної 
електростанції перед передачею електроенергії в 
мережу. Такі рішення нівелюють проблеми, пов'язані зі 
змінною сонячної генерації, допомагаючи економити 
воду.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ENERGY-SAVING

Ударостійке та антиблікове скло і вітрини використані 
в музеях д’Орсе та Луврі. Системи міських комунікацій 
80 столиць світу і ще більше ніж тисячі найбільших міст 
світу створені з використанням труб Saint-Gobain Pam.

Компанія діє за чотирма основними напрямами:
• будівельна продукція (ізоляція, сухі будівельні суміші, 
гіпсокартон та гіпсові суміші, акустичні рішення,  
сайдинг, труби);
• інноваційні матеріали (скло, абразиви, кристали, 
пластики тощо);
• дистрибуція будівельних матеріалів;
• виробництво скляної тари та упаковки. 

ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ
• ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ
Постійна реалізація максимально можливого рівня 
знань і набутих навичок, а також їх розвиток та онов-
лення. 

• ПОВАГА ДО ЛЮДЕЙ
Повага до різних точок зору і різних культур, від-
критість до людей будь-якого походження. Повага про-
являється в увазі, інформуванні, поясненні та діалозі.

• ПОРЯДНІСТЬ
Передбачає суворе дотримання принципу чесності у 
своїй професійній діяльності. Не допускається навіть 
найменший компроміс між особистими інтересами і 
тими завданнями, які доручені працівнику за родом 
його професійної діяльності. Цей принцип працює як 
всередині Групи, так і в спілкуванні із зовнішніми пар-
тнерами, які б не були місцеві звичаї.

• ЛОЯЛЬНІСТЬ
Це прямота в поведінці і у відносинах з керівниками, 
колегами, підлеглими і зовнішніми партнерами. 

• СОЛІДАРНІСТЬ
Відповідальність кожного співробітника перед всією 
командою за свою професійну діяльність, заохочує 
роботу в команді і прояв найкращих робочих якостей 
кожного для досягнення цілей компанії.

ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ  
SAINT-GOBAIN
• ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ
Всі компанії Групи дотримуються законів і регламентів 
тих країн, де відбувається їхня діяльність, особливо 
приділяючи увагу запобіганню корупції при укладанні 
локальних або міжнародних угод.

• ТУРБОТА ПРО ЕКОЛОГІЮ
Компанії, які входять до Групи Saint-Gobain, активно 
підтримують політику щодо захисту навколишнього 
середовища. 

• ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 
Підприємства Saint-Gobain вживають необхідні заходи 
забезпечення найкращого захисту здоров'я і безпеки 
на робочому місці. 

• ПОВАГА ДО ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ
Компанія ретельно стежить за дотриманням прав 
своїх співробітників і забезпечує активний соціальний 
діалог. 

СТВОРИТИ КОМФОРТНИЙ  
ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР МОЖНА  
ДЛЯ КОЖНОГО
Компанія Saint-Gobain впевнена в цьому і тому ство-
рює нові матеріали, адаптовані для різних регіонів і 
ринків, а також діє через «Фонд Сен-Гобен Ініціатива» 
(Saint-Gobain Initiatives Foundation).

Saint-Gobain використовує досвід, накопичений в 
минулому, і будує плани на майбутнє. Протягом 354 
років група Saint-Gobain безперервно оновлювалася 
та удосконалювалася, щоб йти в ногу з часом і сприяти 
змінам на краще.

www.saint-gobain.ua

КОМПАНІЯ SAINT-GOBAIN – 
СВІТОВИЙ ЛІДЕР У СТВОРЕННІ 
КОМФОРТНОГО ПРОСТОРУ

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

SAINT-GOBAIN  – це найвідоміший у світі 
виробник дзеркал та скла для будівництва 
і транспорту, визнаний лідер будівельної 
галузі, постачальник тепло- і звукоізоляції, 
гіпсокартону та гіпсових сумішей, сайдингу, 
будівельних розчинів, труб. Компанія також 
випускає тару та упаковку для харчової 
промисловості, парфумерії і фармацевти-
ки, займається дистрибуцією будівельних 
матеріалів та розвитком високих техноло-
гій. Відповідно до рейтингу Thomson Reuters 
корпорація із понад 350-ти річним досвідом 
роботи входить до ТОП-100 найбільших  
індустріальних компаній світу.

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ

Saint-Gobain засновано у 1665 році у Франції як ко-
ролівську дзеркальну мануфактуру. Перше замовлен-
ня було на виробництво та поставку дзеркал для Вер-
сальського палацу. У XIX столітті діяльність компанії 
розширилася. Зіткнувшись із сильною міжнародною 
конкуренцією, Saint-Gobain почала розвивати хімічне 
виробництво. До кінця століття частки хімічного і скля-
ного виробництв в бізнесі компанії зрівнялися.

Потім мануфактурі успіх приніс швидкий розвиток 
нових архітектурних форм, які використовували
залізо і сталь, переважно при будівництві великих гро-
мадських будівель: ринків, вокзалів, пасажів і т.п. 

Закордонні підрозділи з’явилися спочатку у Німеччині 
(1853р.), потім в Італії (1889р.) та Іспанії (1904р.). 

У ХХ столітті революція в галузі автомобілебудування 
і сучасна архітектура, що характеризується великою 
площею скління, забезпечила компанії нові ринки збу-
ту. У 1970 році відбулося злиття компаній Saint-Gobain 
та Pont-à-Mousson, що випускала чавунні труби. Це 
призвело до формування нової структури управління, 
подальшої націоналізації (в 1982 році), а потім при-

ватизації компанії (в 1986 році), розвитку R&D, виходу 
на нові міжнародні ринки, а потім до низки нових 
продажів і придбань. Найбільші придбання включали 
покупку бренду Norton в 1990 році, яка дозволила 
компанії Saint-Gobain позиціонувати себе на ринку 
високотехнологічних матеріалів (абразивів, кераміки 
і пластмас). Придбання компанії Poliet (Point.P, Lapeyre 
and Weber) в 1996 році дозволило Saint-Gobain вийти 
на ринок дистрибуції будівельних матеріалів (які при-
несли 45% чистої виручки в 2013 році).

У ХХІ столітті Saint-Gobain продовжує зростання на 
ринках країн, що розвиваються, і робить вагомі
придбання з метою розширення європейської мережі 
дистрибуції будівельних матеріалів і поповнення свого 
продуктового портфеля.

На сьогодні підрозділи концерну є в країнах Західної 
та Східної Європи, Азії, Латинської Америки, США, Ав-
стралії та Нової Зеландії. В Україні підрозділ компанії 
працює із 1995 року.

Компанія випускає продукцію з унікальними властиво-
стями. В кожному другому автомобілі, що виробляєть-
ся в Європі, стоїть скло Saint-Gobain. Кожен третій 
будинок в Європі утеплено продукцією компанії. 
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Тетяна Осіння
Комерційний директор компанії  

«Еліт Пласт»

Тетяно, 2019 рік був дуже продуктивним для ком-
панії, які новинки продукції з’явилися?

Ми завжди пристосовуємося до ринку будівельних 
матеріалів. А так як великий попит є на скловату, ком-
панія «Еліт Пласт» створила нову одиницю продукції 
– скловату Penowool. 

Хоч у неї термін служби менший, ніж у екструзійного 
пінополістиролу, але клієнти охоче купують її через 
нижчу ціну. Наразі цей продукт випускаємо товщиною 
у 50мм, але в найближчому майбутньому плануємо 
робити і 100мм.

У 2019 році ми спробували зробити спайку плит 
екструзійного пінополістиролу, щоб отримати товщину 
в 150мм. Хоч це було досить складно, але ми впоралися 
із завданням, успішно віддали готову продукцію для 
утеплення об’єкта.  На сьогодні ніхто крім нас не робить 
плити утеплюючого матеріалу товщиною в 150мм.

Тетяно, у сфері збуту товару відбулися зміни? Чи 
з’явилися нові регіони, міста, в які у 2019 почалося 
постачання продукції TM Penoboard?

На сьогодні ми поширили екструзійний пінополісти-
рол та скловату по всіх областях України. Також у 2019 
компанія розширила можливості доставки: продукцію 
почали транспортувати залізницею. Перша партія 
гіпсу та цементу успішно була доставлена до Західної 
України.

Крім того продукцією Penoboard за рік утеплено 5 
житлових комплексів: три у Києві, ЖК «Рів’єра» у Мико-
лаєві, та один у Івано-Франківську (чим ми особливо 
пишаємося, адже у попередньому році забудовники з 
цього міста не співпрацювали із нашою компанією).

Чи збільшилася дистриб’юторська мережа TM 
Penoboard за рік?

Так, ми розширюємо горизонти постачання наших 
товарів. У цьому році розпочали співпрацю з мережею 
магазинів «ОЛДІ» у Житомирі. 

Всі попередньо налагоджені зв’язки зі співробітництва 
дійсні, компанія «Еліт Пласт» продовжує розповсюд-
жувати товар по Україні та в найближчі закордонні 
країни.

Які результати показує нещодавно відкритий завод 
у Тернополі? Виправдовує ваші очікування?

Рішення відкрити виробництво TM Penoboard у Терно-
полі було стратегічно правильним. Ми забезпечуємо 
регіон якісним теплоізоляційним матеріалом із най-
меншими витратами з логістики. У порівнянні з роком, 
коли у нас не було заводу в Тернополі, у партнерів у 2 
рази зросли продажі. На зв'язок виходять багато нових 
компаній і дистриб’юторів, які хочуть співпрацювати.

Наш продукт у цьому регіоні вже став упізнаваним, став 
брендом. У магазини будівельних матеріалів люди при-
ходять купувати саме Penoboard, а не інші утеплювачі.

Завод у Тернополі дуже добре розпочав свою роботу і 
сподіваємось, що у 2020 році його продуктивність буде 
ще вищою.

КОМПАНІЯ
COMPANY

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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Ділавер Юксель
Генеральний директор «Еліт Пласт»

Ділавере, поділіться найбільшими перемогами 
компанії «Еліт Пласт» за 2019 рік. 

Ми пишаємося, що за дуже короткий час ввели у 
експлуатацію завод у Тернополі. Протягом 3-4 місяців 
встигли відремонтувати приміщення,  встановити лінію 
з виготовлення екструзійного пінополістиролу і почати 
виробляти продукцію.

Для виготовлення термічно спаяних плит Penoboard 
у 2019 році ми створили спеціальне обладнання, яке 
встановлене на обох заводах. Завдяки цьому компанія 
може випускати велику кількість такого продукту по-
стійно. Термоспаюванням Penoboard виробляє плити 

товщиною до 250 мм (25 см). Сподіваємося, що наступ-
ним етапом розширення продукції стане виготовлен-
ня плит екструзійного пінополістиролу товщиною у 
мінімум 15 см без допомоги техніки паювання, а лише 
через екструдер. 

Також цього року «Еліт Пласт» почала поставляти нову 
продукцію на будівельний ринок – скловату Penowool. 
Вважаю, що цей крок важливий для нашої компанії, 
тому що ввести в експлуатацію торгову марку, при 
тому, що матеріал поставляється з-за кордону  
(Туреччини), а не виготовляється у нас на заводах – 
великий ризик і виклик. Річ у тім, що клієнт повинен не 
тільки бути задоволений якістю матеріалу, але й мати 
гарантії, що отримає продукцію щоразу коли це буде 
потрібно і в найкоротший термін. 

Не зважаючи на те, що крок ризикований, «Еліт Пласт» 
успішно зайшла на будівельний ринок із скловатою. 
Сподіваємося наступним етапом буде продаж  
кам’яної вати.

Хочу зазначити, що цього року була дуже сильна 
конкуренція на ринку будівельних матеріалів, але нас 
підтримали дистриб’ютори, за що їм дякуємо. Вони 
обирають продукцію «Еліт Пласт» за її якість, гнучкі 
умови оплати та гарантію, що отримають будь-яку кіль-
кість продукту в точно зазначений ними термін. Ми 
дуже оперативно працюємо з поставленням.

Які плани у компанії на 2020 рік? Будете розширю-
вати дилерську мережу?

Поки наша головна задача – оформити ряд торгових 
марок для європейських замовників. Саме Тернопіль-
ський завод – орієнтир в цьому напрямку. Він буде 
вироблятиме продукцію для цих ТМ. У 2020 році їх 
буде мінімум 5:  по одній в Угорщині та Словаччині, дві 
в Польщі. Уже провели підготовчий етап та укладаємо 
договір на одну торгову марку для замовників із Мол-
дови. Сподіваємося, що співпраця буде плідною.

Хочеться, щоб у новому році компанія «Еліт Пласт» роз-
ширила свою дилерську мережу, закріпилася на нових 
ринках будматеріалів та випустила ще більше якісного 
продукту як екструзійний пінополістирол Penoboard та 
скловата Penowool.

PENOBOARD:   
ПІДСУМКИ 2019 РОКУ
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найменші зрушення в його конструкції. Численна апара-
тура робить понад 100 замірів на секунду.

4. Сіті-холл (Лондон)
Чергове творіння Нормана Фостера також розташо-
ване у Лондоні. І хоча, за твердженням архітектора, 
будівля є енергоефективною, критики доводять проти-
лежне.

Ця будівля нагадує скошено нарізане яйце, але існують 
й інші інтерпретації. Наприклад, равлик, мотошолом, 
кокон чи гігантська пелюстка. Натомість Фостер по-
яснив таку незвичну форму дуже просто – зменшити 
площу поверхні «Сіті-холу» і заощадити споживану 
електроенергію.

Усередині Сіті-холу розташовані величезні ґвинтові 
сходи, які пронизують будівлю. Наразі всі 10 поверхів 
використовують чиновники лондонської мерії.

5. Стадіон Вемблі (Лондон)
Фостер доклав руку і до знаменитого лондонського 
Вемблі, на якому проводить свої матчі збірна Англії. 
Новий стадіон був відкритий в 2007 році на місці старої 
легендарної арени. На червоних трибунах Вемблі вмі-
щаються 90 000 глядачів. 

Родзинка арени – 130-метрова ажурна арка, зроблена 
не для краси, а для підтримки унікального розсувного 

даху, здатного «відповзати» на схід, захід і південь. Завдя-
ки цьому поле не затінюється і трава росте швидше. 

Арка яскраво освітлюється, і в темний час доби її вид-
но з усіх кінців Лондона. Потрапити на трибуни стадіо-
ну можна не тільки піднімаючись сходинками але і 
піднімаючись по ескалаторах, загальна довжина яких 
перевищує 400 метрів.

6. Рейхстаг (Берлін)
Німецький парламент – одна із найкрасивіших бу-
дівель Берліна. Сьогодні тут, як і колись, працюють 
німецькі законодавці, правда, назва змінилася з 
Рейхстагу на Бундестаг – з «імперського» зібрання на 
«федеральне». 

У 1990-х роках будівлю парламенту вирішили  
реконструювати. Конкурс виграв Норман Фостер, який 
навіть тут не зміг відмовитися від своїх «хай-теківсь-
ких» принципів і вирішив надбудувати над Рейхстагом 
скляний купол. 

Зберігши історичну оболонку будівлі, архітектор прак-
тично повністю перекроїв його «нутрощі», прибравши 
більшу частину стін і замінивши їх на легкі сталеві кон-
струкції та сучасні покриття з декоративного бетону й 
світлого природного каменю.

7. Хан-Шатир (Астана)
Цього разу Фостер дозволив собі найсміливіші
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Норман Фостер – найвідоміший світовий архі-
тектор у стилі хай-тек. Можна вважати, що він 
– найплідніший архітектор останніх чотирьох 
десятиліть: роботи є на шести континентах 
світу.

Простота, екологічність та доцільність – головні 
принципи творінь Нормана Фостера, який за свої 
заслуги був посвячений англійською королевою 
спершу в лицарі, а потім – в барони. Зараз він очо-
лює архітектурну фірму «Foster+Partners».

Пропонуємо підбірку десяти найкращих фанта-
стичних диво-робіт Нормана Фостера.

НОРМАН ФОСТЕР – БАТЬКО СТИЛЮ ХАЙ-ТЕК

1. Вежа Мері-Екс (Лондон)
«Сексапільний огірок» і «Еротична сигара» – найбезне-
винніші назви, які лондонці давали цьому 40-поверхо-
вому хмарочосу через його кумедну форму. Закріпило-
ся, все-таки, «Корнішон» (огірочок). 

Будівництво «Огірка» тривало три роки, і завершило-
ся у 2004. «Корнішон» вознісся в небо, впустивши в 
себе тисячі офісних співробітників і вигравши кілька 
архітектурних премій. Крім того, всередині є безліч 
зелених насаджень, а на 41 поверсі відкритий для 
відвідувань оглядовий майданчик. Висотка стала 
однією з найбільш екологічних будівель в світі: завдяки 
використанню сонячних батарей, вона споживає в два 
рази менше енергії, ніж схожі споруди.

2. Вежа Херста (Нью-Йорк)
Під дахом головної будівлі корпорації Hearst в 
Нью-Йорку сидять друковані «монстри» Cosmopolitan і 
Esquire, а також інші видання. Фостер побудував блис-
кучу башту не з нуля: вона виросла всередині фасаду 
старого будинку, який з’явився ще в 30-х роках. Тоді 
зведення вежі було перервано через Велику депресію. 

70 років потому англійський архітектор створив для 
медіа-імперії Херста новий будинок. 

При зведенні башти Норман Фостер у черговий раз 
застосував екологічні інновації: зробив так, щоб 
дощова вода, що накопичується в резервуарах на 
даху, використовувалася для поливу рослин і роботи 
кондиціонерів, а велика частина металу, яка пішла на 
будівництво цього 46-поверхового будинку на Мангет-
тені, була продуктом вторинної переробки.

3.  Міст Віадук Мійо (Франція)
Норман Фостер проектував не лише вежі та офісні 
будівлі, одна з його робіт – міст Віадук Мійо – вважаєть-
ся найвищим мостом у світі. Його довжина сягає 2,5 
кілометри, а висота однієї опори вища за Ейфелеву 
вежу і складає 343 метри.

До того ж міст виконує дуже важливу функцію –  
назавжди поклав край величезним заторам на трасі 
А75, що з’єднує Південну Францію з Іспанією. Окрім 
краси та зручності Віадук Мійо надзвичайно надійний. 
Він обладнаний приладами й датчиками, які відстежують 
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фантазії, створивши торговий центр у столиці Казах-
стану у вигляді найбільшого намету в світі. Ажурний 
дах, сконструйований із мережі сталевих вант, покри-
ває гігантську територію площею 140 000 м² (більше 
десяти футбольних полів!). Усередині знаходяться сотні 
магазинів, супермаркет, ресторани, великий парк, спа-
центр і – дивовижне явище в холодній казахстанській 
столиці – штучний пляжний курорт з піском, привезе-
ним із Мальдів.

8. Аеропорт «Станстед» (Лондон)
Почавши роботу над терміналом аеропорту «Стан-
стед», що знаходиться 50 км від Лондона, Лорд Фо-
стер порушив усі існуючі правила побудови подібних 
споруд. Він відмовився від дорогих і не найефективні-
ших проектів двох головних лондонських аеропортів 
– «Хітроу» і «Гатвік» – озброївшись своїм улюбленим 
принципом «складна простота». 

Особливість конструкції терміналу – дах, який три-
мається на каркасі з труб у формі перевернутих 
пірамід. Архітектор хотів, щоб він виконував свою 
головну функцію – захищав від дощу та снігу, не зава-
жаючи при цьому світлові легко проникати в будівлю. 
Нова споруда добре вписалася в сільський пейзаж, і 
архітектори з усього світу взяли фостерівскій проект 
на озброєння.

9. Музей витончених мистецтв (Бостон)
Колекція одного з найбільших музеїв в США налічує 
майже півмільйона експонатів. Тут можна побачити об-
ширне зібрання живопису французьких імпресіоністів 
і пост імпресіоністів, включаючи Гогена, Ван Гога, Мане, 
Ренуара, Сезанна і Моне. Згодом, стало ясно, що музею 
потрібно прибудова: сотні тисяч експонатів перестали 
вміщатися на його площах. 

На підмогу викликали Нормана Фостера, який тактов-
но розширив музей, прилаштувавши до нього величез-
не чотириповерхове крило і вирішивши не вторгатися 
в історичну частину будівлі. 

10. Коммерцбанк-Тауер (Франкфурт)
Тригранний хмарочос «Комерцбанк-Тауер» – головний 
символ Франкфурта-на-Майні (на зразок Ейфелевої 
вежі в Парижі або лондонського Біг Бена), що володіє 
«зеленим» статусом найпершої екологічної висотки в 
Європі. З кожної сторони вежі – на різних рівнях, ото-
чуючи її по спіралі – розташовуються  
чотириповерхові сади. 

Кожен сад уособлює собою флору певного регіону: 
на південному боці висотки – середземноморську, на 
західному – північноамериканську, на східному – азіат-
ську. Планування будівлі дозволяє людям, що знахо-
дяться в Коммерцбанку, бачити у величезних вікнах 
офіси, розташовані навпроти, а також буйну садову 
рослинність. 

За матеріалами: inspired.com.ua
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КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ БУЛЬВАР

Катеринославський бульвар у Дніпрі неможливо обій-
ти стороною. Він був відкритий у 2004 році. За такий 
короткий термін став улюбленим місцем відпочинку 
городян. 

Розташований у самому центрі міста і є пішохідною 
зоною, тут знаходяться торгові центри, кафе, рестора-
ни, закусочні. Неймовірно красивий бульвар у вечірній 
час, коли вогні вітрин і ліхтарів надають йому  
особливу чарівність.

Друга, неофіційна, назва бульвару – «Новий Арбат», го-
ловна його окраса – фонтани, бруківка, кам’яні лавки. 
На одній з таких лавок знаходиться бронзовий пам’ят-
ник Бізнесменові, його поява довгий час була оповита 
таємницею і різними легендами. 

Через деякий час до нього звикли і навіть вигадали 
прикмети: якщо потерти сигару в руці чоловіка – до 
грошового поповнення, а якщо сісти на коліна,  
то до весілля.

ПАРК ГЛОБИ

Щоб відпочити від міської суєти, зазирніть до парку 
Глоби. Він є одним із найстаріших у Дніпрі, заснований 
наприкінці 18 століття запорізьким осавулом Лазарем 
Глобою. Зелений оазис у центральній частині міста 
завжди був місцем для прогулянок городян та прове-
дення громадських заходів.

Центр парку – природне озеро, населене рибами та 
водоплавними птахами. Літній театр, розташований 
на березі, нагадує літаючого лебедя. У теплу пору року 
можна здійснити водну прогулянку на катамарані.

У 1936 році в парку була побудована дитяча залізниця, 
яка діє до наших днів.

ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА

Посередині набережної розташувався великий зеле-
ний бульвар, а загалом вона прикрашена десятками 
скульптур, пам'ятників, кафе і ресторанів. Особливо 
красива набережна у вечірній час, адже з неї відкри-
вається чарівна панорама нічного Дніпра.

У 2005 році на поверхні Дніпра біля набережної 
навпроти готелю «Дніпропетровськ» встановили 
світломузичний фонтан «Білий Лебідь». Він і справді 
нагадує лебедя, що обертається і махає крилами. Ви-
сота струменя води досягає 50 метрів. Ввечері фонтан 
підсвічується і створює романтичну атмосферу.

На Дніпровській набережній також можна посидіти на 
унікальній, найдовшій в Україні 50-метровій 
«сімейній» лавці.
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ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СОБОР

Саме з Преображенського собору була розпочата ак-
тивна забудова Катеринослава, нинішнього Дніпра.

Спасо-Преображенський кафедральний собор у Дніпрі 
є пам’яткою архітектури національного значення. Спо-
чатку планувалося побудувати храм, що перевершує 
собор Святого Петра в Римі, але війна з Туреччиною 
змінила плани ініціатора, князя Потьомкіна. Розпочате 
будівництво в 1787 році було припинено. У 1830 році 
відбулася повторна закладка храму за новим проек-
том, де він був у шість разів менше початкового.

Завдяки Дмитру Яворницькому храм вдалося зберегти 
від руйнування після революції. Аж до 1988 року споруда 
використовувалася не за прямим призначенням. З 1992 
року собор офіційно переданий УПЦ.

ЦЕНТР «МЕНОРА»

Найбільший у світі центр єврейської спільноти. Знахо-
диться у самому серці Дніпра, має площу 50 тис. кв.м. 
«Менора» складається із семи башт різної висоти, які 

символізують семисвічник. Серцем споруди є синагога 
«Золота Роза», збудована ще у 1800-му році. Окрім того, 
тут є різні центри освіти, конференц-зали, ресторани, 
один із найбільших банкетних залів країни. Тут прохо-
дять різні майстер-класи, виставки і концерти. 

Стіни «Менори» облицьовані єрусалимським каменем, 
який спеціально везли зі столиці Ізраїлю. Унікаль-
ність цього каменю в тому, що для його виробництва 
створили окрему лінію, яка потім була розібрана. Тому 
камінь повторити вже не вдасться. Центр відкрили ще 
у 2012-му, бюджет будівництва склав $80 млн.

ДНІПРО – МІСТО  
КОНТРАСТІВ І ПАРАДОКСІВ

Дніпро – це величезний обласний центр, мегаполіс з населенням близько мільйона осіб. Місто одночасно  
претендує на ролі осередку новітньої архітектури та пам’ятки Козацької доби в Україні. І найцікавіше, що таке 

парадоксальне прагнення Дніпро таки втілює в життя!

Тут багато старовинних і сучасних будівель, які заслуговують на увагу. Часом витонченість міської архітектури 
приховано в ледве помітних деталях, які вдасться побачити лише при неспішній прогулянці. 
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ФОНТАН «МУЗА»

Містяни називають Дніпропетровськ містом фонтанів, 
сьогодні їх понад 10. Найстаріший із них знаходиться 
біля Театру опери та балету, він має поетичну  
назву «Муза».  

Всередині фонтану наче у театральній ложі розмісти-
лася муза театру, а поряд з нею глядачі вистав у вигляді 
струменів води різної довжини. Увечері ці струмені 
розфарбовуються у жовтий, червоний, синій та зеле-
ний кольори, оскільки підсвічуються. Навіть більше, 
водяна композиція ще й здатна виконувати різні ме-
лодії, адже фонтан біля театру музичний.

МОНАСТИРСЬКИЙ ОСТРІВ

Найромантичніша і найтаємничіша пам’ятка Дніпра 
– Монастирський острів. Це не просто великий парк 
чи зона відпочинку, це надзвичайна місцина, овіяна 
міфами та легендами, цікава як для дорослих,  
так і для дітей.

Він є частиною міського парку імені Тараса Шевченка. 
У його центрі розташувався великий парк атракціонів. 

Тут можна покататися на величезному оглядовому 
колесі, з якого відкривається неймовірний вид на про-
стори річки та панорама міста.

За легендами, які розповідають жителі міста, на Мо-
настирському острові у давнину зупинявся апостол 
Андрій Первозванний, а коли річку Дніпро охопила 
сильна негода, тут заховалася Княгиня Ольга.

Де знайти: Потрапити на острів можна по пішохідному 
мосту над Дніпром, вийти до якого легко через парк, 
або по набережній.

АЕРОКОСМІЧНИЙ МУЗЕЙ

Дніпро вже давно називають космічною столицею 
України. Тому, будучи у місті, обов’язково відвідайте 
Національний аерокосмічний музей (Національний 
центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова).  
Це єдиний в Україні музей ракетно-космічної техніки, 
що вражає своїми натуральними розмірами.

Тут експонуються справжні космічні станції, супутни-
ки, бойові ракети, натуральні експонати агрегатів, що 
входять до складу різних ракетних комплексів і багато 
інших цікавих об’єктів.
 

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

МЕРЕФО-ХЕРСОНСЬКИЙ МІСТ

Якщо ви побували на Набережній, то не могли не 
помітити Мерефо-Херсонський залізничний міст, 
який внесений до списку пам’яток архітектури. Його 
унікальність у тому, що це єдиний в Європі залізнич-
ний міст, який має криволінійну траєкторію (тобто з 
поворотом).

Протяжність – 1610 метрів, він проходить через знаме-
нитий Монастирський острів.

ВОДОСПАД «ПОРІГ РЕВУЧИЙ»

На схилах Монастирського острова у 2013 році штучно 
створили унікальну туристичну локацію – водоспад 
«Поріг ревучий». Він має 17 метрів висоти та майже 20 
ширини і спадає, переливаючись на сонці, стрімкими 
скелями у Дніпро.

Водоспад підсвічують спеціальні світильники, що 
передають дванадцять тисяч відтінків. У вечірній час 
він зачаровує своїм сяйвом. Тисячі містян і туристів 
приходять на оглядовий майданчик, що облаштований 
над водоспадом, аби помилуватися його красою та 
неповторним видом на набережну Дніпра.

Поруч з ним встановлено найбільший в Україні пам’ят-
ник Тарасу Шевченку. Тому водоспад є ніби ілюстра-
цією до відомого твору Кобзаря «Заповіт»: «Було видно, 
було чути, як реве ревучий».

ПОТЬОМКІНСЬКИЙ ПАЛАЦ 

Будівля, в якій зараз розташовується Палац Студентів 
Дніпропетровського Національного Університету, 
завершена в 1789 році. Історики досі сперечаються, 
хто був зодчим, але імовірно проектуванням займався 
архітектор Іван Старов. За свою історію будівля руй-
нувалася і відбудовувалася заново, нею володіли різні 
власники. На сьогодні від колишнього палацу залиши-
лися тільки колони і стіни.

БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

Не кожне місто може похвалитися наявністю справж-
нього органу. На відміну від інших, Дніпро може пиша-
тися своїм Будинком органної та камерної музики. У 
старовинній Миколаївській (Брянській) церкві, будів-
ництва 1915 року, після тривалої реставрації в 1986 
було встановлено 12-тонний двомануальний кон-
цертний орган виробництва відомої німецької фірми 
«Зауер». 

І ось вже протягом багатьох років у цьому прекрасному 
приміщенні звучать безсмертні музичні твори. Визначні 
місця Дніпра складно уявити без цієї пам'ятки. 
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PENOBOARD УТЕПЛЮЄ 
КРАМАТОРСЬК  

(ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)
Плити теплоізоляційного матеріалу екструзій-
ного пінополісторилу ТМ PENOBOARD викори-
стовуються не лише для утеплення житлових 
комплексів, бізнес-центрів, складів, але і для 
соціально-значущих об’єктів. 

Тепло, захист від вологи та появи грибку, 
які гарантує PENOBOARD – головні складові 
для створення комфортного мікроклімату в 
будівлі. Особливо це важливо для закладів 
охорони здоров’я. 

Знаючи переваги плит екструзійного піно-
полістиролу перед іншими утеплювачами та 
турбуючись про здоров’я своїх пацієнтів,  
Амбулаторія №7 (філіал Центру первинної  
медико-санітарної допомоги №1) у місті  
Краматорську теплоізолювала свою будівлю 
продукцією PENOBOARD.

Амбулаторія не єдиний об’єкт у Краматорську, 
утеплений екструзійним пінополістиролом.  
Багато поколінь школярів одного із загальноо-
світніх навчальних закладів міста буде навчатися 
у комфортних умовах завдяки утепленню стін 
школи плитами PENOBOARD.

Утеплення фасаду та стін закладу дало можливість 
значно зменшити втрати теплової енергії у примі-
щенні школи, забезпечити належні умови для на-
вчального процесу згідно з останніми вимогами 
освітніх реформ, забезпечити комфортні умови 
для перебування учнів, батьків і працівників уста-
нови у приміщенні освітнього закладу. 

Термомодернізація дозволяє також суттєво  
осучаснити зовнішній вигляд закладу.

Екструзійний пінополістирол PENOBOARD –  
гарантія комфортного мікроклімату та енергое-
фективності будівлі на більш ніж 50 років.

™

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

НОВИНКИ  
БУДМАТЕРІАЛІВ
1. Замінник бетону

Зовсім недавно на світовий будівельний ринок вийшов 
новий композитний матеріал, який цілком може послу-
жити замінником традиційного бетону. Правда поки він 
застосовується тільки для фіксації вертикальних опор 
і горизонтальних інженерних мереж – наприклад во-
допроводу. Замінник бетону підходить навіть для робіт 
при низьких температурах (до мінус 25 градусів). Дуже 
серйозною перевагою цього матеріалу є відсутність 
необхідності в опалубці, склад при застиганні захищає 
матеріал (стовпи) від корозії, гниття, що не скажеш про 
бетон, який містить вологу.

Маса проникає в найдрібніші поглиблення і заповнює 
їх повністю. Замінника бетону потрібно в 40 разів мен-
ше, ніж звичайного цементного розчину. Він безпечний 
для здоров'я людини.

2. Декоративна акрилова емаль з ефектом 
«перламутр»

Підходить для декоративного 
оздоблення стін, стель, вікон, 
дверей, меблів, кованих виробів, 
елементів декору (плінтусів, 
багетів, ліпнини та ін.), творчого 
оформлення різних поверхонь. 
Емаль застосовується для фарбу-
вання нових і забарвлених рані-
ше дерев'яних, заґрунтованих 

металевих, мінеральних (оштукатурених, бетонних, 
цементних, цегляних, гіпсових), скляних, пінополісти-
рольних поверхонь, а також фактурних шпалер.

3. Тонкошаровий клей для газобетону

Клей UDK TBM для газобетону є ідеаль-
ною альтернативою традиційному роз-
чину з піску та цементу і відрізняється 
від нього своєю пластичністю, зручністю 
нанесення, меншою витратою, знижує 
трудомісткість і терміни виконання 
робіт у порівнянні з традиційними мето-
дами, має високу адгезію до мінераль-
них поверхонь.

4. Монтажно-армую-
чий клей для пінополістиролу

Суміш призначена для приклеювання 
плит утеплювача (пінополістирол) і ство-
рення армуючого шару при зовнішньому 
утепленні будинків і споруд.

5. Лінійка мідної черепиці класу 
Prestige

Мідна черепиця з колекції Tegola Prestige – одне з 
сучасних досягнень. Гнучка черепиця, покрита ша-
ром міді, є одним із кращих покрівельних матеріалів. 
Мідь – елітний матеріал, відомий своєю довговічністю 
в різних виробах, що використовуються всередині і 
зовні будинку.

Джерело: profidom.com.ua
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СТАРТОВА ШПАКЛІВКА RIGIPS PERLITLI

Перлітова гіпсова шпаклівка RIGIPS – будівельний матеріал для  
проведення внутрішніх оздоблювальних робіт. Він виготовлений   на 
основі спіненого перлітового піску, що відноситься до різновиду  
кислих вулканічних порід, з домішками гіпсу.

ВЛАСТИВОСТІ СТОРТОВОЇ ШПАКЛІВКИ RIGIPS PERLITLI:

• Наноситься вручну безпосередньо на будь-які поверхні (бетон, цеглу, 
газобетон, чистий бетон, та ін.).
• При застосуванні ефективно діє на поверхню, не розтікається.
• Перлітова гіпсова шпаклівка RIGIPS легка і економічна у застосуванні.
• Має додаткові звукоізоляційні якості.
• Перлітова складова суміші підвищує її теплоізоляційні функції, тобто 
RIGIPS є додатковим утеплювачем внутрішніх стін будівель.
• Перлітова гіпсова шпаклівка виготовляється за спеціальною техноло-
гією і після висихання створює міцну поверхню.
• Оскільки даний матеріал «дихає», в закритих приміщеннях сприяє ство-
ренню оптимальної відносної вологості.

БУДІВНИЦТВО
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ФІНІШНА ШПАКЛІВКА RIGIPS SATEN

RIGIPS – суміш білого кольору на основі гіпсу, призначена для  
вирівнювання поверхні перед нанесенням фінішних декоративних 
сумішей або фарбування. RIGIPS можна застосовувати для обробки 

практично всіх типів мінеральних основ: гіпсокартону, цегли, бетону, 
різних штукатурок. Має дрібну структуру, а після висихання набуває 

білого кольору, що дозволяє використовувати суміш для  
декоративного оздоблення під забарвлення в світлі тони.

ВЛАСТИВОСТІ ФІНІШНОЇ ШПАКЛІВКИ RIGIPS SATEN:

• Економічність.
• Вологостійкість.
• Висока міцність.

• Екологічно чистий матеріал.
• Антибактеріальний матеріал.

• Тривалий термін придатності.
• Фінішна шпаклівка RIGIPS SATEN легка у застосуванні.

• Суміш може бути нанесена на сухі поверхні.
• Дрібнозернистий склад створює гладку і естетичну поверхню.

• RIGIPS SATEN – негорючий будівельний матеріал, який відповідає 
європейським стандартам. 

Компанія постійно розширює палітру матеріалів для оздоблення приміщень і «сухого»  
будівництва. Так, нещодавно Rigips представила нову продукцію: стартову шпаклівку 

RIGIPS PERLITLI та фінішну шпаклівку RIGIPS SATEN, які уже встигли завоювати прихильність 
звичайних українців та працівників будівельної галузі завдяки своїм характеристикам.

Один із брендів Saint-Gobain, який користується ви-
соким попитом на українському ринку будівельних 
матеріалів – Rigips. Це найбільший у світі виробник 
гіпсокартонних, гіпсоволокнистих і гіпсофібрових плит, 
будівельних сумішей на основі гіпсу і декоративно- 
акустичних стельових систем, а також комплектуючих і 
аксесуарів для внутрішнього оздоблення приміщень. 

Асортимент продукції Rigips включає в себе:
• гіпсокартонні і спеціальні листи Rigips;
• сухі будівельні суміші Rigips;
• акустичні стелі та стінові панелі Gyptone, Сasoprano, 
Rigitone;
• аксесуари для монтажних робіт BladeRunner, No-Coat.

У Saint-Gobain є практично все, що необхідно для  
створення комфортного будинку або будь-якого  
іншого простору, в якому живе, працює,  
пересувається або відпочиває людина.

Переваги використання продук-
ції компанії відчули на собі такі 
провідні столичні готелі, як 
«Прем’єр-палас» та «Hilton».  

Для теплоізоляції повітроводів, облаштування акустич-
них стель, стінових панелей, фасадного скління першо-
го п’ятизіркового готелю в Україні – «Прем’єр-палас» – 
були використані матеріали виробництва Saint-Gobain.
При будівництві готелю Hilton було використано понад 
50 тис.кв.м. гіпсокартону Rigips, а для звукоізоляції 
житлових апартаментів H-Tower – ізоляційні матеріали 
ISOVER ЗвукоЗахист.

Матеріали ISOVER послужили для утепления фасаду 
та звукоізоляції перегородок Київського державного 
академічного театру ляльок.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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ПРОДУКЦІЯ SAINT-GOBAIN 
НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Сектор будівельних матеріалів виробництва Saint-Gobain представлений у країні через  
ТОВ «Saint-Gobain Будівельна Продукція Україна». На вітчизняному ринку компанія працює з 1995 року.  

За майже 25 років роботи в країні, Saint-Gobain представив широкий спектр продукції у категоріях  
будівельних та інноваційних матеріалів.

Будівельна продукція Інноваційні матеріали

тепло- та звукоізоляційні матеріали ISOVER, ISOTEC сучасне скло для будівель і транспорту Saint-Gobain 
Glass, Glassolutions

сухі будівельні суміші та розчини Weber  вогнетривкі матеріали Saint-Gobain Sefpro

акустичні стелі та панелі Ecophon абразивні інноваційні матеріали та рішення Norton

гіпсові будівельні системи, гіпсові суміші та гіпсокар-
тон Rigips (Gyproc)

склотканини та фторопластові плівки Sheerfill

склотканини та склохолсти Saint-Gobain Adfors
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Крихкість матеріалу обумовлюється його пористістю. 
Слід акуратно укладати сировину: при пошкодженні 
знижується кількість позитивних властивостей.

Потрібен великий шар керамзиту для якісної  
теплоізоляції.

Корковий матеріал
Даний матеріал роблять із коркового волокна. 
Використовується як утеплювач, а також як 
безпосередньо підлогове покриття (за умови обробки 
поверхні лаком). Крім цього він має ще масу плюсів: 
вологостійкість, довговічність і так далі. 

Мінус у матеріалу тільки один – висока ціна.

Скловата Рenowool
Матеріал екологічно чистий, як і вся продукція 
PENOBOARD. Завдяки своїй структурі, скловата чудово 
утримує тепло і не дає холодному повітрю проникати 
всередину приміщення. Висока міцність волокна 
дозволяє здійснювати утеплення скловатою в місцях з 
великими механічними навантаженнями.

Гнучкість і пружність гаран-
тують максимально щільне 
прилягання матеріалу до 
утеплюваної поверхні. А це 
означає, що зазорів і, як наслі-
док, втрат тепла не буде. Так 
як скловата PENOWOOL GW 
вельми стійка до деформації, 
вона не дає усадки з часом, 
не втрачає свою форму при 
температурних перепадах, 
тривалому струсі і вібрації.

Скловата утеплить будь-яку 
конструкцію, а також поз-
бавить від зовнішніх шумів. 
Адже вона відмінно поглинає 
звук. А завдяки своїй структурі і дуже високій темпе-
ратурі плавлення (понад 1000°С), скловата PENOWOOL 
GW не горить і є ідеальним протипожежним захистом. 

PENOWOOL GW зручна в монтажі: не шарується, не 
обсипається і не колеться. При утепленні
підлоги, з роботами легко впорається одна людина.

Екструзійний пінополістирол 
Penoboard

Теплоізоляційний Penoboard є універсальним 
матеріалам. За його допомогою можна виконати 
різноманітні техніки утеплення підлоги.

Обираючи плити екструзійного пінополістиролу 
Penoboard для теплоізоляції підлоги, необхідно
враховувати інтенсивність навантаження на 
конструкцію підлоги. Сила стиску певного типу плит не
може перевищувати розраховану для них норму. Так, 
підлога перших поверхів і підвальних приміщень несе 
більш серйозне навантаження і вимагає підвищеної 
уваги. Шар ізоляції товщиною у 14 см забезпечить 
коефіцієнт тепловіддачі 0,22 В (м2. К).

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

УТЕПЛЕННЯ  
ПІДЛОГИ З  
PENOBOARD

Утеплення підлоги в приватному будинку – це актуальне питання, яке необхідно вирішувати ще на етапі  
будівництва. Але якщо, з якихось причин,  ці роботи не були проведені при зведенні будинку,  

то якісно утеплити підлогу – ніколи не пізно. 

Вибір утеплювачів
Утеплити підлогу можна самостійно. Для цього 
потрібно спочатку визначитися з теплоізоляційним 
матеріалом і технологією, яка б найкращим чином 
підходила би саме для вашої оселі.

На сьогодні в українців є широкий вибір утеплюючого 
матеріалу для підлоги: пінопласт, керамзит, корковий 
матеріал, екструзійний пінополістирол. Але при виборі 
оптимального варіанту слід звертати увагу не тільки на 
ціну, але і якісь продукта,  його технічні характеристи-
ки і функціональні властивості, а саме:

• вологостійкість,
• міцність,
• теплопровідність,
• довговічність,
• екологічність,
• пожежобезпечність,
• простота монтажу,
• невелика вага,
• здатність витримувати певні навантаження.

Пропонуємо розглянути характеристики кожного 
утеплювача, аби зробити правильний вибір для 
теплоізоляції підлоги.

Пінопласт
Більш звичний для пострадянського простору 
матеріал. Схожий до екструзійного пінополістиролу, 
але багато в чому все ж поступається йому. 

Цей матеріал не вбирає вологу (відповідно не  
потребує додаткової гідроізоляції), є відмінним звукоі-
золятором і легкий в монтажі. 

Є й істотні недоліки. Він горить, його можуть зіпсува-
ти гризуни та інші шкідники. До того ж матеріал лам-
кий. Пояснюється його популярність низькою ціною і 
простотою в монтажі. 

Керамзит
Цей матеріал додають в бетонну стяжку або насипають 
шаром. Подібні конструкції можна зміцнювати сіткою 
або додаванням спеціальної мікрофібри в цементний 
розчин. Що сприяє запобіганню розтріскування 
поверхні. 

Керамзит виготовляють з обпаленої глини або 
глинистого сланцю. Отримані в результаті пористі і 
наповнені повітрям гранули здатні відмінно ізолювати 
від проникнення холоду від грунту і перешкоджають 
витоку тепла з приміщення.

Незважаючи на велику кількість плюсів, керамзит 
має низку недоліків:
Гігроскопічність: гранули добре вбирають в себе воду. 
Після цього матеріал стає важким, що призводить 
до деформації виконаної роботи. Використовувати 
керамзит при ремонті вологих приміщень не бажано.

™
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За необхідності закласти фун-
дамент не більше 3 м при ви-
сокому рівні ґрунтових вод ре-
комендується система ізоляції 
PB-BASEMENT-3.

У цьому випадку гідроізоляція 
фундаменту забезпечується завдя-
ки двом шарам бітум-полімер-
них матеріалів Penoboard. Вони 
встановлюються на попередньо 
підготовлену основу. Ця ж систе-
ма ізоляції використовується для 
підлоги, ґрунтового настилу, щоб 
попередити капілярне підняття 

вод. Для додаткової гідроізоляції шви бетонних конструкцій прокладають гідрошпонками. Еластичні стрічки ПВХ 
ущільнюють робочі та деформаційні шви у конструкціях, які тимчасово або постійно підлягають впливу сточних 
чи ґрунтових вод.

Який би теплоізоляційний матеріал вам не сподобався 
більше, все ж обираючи спосіб утеплення, пам'ятайте 
про наступне: наявність/відсутність підвальних і 
цокольних приміщень; кількість поверхів; матеріал, з 
якого зроблений будинок.

Якщо ваш будинок оснащений підвальним 
приміщенням, то починати утеплювати житло потрібно 

звідти. Стіни підвала або цоколя утеплюють зовні, щоб 
уникнути контакту стін з промерзлим грунтом. В якості 
матеріалу можна вибрати екструзійний пінополістирол 
Penoboard: він зможе захистити ваш підвал від 
вологи. Як правило, приміщення утеплюється аж до 
фундаменту, після завершення робіт його підземну 
частину засипають землею. Перед початком робіт 
варто установити вентиляційні отвори.

СИСТЕМА ІЗОЛЯЦІЇ ПРИ ВИСОКОМУ РІВНІ ҐРУНТОВИХ ВОД

Penoboard
Двошаровий бітум-полімер
Профілірована мембрана
Фундаментна плита
Основа фундаменту

БЕЗЦОКОЛЬНА СИСТЕМА ІЗОЛЯЦІЇ

Penoboard
Penoboard
Водостійкий поліетилен
Penoboard
Філірована мембрана
Фундаментна плита
Основа фундаменту

PB-BASEMENT-2 – система, що 
дозволяє підвищити надійність та 
довговічність конструкції фундамен-
ту безцокольного поверху.

Використання екструзійного піно-
полістиролу Penoboard у конструк-
ції вимощення вирішує проблему 
промерзання ґрунту в районі 
основи будівлі, так як утеплювач 
Penoboard вирізняється високою 
міцністю на стискання та стабіль-
ними теплотехнічними характери-
стиками. Щоб вирішити проблему 
гідроізоляції фундаменту, необхід-
но облаштувати вимощення з використанням гравію та філірованих мембран (у якості додаткового дренажного 
шару). Крім свого основного функціонального призначення така система покращує зовнішній вигляд будівлі.

™
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PB-FLOORLITE – система ізоляції 
підлоги на ґрунті.

При інтенсивному русі спецтехніки 
ізоляційний шар піддається 
підвищеному тиску. У таких 
конструкціях особлива увага 
приділяється фізико-механічним 
показникам ізоляційних матеріалів. 
Для підлоги з підвищеними 
навантаженнями, при 10% лінійної 
деформації, використовується 
Penoboard, міцність на стискання 
якого від 250 до 500кПа.

Покриття підлоги
Риштункова стяжка
Пароізоляція
Penoboard
Залізобетонна плита
Профілірована мембрана
Шар піску
Шар щебеню

Ґрунт

СИСТЕМА ІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ НА ҐРУНТІ

СИСТЕМА ІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ ЗА «СУХОЮ» ТЕХНОЛОГІЄЮ

Покриття підлоги

Підкладка

Стяжка

Penoboard

Пароізоляція
Перекрита плита

Теплоізоляційний шар із плит 
Penoboard достатньо міцний 
для облаштування легковагових 
підлог із використанням «сухих» 
технологій. Укладають його 
на збірну стяжку з двох листів 
цементно-стружкових плит (ЦСП), 
орієнтовано-стужкових плит (ОСП) 
або гіпсоволокна (ГВЛ). 

Листи стяжки необхідно скріпити 
між собою механічним способом або 
за допомогою спеціального клею.

СИСТЕМА ІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ З ПІДІГРІВОМ

Покриття підлоги
Нагрівальний елемент
Збірна стяжка
Пароізоляція
Penoboard
Плита перекриття

PB-TERMOFLOOR розроблена для 
облаштування системи підігріву 
підлоги за допомогою електричних 
кабелів нагрівання. 

Щоб забезпечити необхідну жор-
сткість і розподілення тепла по всій 
поверхні підлоги, використовується 
заливка кабелю нагрівання у цемент-
но-піщану стяжку.

Плита Penoboard товщиною близь-
ко 20мм дає можливість зменшити 
втрати теплової енергії і макси-
мально підвищити ефективність електронагрівачів. Використання екструзійного пінополістиролу Penoboard при 
виключеному обігріві суттєво знижує тепловтрату в порівнянні зі стандартними фольгованими матеріалами. Крім 
того, Penoboard у системі «теплої» підлоги додатково підвищує її звукоізоляційні властивості та знижує рівень 
ударного шуму на 28дБ.
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вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А 
ще краще – вимикати взагалі штекер з розетки. Це не 
лише дозволить заощадити, але й вбереже пристрої 
від впливу можливих перепадів електроенергії. Можна 
також встановити автоматичні вимикачі.

Не можна залишати прилади, що працюють від акуму-
лятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими 
довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора.

Холодильник та морозильник варто тримати в чистоті, 
без льоду та снігу, регулярно розморожуйте ці прилади. 
Треба стежити за тим, щоб дверцята були щільно 
закритими. Оптимальна температура в холодильнику – 
від нуля до п’яти градусів тепла. Регулюйте її відповідно 
до температури на кухні та кількості продуктів.

Прості побутові речі часто зберігають значну кількість 
газу та електроенергії. Наприклад, холодильник 
повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, 
колонки чи бойлера, батареї та прямих сонячних 
променів, а сучасні пристрої для приготування 
їжі, наприклад, мультиварки, дають змогу готувати 
2-3 страви одночасно, що зберігає як газ, так і 
електроенергію. Використовуйте мікрохвильові печі та 
індукційні плити – вони працюють швидко  
та економічно.

Заощаджуємо тепло і газ
Тепловий лічильник у квартирі, що підключена до 
центрального опалення, дає змогу відстежити скільки 
тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість.

Термостатичний вентиль на радіатор дозволить 
контролювати температуру в будинку, квартирі чи  
окремій кімнаті. Розмір опалювального приладу 
повинен відповідати розміру приміщення, що 
обігрівається і його слід вимикати, якщо нікого немає 
в будинку. Опалювальні прилади та радіатори будуть 
більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, 

важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.

Система «тепла підлога» – спосіб підвести тепло 
саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, 
під робочий стіл або на ділянку підлоги, де ходять 
мешканці.

Перед початком кожного опалювального сезону 
слід перевіряти систему. Варто усунути повітряні 
пробки, відремонтувати місця можливого протікання, 
звертаючи особливу увагу на місця з’єднань частин 
системи. Це дозволить уникнути проривів  під час 
експлуатації системи у холодний період.

Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15-20 
років, варто замінити, бо з часом ці пристрої втрачають 
ефективність.

Більша частина тепла з будинку втрачається трьома 
шляхами: через двері та вікна, через дах та через 
зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати. 

Найбільш доступний варіант, який може обрати кожен 
– утеплити вікна поролоновими смужками, підтягнути 
дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути 
монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі.

Вікна з подвійним або потрійним заскленням у кілька 
разів зменшують втрати тепла. Необхідно підвищити 
теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, 
верх та бічні стики між дверима і стіною. Щільні штори 
допомагають утримувати тепло в оселі, але заважають 
надходженню тепла з радіаторів.

Товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть  
через підлогу.

Модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація 
тепла, – це реальний спосіб економії.
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ЯК ПІДВИЩИТИ  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ОСЕЛІ?

Настання холодів змушує 
багатьох пересічних 
українців міркувати як 
заощадити. Більшість 
заходів з енергозбереження 
не потребують великих 
фінансових витрат, проте є 
дуже ефективними (наприклад, 
усунення протягів). Інші, такі 
як придбання твердопаливного 
котла, чи заміна вікон – є більш 
затратними, але вони швидко 
окупляться і будуть працювати 
на ваш гаманець довгі роки.

Заощаджуємо гарячу воду
Закривайте воду, якщо не користуєтеся нею. Немає 
нічого складного в тому, щоб закрити кран під час 
гоління, чищення зубів, зняття шкірки з овочів і фруктів. 
Варто встановити електронний змішувач. Тоді вода 
литиметься лише тоді, коли хтось підноситимете руки 
або посуд.

Необхідно стежити за станом сантехніки та вчасно 
ремонтувати її. З крану, що протікає, щомісяця вилива-
ються сотні та тисячі літрів води. Це дорівнює кільком 
ваннам.

Якщо в будинку центральне водопостачання, то варто 
встановити лічильники на воду, як гарячу, так і холодну. 
Інакше людина сплачуватиме з власної кишені за кожен 
прорив на трасі або за сусіда, який не відремонтував 

свій кран. Для заощадження води під час миття посуду 
варто встановити подвійну раковину. Тоді можна 
мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій. Не 
рекомендується розморожувати продукти – м’ясо, рибу 
– під струменем. Це не лише марне витрачання води та 
тепла, але й знищення корисних речовин продуктів.

Необхідно перекривати вентиль для води, якщо 
приміщення залишають на кілька днів.

Заощаджуємо електроенергію
Вимикати світло, якщо ніхто не знаходиться у кімнаті.

Використовувати енергоефективні лампочки – варто 
встановити світлодіодні (LED) енергозберігаючі 
лампочки, які не містять шкідливих речовин.

Датчики руху – можливість заощаджувати 
електроенергію, коли вона не потрібна. У 
багатоквартирних будинках їх варто встановити у 
коридорах, під’їзді, на сходах та інших місцях спільного 
користування. У приватному будинку – біля дверей та 
на подвір’ї.

Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування 
«А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме 
на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж 
об’єму марки «В».

Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо 
залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід 
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«запасний варіант» на випадок відключення газу, 
можливість переведення котла на інший  
вид палива.

Як альтернативу, одним з кроків енергозбереження 
при збереженні центрального опалення пропонують 
розглянути варіант встановлення ІТП – індивідуальних 
теплових пунктів. Індивідуальні теплові пункти – це 
комплекс пристроїв, розташований у відокремленому 
приміщенні, призначений для розподілу тепла, що 
надходить з теплової мережі до системи опалення, 
вентиляції або гарячого водопостачання житлових і 
виробничих приміщень відповідно до встановлених 
для них видом і параметрами теплоносія. 

ТП допомагають не тільки розподіляти тепло в 
квартирах, а й враховувати витрати на споживання 
тепла і забезпечувати економію енергоресурсів.

Також, варто звернути увагу на вигідні колективні 
програми кредитування енергозбереження  
(особливо для ОСББ).

Зменшення втрат тепла  
шляхом утеплення

Утеплити будинок можна як зсередини, так і зовні. 

Найбільш затребуваний другий варіант. Виділяють два 
основних методи такого утеплення – мокрий і сухий.

Мокрий метод – приклеювання утеплювача до 
заздалегідь підготовленої стіни спеціальним клеєм, 
з послідуючою штукатуркою. Плюс цього методу – 
простота процесу утеплення.

Сухий (каркасний) – більш складний, але, разом з тим і 
більш ефективний метод теплоізоляції. Споруджується 
каркас на стіні, куди і поміщається утеплювач. Тут вже 
без залучення професіоналів обійтися вкрай складно.

Утеплення огороджувальних конструкцій. Огород-
жувальні конструкції – це стіни, фундаменти, стелі, 
горища, підвали тощо. Використовуйте для їхнього 
утеплення такі матеріали, як пінополістирол, екструзій-
ний пінополістирол Penoboard, мінераловатні плити, 
базальтові плити.

Утеплення конструкцій, які відкриваються. Це вікна, 
кватирки, двері, балкони. Встановлюйте двокамерні 
склопакети у вікна та на балконах. Коли будете 
замінювати вхідні двері, підганяйте їх за розміром та 
утеплюйте усі стики. Старі двері можна використати 
як додаткові (подвійні двері), якщо це конструктивно 
можливо.

Встановлення індивідуальних (модульних) теплових 
пунктів з регулюванням кількості теплоносія, який 
подається. Після якісних утеплювальних робіт може 
виявитися, що вам просто не потрібна та кількість 
тепла, яку постачає централізована мережа. І тому ви 
знову будете випускати тепло назовні, але тепер не 
через протяги, а через відкриті вікна. 

Цю проблему допоможе вирішити встановлення 
термостатичного вентиля на радіатор, який дозволить 
контролювати температуру в будинку, квартирі або 
окремій кімнаті.

За матеріалами: saee.gov.ua, ua.112.ua
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Варіанти економії на опаленні
Відмінність опалення квартири від приватного будинку 
в тому, що в багатоквартирному будинку, на жаль, не 
поставити на дах сонячної батареї і не вкопати поруч з 
будинком тепловий насос. Єдиний варіант отримувати 
опалення дешевше і від альтернативних джерел енергії 
– квартира в новому будинку, повністю з проектом, 
заснованому на нових технологіях.

Отже, електрокотел, газовий котел, або... 
кондиціонери та інфрачервоні обігрівачі?

У кожного методу є свої переваги і недоліки.

Газовий двоконтурний (ще й для підігріву води) 
котел. Класика жанру старих будинків в історичному 
центрі великого міста. Старі газові колонки славляться 
тим, що з ними неможливо помитися: вода йде то 
гаряча, як окріп, то відразу холодна. Ці примхливі 
агрегати вимагають особливих навичок поводження: 
найбільш старі моделі вибухонебезпечні. На щастя, нові 
моделі позбавлені таких недоліків. Основна перевага 
газового опалення (до недавнього минулого) – його 
ціна. З огляду на той факт, що в вартість проекту 
входить установка труб і батарей, оформлення 
проекту, робота газівника і сама колонка, або газовий 
котел (а нові якісні моделі досить дорогі), вигода від 
альтернативної заміни центрального опалення буде 
відчутна не відразу.

Електричний котел. Вимагає всього того ж самого, 
що і газовий: проекту, труб, батарей – повноцінної 
системи опалення. Плюс нової проводки (якщо будинок 
старий, і проводка алюмінієва). Річ у тому, що проводка, 
яку робили в «сталінках» і «хрущовках» просто не 
розрахована на те енергоспоживання, яке є в сучасній 
квартирі. Для порівняння: електрочайник споживає  
2 кВт, а норми навантаження на електромережу в 60-х 
роках – 5 кВт на квартиру. І до сих пір параметри для 
«хрущовок» – 3,5-5 кВт споживання на квартиру. 

У сучасних оселях з електроплитою цю норму 
збільшили до 16 кВт. У електрокотлів середня 
потужність – 3 кВт. Хоча правильна супутня техніка 
(термостати і датчики) здатна істотно знизити 
споживання, не дозволяючи котлу працювати в повну 
потужність весь час. 

Основні види електричних котлів – ТЕНові, плівкові, 
індукційні і катодні. Їх відмінність у способі підігріву 
води (теплоносія) впливає на їх енергоспоживання. 
ТЕНові нагрівають електрикою спіраль, яка віддає 
тепло воді (як у великому електрочайнику). Катодні 
(вони ж іонні) працюють методом іонізації теплоносія. 

Індукційні котли – нагріваючи воду за допомогою 
електромагнітного поля. А плівкові працюють на 
інфрачервоному випромінюванні, як інфрачервоні 
хвильові обігрівачі. Тільки обігрівають не «будь-які 
найближчі предмети», а теплоносій у трубах.

Переваги: легко монтуються в опалювальну систему, 
при необхідності замінюючи газовий котел. Компактні. 
Безпечні. Високий ККД. Підтримують оптимальну тем-
пературу, не включаючись на повну потужність. Обігрів 
квартири в 50 м2 сучасним котлом обійдеться приблиз-
но в 17 кВт за добу.

Переносні обігрівачі та кондиціонери. Головна  
перевага – вони не вимагають плану, паперів, установки 
труб, батарей... Купив, поставив – користуйся.

Кондиціонери все-таки потребують установки й 
обслуговування майстром, але на нього не потрібні 
папери з РЕМ. Головним недоліком цього способу буде... 
відсутність цих самих паперів. Унаслідок чого оплата 
за електроенергію буде проходити за тарифом для 
звичайної квартири, в якій норми електроспоживання 
істотно урізані. А вся ця електроопалювальна техніка 
напевно підніме планку споживання, і платити 
доведеться по верхньому тарифу, що дуже затратно.

Кондиціонер буде справлятися з опаленням 
економніше, але... не в морози. У холоди, через 
особливості пристрою, його ефективність знизиться, 
і буде потрібно додаткове опалення. Загалом, спосіб 
хороший для найбільш морозостійких і економних. 

У теперішній ситуації варто звернути увагу на 
фінансовий аспект відключення і ретельно прорахувати 
вартість автономного опалення. Оскільки ціна газу 
змінюється та існує велика ймовірність доведення її 
для населення до ціни газу для підприємств. Що значно 
підвищить вартість опалення. Також варто продумати 
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4   Зонувати простір слід за допомогою меблів або 
звичайних склоблоків, а певні зони виділити за допом-
огою контрасту на кольорі.

5   Виходячи з принципу «поєднувати непоєднуване», 
стиль лофт дозволяє також використовувати в інтер’єрі 
найрізноманітніші меблі – від старовинних або у стилі 
ретро до ультрасучасних елементів, що вражають 
своєю функціональністю.

6   Освітлення квартири повинне підкреслювати 
найважливіші деталі інтер’єру, проте не порушувати 
загальної картини легкості і недбалості простору. 
Простір має бути у всьому.

7   Окрему увагу слід приділити технічному оснащен-
ню. В інтер’єрі лофт-квартири обов’язково повинні 
бути ультрасучасні телевізори, проектори, музичні 

колонки та інші технічні деталі. Прикрасити компози-
цію дозволять також і гойдалки, які неможливо уявити 
в будь-якому іншому інтер’єрному стилі.

8   «Обтяжувати» дизайн гардинами і ажурними што-
рами не варто. Ідеальним варіантом стануть рулонні 
штори, однак вони не повинні перешкоджати проник-
ненню в приміщення світла. Квартира повинна залиша-
тися легкою і просторою.

9   Для максимального ефекту лофт актуальне викори-
стання найнестандартніших прийомів і елементів: ре-
кламних плакатів, графіті, вінілових платівок та дорожніх 
знаків. Також вигідним акцентом може стати скульптура, 
розташована поблизу цегляної стіни.

Джерело: moyahata.org.ua
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ 
В СТИЛІ ЛОФТ

Сьогодні стиль лофт в інтер’єрі своєї квартири виби-
рають творчі люди, які прагнуть свободи як у своїй 
фантазії, так і в домашньому просторі. Відмовляючись 
від звичної класики на користь природної простоти 
і недбалості, прихильники такого стилю отримують 
набагато більше бонусів:

• розширюється простір для творчої діяльності – 
квартира може одночасно служити і як майстерня, і 
як галерея, і навіть як місце проведення молодіжних 
вечірок;

• досягається максимальна економія на ремонтних 
роботах: відпадає необхідність у покупці дорогих оздо-
блювальних матеріалів, а в якості окремих дизайнер-
ських елементів можуть бути використані ті ж цегляні 
стіни, дерев’яні підлоги і недорогі меблі;

• стиль лофт дозволяє також ідеально поєднувати 
практично будь-які архітектурні та дизайнерські засо-
би;

• власники квартир, де був втілений стиль лофт, мо-
жуть прекрасно організувати простір, надавши йому 
легкості і краси.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Стиль лофт належить до вільних стилів організації 
простору, головними достоїнствами якого в сучас-
ному інтер’єрі зазначають доступність, простоту та 
економічність. Однак, щоб досягти максимального 
дизайнерського ефекту, при ремонті звичайної міської 
квартири слід дотримуватися кількох правил.

1   Для візуального збіль-
шення приміщення слід 
використовувати білий 
колір в обробці стелі, при 
цьому зовсім неважли-

во чи буде вона пофарбована, чи буде використано 
натяжну стелю. Важливо дотримуватися принципів 
легкості простору.

2   При виборі внутрішнього оздоблення перевагу слід 
віддавати цегляній кладці. Питання вирішується просто, 
якщо в квартирі цегляні стіни, в іншому ж випадку можна 
зробити імітацію, а решту поверхні заштукатурити і по-
фарбувати у красивий світлий відтінок.

Внутрішню декоративну цегляну кладку в стилі лофт 
роблять часто з цегли ручного формування, викори-
стання якої дає так званий ефект «старовини», що в 
кінцевому варіанті дизайну виглядає дуже ефектно і 
стильно.

3   Підлога в ідеалі повинна бути дерев’яною. Її можна 
циклювати, потім покрити лаком. Якщо облаштування 
дерев’яної підлоги неможливе, можна використовува-
ти ламінат із імітацією світлого дерева.

Інтер’єрний стиль лофт бере свій початок у 
40-х роках минулого століття і сприймався 
спершу як проста необхідність облаштувати 
житлові приміщення, що використовувалися 
колись у виробничих цілях (фабрики чи про-
мислові склади). Через особливості подібних 
конструкцій більшість окремих елементів 
залишалися недоторканими: це могли бути 
бетонні або цегляні стіни, високі стелі, венти-
ляційні отвори і навіть фрагменти труб.
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ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ
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НОВИНИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Змінено правила будівництва багатоповерхівок

Із 1 грудня 2019 року офіційно набули чинності декіль-
ка нових державних будівельних норм.  Вони розпо-
всюджуються на нове будівництво і реконструкцію 
житлових будинків до 73,5 м (вище – висотне будів-
ництво), як одноквартирних так і багатоквартирних, а 
також спеціалізованих і гуртожитків.

Зокрема, забудовники тепер мають можливість проек-
тувати кухні-ніші у квартирах.

Також підвищуються вимоги до енергоефективності, 
тепер вимагається проектування житла з класом енер-
гоефективності не нижче «С», що дозволить зекономи-
ти до 40% на енергії.

Крім того у нових будинках допускатиметься зводити 
вбудовані громадські заклади вище 3-го поверху. Але 
вони обов’язково повинні мати окремий протипожеж-
ний відсік.

За новими ДБН проектування у кожній квартирі радіо-
точок – не обов’язкове. Проте, для отримання екстре-
ної інформації, одну точку все ж залишать, але на весь 
будинок. 

Також завдяки змінам, у новозабудовах із 4-ма повер-
хами (і вище) відтепер будуть проектувати ліфти, тоді 
як раніше вони передбачалися у будинках вище 5-ти 
поверхів.

В Україні створять Єдину державну електронну 
систему у сфері будівництва

Президентом підписано Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо удосконалення 
порядку надання адміністративних послуг у сфері 
будівництва та створення Єдиної державної електрон-
ної системи у сфері будівництва», який Верховна Рада 
ухвалила 17 жовтня 2019 року.

Документ передбачає створення Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва у складі 
містобудівного кадастру, що об’єднає в спільному 
інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівни-
цтва. Інформація, яка міститься в базі системи (крім 
персональних даних), буде доступною через портал 
електронної системи.

Закон також дозволяє подавати документи в елек-
тронній формі для отримання всіх адміністративних та 
інших передбачених законом послуг у сфері будівни-
цтва, а також одержувати такі послуги в електронній 
формі.

Оплату адміністративних послуг у галузі будівництва 
та штрафів за правопорушення у сфері містобудівної 
діяльності також можна буде здійснювати за допомо-
гою електронної системи.

Крім того, законом передбачається скорочення 
переліку документів, що подаються для отримання 
адмінпослуг у сфері будівництва.

Також запроваджується ідентифікатор об’єкта будів-
ництва та завершеного об’єкта, який буде незмінним 
протягом життєвого циклу об’єкта, і єдиний порядок 
присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна.
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ЦІКАВО
INTERESTING

основному заводі у Фремонті, штат Каліфорнія, де 
спеціально створено додаткову, п’яту за рахунком 
складальну лінію. Але скоро Tesla Model Y, який має 
стати найпопулярнішим електрокаром компанії, також 
почне сходити з конвеєра нового китайського заводу 
Gigafactory 3 в Шанхаї.

Volkswagen I. D. Neo

Взяти супербестселер усіх часів і перетворити його на 
електромобіль – хід простий і одночасно геніальний. 
Саме так вирішили зробити у Volkswagen. У 2020 
році стартують продажі I. D. Neo – електромобіля із 
зовнішністю популярного Golf. З чуток, ціни стартують 
від $30 тис. А запас ходу може досягати 400 км.

Mercedes-Benz EQC

Фанати німецького бренду відчайдушно чекають 
появи цього електричного кросовера, який буде 
за розмірами відповідати нинішньому GLC, одній з 
найпопулярніших моделей концерну. Електрична 
новинка отримає по 200-сильному мотору на кожну 
вісь і запас ходу 400 км. Ціна очікується на рівні не 
нижче $80 тис.

Sony PlayStation 5

З'явиться в продажу до кінця 2020. PS5 отримала 
покращену функцію тактильної віддачі та 
програмований опір курків (L2/R2). Також покращився 
і спікер на контролері, що дозволить краще 
зануритися в гру. Контролер оснастять USB Type-C 
для зарядки і гри по дроту. Найбільш важливим 
нововведенням став високошвидкісний SSD, що 
зробить PS5 значно швидшою. Очікується, що PS5 буде 
трохи важчою за DualShock 4.

Кросівки Puma Fi, які самі розшнуруються

На розробку новинки компанія витратила три роки. 
Це немало часу, але фахівцям Puma необхідно було 
знайти для Fi баланс між інтуїтивністю, практичністю 
і доступністю. В результаті було створено взуття для 
тренувань і повсякденного використання.

У новій моделі Puma мотор для автоматичної шнурівки 
з живленням від батареї розміщений у верхній частині. 
Це забезпечує додатковий комфорт і не заважає бігу. 
У прошарку між підошвою і устилкою знаходиться 
знімна батарея, яку можна зарядити бездротовою 
зарядкою або помістивши в чохол для зарядки, 
розрахований на дві батареї.

Подібно Autodisc, роботою кросівок Fi можна керувати 
за допомогою смартфона – на даний момент для цього 
підійдуть тільки iPhone. Очікується, що кросівки Puma 
Fi надійдуть у продаж за ціною $330.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

НОВИНКИ ТЕХНІКИ 2020 РОКУ

П’ять нових iPhone 

Аналітик компанії Wedbush Ден Айвс припускає, що 
лінійка iPhone 12 складатиметься із чотирьох моделей 
смартфону, а п'ятим стане бюджетний iPhone SE2.

Що стосується лінійки iPhone 12, то усі ці смартфони 
отримають підтримку 5G, а кількість модулів основної 
камери збільшиться до 4 сенсорів (в топових моделях).
Бюджетний iPhone SE2 вважається одним із найбільш 
очікуваних смартфонів Apple, якого можна буде 
придбати за приблизно 10 тисяч гривень. Гаджет буде 
запущений у виробництво вже в січні 2020 року, а в 
продаж надійде в кінці березня.

Судячи з численних витоків, зовні бюджетний 
смартфон від Apple буде схожий на iPhone 8. Він 
отримає апаратну основу iPhone 11 – систему Apple 
A13 Bionic і 3 ГБ оперативної пам'яті. Функціональність 
3D Touch новий iPhone SE2 підтримувати не буде, але 
буде оснащений ЖК-дисплеєм діагоналлю 4,7 дюйма 
і дозволом 1334 x 750 пікселів. Покупцям iPhone SE 2 
буде доступний в трьох кольорах (space gray, silver і 
red), а також з 64 і 128 ГБ флеш-пам'яттю.

Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold 2

Може вийти швидше, ніж очікувалося – вже в квітні 
2020 року. Інсайдери стверджують, що новинка 
буде працювати під управлінням не анонсованого 
процесора Snapdragon 865, зараз програми вже 
оптимізуються під змінений формат дисплея. 
Корейські ЗМІ змогли дізнатися передбачувану кодову 
назву цього другого пристрою – Bloom.

Проте наголошується, що корейський виробник все 
ще сумнівається в розмірі екрану. Він коливається між 
панеллю 6.7 дюймів або 8.1 дюймів, замість 7.29 дюймів 
для поточного Galaxy Fold.

Електрокар Tesla Model Y

Найочікуваніший електромобіль Tesla вийде влітку 2020.

У Tesla кажуть, що нині відбувається встановлення 
заводського оснащення для виготовлення новинки. 
Але досвід ефективного запуску роботи шанхайської 
фабрики Gigafactory дав змогу значно прискорити 
процедуру і додати оптимізму босам американської 
компанії. Спочатку кросовер почнуть виробляти на 
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Берлін дуже старанно проводив реновацію радянської 
житлової спадщини. В будинках капітально ремонту-
вали комунікації та коректували незручне планування 
квартир.

А тим будинкам, яким винесли «вирок» розібрати, було 
уготоване інше життя. Подрібнені панелі в Німеччині 
використовують для будівництва доріг.

Акцент на утеплення панельних будинків зробила 
Польща. Тамтешня програма реновації соціального 
житла взагалі вражає в порівнянні, наприклад, з Вели-
кобританією, де багато панельних багатоповерхівок 
просто позносили.

У Польщі будинки соціалістичної доби позбулися своєї 
сірості. Їх покрили шаром утеплювача і пофарбували у 
пастельні кольори: зеленуватий, жовтий або рожевий. 
У такий спосіб не лише вирішили естетичні питання. 
Нове покриття захищає стіни будинків від несприятли-
вої погоди і покращує теплоізоляцію будівлі.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТАРОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ

На сьогодні основна ставка для модернізації старого 
фонду зроблена на енергоефективних заходах.

Діє програма «теплі кредити» для приватного сектора, 
а для багатоквартирних житлових будинків розробле-
на маршрутна карта, яка передбачає співфінансування 
від 20 до 50% на впровадження енергоефективних за-
ходів у багатоповерхівках, розповів міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій 
Зубко.

Зубко зазначив, що енергоефективні заходи включа-
ють в себе встановлення ІТП (індивідуальний тепловий 
пункт – ред.), або тепломодернізацію будинку з замі-
ною інженерних мереж. «Це також веде до збільшення 
вартості житла до 20-25%. І, найголовніше, особливо 

якщо ми говоримо про старий житловий фонд, ми 
збільшуємо тривалість життя будинку», – резюмував 
міністр.

Він також зазначив, що модернізація будинків дозво-
лить скоротити споживання газу з 18 млрд кубометрів 
газу до 9 млрд кубометрів. Попри це, заходи по енерго-
ефективності вирішують проблему лише частково.

Будинок старого фонду, утеплений 
екструзійним пінополістиролом  
Penoboard. 

ЦІКАВО
INTERESTING

Основна маса українських панельних багатоквартир-
них будинків була побудована в 70-х роках минулого 
століття. З моменту здобуття незалежності будівництво 
житлового фонду скоротилося, а капітальні ремонти 
практично не проводилися, що призвело до істотного 
погіршення якості будинків, погіршення їх енергетич-
ного і конструктивного стану.

За оцінками експертів, зараз житловий фонд будинків, 
зведених у 1930-1970 роки, які вимагають заміни або 
реконструкції становить близько 1,2 млн. квартир. При 
чому близько п’ятдесяти тисяч відносяться до категорії 
ветхий житловий фонд. Тобто будинок, фізичне зно-
шення якого становить 61 – 80%.

БУДИНКИ СТАРОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМА&РІШЕННЯ

Проблема застарілого житла в Україні з кожним роком тільки поглиблюється.  
Адже перша «хрущовка» збудована в 1957 році і планувалося, що це буде тимчасове житло на 25 років.

ЦЕ ЦІКАВО!

За даними Держстату, середній вік житлових 
будинків у нашій країні вже перевищує 40 
років. При цьому нормативний термін експлу-
атації висотного панельного житла становить 
100 років, а «хрущовок» – 50 років.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Радянська житлова забудова перейшла у спадок не 
лише Україні. Таких будинків чимало в країнах колиш-
нього Союзу і соцтабору. Багато держав уже виробили 
власні «рецепти» для оновлення подібних будівель.

Що з цього досвіду могла б використати Україна?
У Франції та Німеччині реновація післявоєнного житло-
вого фонду розпочалася близько 30 років тому. Онов-
лювали і перебудовували не лише житло, а й територію 
навколо нього. Створювали публічний простір, у якому 
комфортно почуватиметься кожен мешканець цього 
міста.
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10 мм – дверний та віконний 
косяк, в обмежених умовах 

зсередини приміщень, підкладка в 
теплових замках, при установці зов-
нішніх дверей та вікон, підкладка під 
ламіновану підлогу. Виготовлення 
сендвіч-панелей для переносних 
ізотермічних камер. Рішення задач 
тимчасового зниження відтоку 
тепла (підтримання плюсової темпе-
ратури на певний, невеликий час). 
Шумоізоляція, теплоізоляція кузова 
автомобіля. Використання в якості 
елементів упаковки.

100, 120 мм – ізоля-
ція балконів, 

лоджій, покрівель, теплоізолююче 
наповнення несучих стін, вико-
ристання в якості ізолюючого 
прошарку в виробництві багато-
шарових будівельних елементів. 
Виготовлення сендвіч-панелей. 
Виготовлення фігурних елементів 
декоративного призначення.

70, 80 мм – може бути 
використано в якості 

теплоізолюючого наповнення стін 
швидко монтованих каркасних 
будинків. Теплоізоляція елементів 
ізотермічних приміщень. Ізоляція 
стін одноповерхових будівель, 
ізоляція цокольних та підвальних 
поверхів. Ізоляція покрівлі. Ізоляція 
резервуарів для зберігання замер-
заючих рідин. Ізоляція підлоги 
першого поверху по ґрунту.

50, 60мм – ізоляція стін 
зовні багатоповер-

хових житлових та промислових 
будівель, ізоляція надземного 
цоколя, ізоляція підземної частини 
цоколя і стін підвальних приміщень. 
Використання в якості незнімної 
опалубки при заливці фундаменту. 
Ізоляція нестійкого до перепадів 
температур електронного та ін. 
обладнання.

40мм – ізоляція підземних 
комунікацій глибокого заля-

гання (трубопроводи водо-  
і теплопостачання), підземних 
стоянок автомобілів, запобігання 
промерзання ґрунту. Ізоляція май-
данчика, що обігрівається, напри-
клад, ґанку або під’їзду до гаражу, 
вимощення навколо будинку. 
Теплоізоляційне наповнення две-
рей, воріт. Звукоізоляція.

20, 30мм – ізоляція примі-
щень зсередини –  

  підлоги, стелі в багатоквартир-
ному будинку (за винятком підлоги 
першого поверху і стелі верхнього 
поверху). Підкладка під «теплу 
підлогу» з урахуванням зазначе-
ної області застосування. Ізоляція 
стін зсередини при відсутності 
можливості ізолювання зовні. 
Звукоізоляція. Віконні та дверні 
косяки. Можливе використання 
замість гіпсокартонних панелей для 
вирівнювання поверхні стін (рівна 
стіна плюс тепло-, звукоізоляція).

Технічні характеристики ПСБ-20 ПСБ-30 ПСБ-40 ПСБ-50 ПСБ-60–120

Щільність, кг/м3 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

Теплопровідність при 25 °С (λ25), Вт/мК 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Теплопровідність (λА), Вт/мК 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

Теплопровідність (λБ), Вт/мК 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Міцність на стискання при 10% деформації, МПа 0,2 0,25 0,41 0,5 0,6

Межа міцності при вигині, МПа 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7 0,4-0,7

Модуль пружності, МПа 15 15 18 18 18

Водопоглинання за 24 години, % за обсягом 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Паропроникнення (μ), мг/м ч Па 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008

Капілярне зволоження 0 0 0 0 0

Коефіцієнт лінійного теплового розширення, К-1 7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5

Пожежні характеристики Г1 Г1 Г1 Г1 Г1

Температура застосування, °С -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75
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«АРС Кераміка» м. Тернопіль

«Сумська торгівельна група» м. Суми

«Франківський будівельний центр» м. Івано-Франківськ

ТОВ «АКВІЛОН КСД» с. Вишневе

ТОВ «Атлант Будкомплект» м. Харків

ТОВ «БУД-ІМПУЛЬС ЛТД» м. Луцьк

ТОВ «ГОСПОДАРОЧКА» м. Сміла

ТОВ «ДЕБЮТ ЦЕНТР» м. Київ

ТОВ «ДОМІНО» м. Чернівці

ТОВ «ЄВРОБУД-МАРІУПОЛЬ» м. Маріуполь

ТОВ «ІМІДЖ-КОМПЛЕКТ» м. Київ

ТОВ «ІТАЛ-КЕРАМІКА» м. Одеса

ТОВ «Лембергбуд» м. Львів

ТОВ «МІДКО» м. Дніпро

ТОВ «НІКА ТС» м. Кропивницький

ТОВ «ПіКОМПАНІ» м. Вознесенськ

ТОВ «ПіКОМПАНІ» м. Кропивницький

ТОВ «ПІЛОН-09» м. Краматорськ

ТОВ «Прелюдія» м. Хмельницький

ТОВ «РЕММАРК» м. Дніпро

ТОВ «СТЕК» м. Запоріжжя

ТОВ МБТКП «КРЕДО» м. Київ

ТОВ ТВК «Крайт» м. Полтава

ТОВ «ЕКО ДІМ» м. Вінниця

ФОП «Єзерський П.А.» м. Кременчуг

ФОП «МАНЬКО» м. Дніпро

ТОВ «МТС Буд-Центр» м. Черкаси

ФОП «Науменко С.В.» м. Миколаїв

ФОП «ЯДРО» м. Вінниця

ТОВ «Аквілон Дістрібьюшн» м. Київ

ТОВ «ТБА Центр» м. Київ

ТОВ «ОБІО» м. Житомир

ТД «ОЛДІ» м. Житомир

ОФiЦiЙНi ДИЛЕРИ ТМ PENOBOARD
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PENOBOARD –  
екструзійний 
пінополістирол  
№1 в Україні!
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