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Вступ 

 

Метою вказівок є створення методичних основ перетворення 

об'ємно-планувальних рішень існуючих багатоквартирних 

житлових будинків з урахуванням особливостей конструктивних 

систем і приведення їх до сучасних умов. 

Розглянуто принципи вибору на основі вітчизняного і 

закордонного досвіду ефективних варіантів об'ємно-

планувальних і конструктивних рішень при модернізації 

(реконструкції) як окремих багатоквартирних житлових 

будинків, так і при вирішенні комплексної проблеми 

реконструкцій з урахуванням соціальних і інших проблем міст і 

селищ. 

Наведені загальні і конкретні характеристики несучих 

конструктивних елементів будинків (фундаментів, стін, 

перекриття) найбільш поширених типових серій в Україні, 

варіанти реконструкції будинків з надбудовою одного, двох  і 

більше поверхів, мансард, прибудов, вставок між будинками, 

переобладнання в ширококорпусні будівлі тощо, варіанти 

підвищення якості внутрішнього планування квартир, 

можливості їх переобладнання, особливо перших поверхів. для 

потреб сімей з інвалідами, малих підприємств і організацій. 

Розглянуто існуючі методи проведення модернізації 

(реконструкції) не тільки з відселенням мешканців, а й без нього 

або з частковим відселенням. 

 

1. Основні аспекти модернізації (реконструкції) 

 

Соціальний аспект 

Соціальна специфіка сучасного проживання громадян у  

застарілих багатоквартирних житлових будинках, збудованих у 

1960-1970 роках, суттєво впливає на рішення проблеми, як у 

відношенні модернізації (реконструкції) самих будинків, так і у 

вирішенні містобудівних завдань модернізації (реконструкції) 

житлових районів, кварталів забудованих цими будинками. 
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Містобудівний аспект 

Доцільність збереження модернізації і реконструкції 

житлових кварталів та житлових груп районів застарілих 

багатоквартирних житлових будинків підтверджується значними 

розмірами житлового фонду, що розміщується  в них, близькістю 

до міського центру, зручною транспортною доступністю і 

хорошою забезпеченістю, пропорціями міжбудинкових 

територій і розмірів будинків, які відповідають параметрам 

сформованого середовища міст. 

Зважаючи на особливості місцеположення забудови 

типовими житловими будинками першого покоління на 

генпланах міст, необхідно проаналізувати транспортну 

забезпеченість таких районів і наявність на їх території головних 

міських магістралей, які формують ”парадні” в'їзди до центру 

міста, визначити зони впливу оточення – забезпеченість 

об'єктами культурно-побутового обслуговування, характер 

оточуючої забудови за поверховістю, композицією, цілісністю, 

зовнішнім виглядом та ін. 

 

2. Архітектурні рішення по модернізації (реконструкції) 

багатоквартирних житлових будинків в міській забудові. 

 

Архітектурні рішення по реконструкції типових житлових 

будинків першого покоління обумовлені містобудівними 

факторами (особливостями місцезнаходження в плані міста, 

зонами впливу оточення, містобудівними ситуаціями та ін., 

конструктивними особливостями серій та її характеристиками, 

виділеними коштами і засобами фінансування та ін., які 

визначають вид і метод реконструкції). 

 

Види реконструкції 

а) Капітальний ремонт – проведення робіт по заміні санітарно-

технічного обладнання і комунікацій, ремонту і оздобленню 

квартир і загальних позаквартирних просторів, ремонту 

фасадів з можливою заміною деталей балконних огорож, 

входів та ін. В плануванні квартир допускається часткове 
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пересування перегородок і влаштування нових прорізів 

(отворів). 

б) Модернізація – перепланування існуючого житлового будинку 

із збереженням конструкції на основі вдосконалення його 

архітектури, містить три типи: 

 перепланування будинку; 

 перепланування із збереженням планувального 

типу будинку і зміною структури фасадів; 

 зміну планувальної структури будинку і його 

зовнішнього вигляду. 

в) Реконструкція – комплексне перетворення забудови з 

врахуванням соціальних, демографічних, містобудівних, 

економічних, естетичних та інших вимог у відповідності до 

їх змін, містить три типи: 

 зміну планувального типу будинку і його 

зовнішнього вигляду, частково його конструкції; 

 реконструкція житлового будинку на підставі 

прибудови житлових блоків різної поверховості; 

 реконструкція житлових будинків і фрагментів 

забудови на підставі прибудови житлових будинків 

мало-, середньо-, і багатоповерхових вздовж, 

впоперек фасаду і в торцях; 

 нове будівництво окремих будинків в районі 

реконструкції. 

 

Методи модернізації (реконструкції) 

а) Методи підбудови і пересуву будинків – доцільно 

застосовувати лише для унікальних історичних об'єктів в 

історично складених частинах міст. 

б) Метод надбудови на 1-2 поверхи з використанням 

несучої здатності існуючих несучих конструкцій –  

рекомендується для впровадження, оскільки дозволяє при 

невеликих затратах вирішити проблеми експлуатаційні – 

утеплення будинку зверху, догляду за простором горища; 

економічні – отримати в існуючих будинках додаткові 
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багатокімнатні квартири; естетичні – змінити і урізноманітнити 

силует житлових будинків. 

в) Метод надбудови на декілька поверхів на металевих або 

залізобетонних опорах (метод ”фламінго”). В надбудованій 

частині може бути збережена планувальна структура 

існуючого будинку, або використане нове планування з 

організацією незалежних сходово-ліфтових вузлів. 

г) Метод прибудови окремих приміщень еркерів, лоджій на 

поперечних стінах, що опираються на стрічкові фундаменти 

за межами існуючого будинку – належить широко 

використовувати при модернізації житлових будинків, тому 

що при невеликих витратах коштів дозволяє на 40-55% 

збільшити площу квартир, приблизно в 1,5 рази розширити 

корпус житлового будинку, збільшити його тепломісткість і 

перетворити фасад. 

д) Метод розширення квартир першого поверху шляхом 

прибудови окремих функціональних зон на прибудинкову 

територію – можна широко використовувати при 

приватизації житла за рахунок коштів квартировласників. 

е)  Метод прибудови блоків квартир або блоків квартир з вузлами 

вертикальних комунікацій передбачає використання 

прибудов малоповерхових (зблокованих будинків), 

середньоповерхових та багатоповерхових – вздовж фасаду, 

впоперек (які дозволяють блокування в напрямку, 

поперечному до фасаду) і в торцях одного або груп будинків. 

Метод слід використовувати при реконструкції забудови. 

ж) Метод прибудови житловими будинками  мало-, середньо- і 

багатоповерховими, вздовж, впоперек фасаду і в торці 

будинку або групи будинків, рекомендується при 

комплексній реконструкції забудови як спосіб ущільнення 

забудови, різноманітності її композиційних можливостей і 

отримання комфортних квартир будь-якої кімнатності. 

з) Метод включення окремих будинків нового будівництва в 

довкілля, що реконструюється, дозволяє отримати будинки, 

призначені для відселення, під час проведення робіт з 

реконструкції. 
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3. Класифікація способів модернізації (реконструкції) 

багатоквартирних житлових будинків. 

 

                                                                  Таблиця 1 
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Продовження таблиці 1 
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                                               Продовження таблиці 1 
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4. Конструктивні засоби модернізації (реконструкції) 

багатоквартирних житлових будинків 

 

Основні рекомендації виконання робіт при модернізації 

(реконструкції) 
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6.1. Переважна більшість будинків перших масових серій 

мають необхідні запаси міцності і здатні сприйняти 

навантаження від одного-двох поверхів, що 

надбудовуються, без посилення існуючих несучих 

конструкцій. В окремих випадках по результатах 

розрахунків несучої спроможності фундаментів виникає 

потреба в їх підсиленні або зміцненні чи закріпленні основ 

фундаментів. Це дозволяє відчутно (на 25-40%) знизити 

собівартість додаткового житла, що одержується при 

реконструкції, в порівнянні з аналогічними показниками в 

новому будівництві і є однією з головних причин 

інвестиційної привабливості реконструкції цих будинків. 

6.2. Можливість здійснення при реконструкції перестановки й 

встановлення нових перегородок, інженерного 

устаткування, закривання існуючих і улаштування нових 

прорізів у несучих елементах (стінах, перегородках, 

перекриттях), збільшення маси при надбудові повинна 

бути підтверджена розрахунком несучої спроможності, 

міцності і деформативності усіх несучих конструкцій 

будинку. 

6.3. Технічні  рішення  з   реконструкції,   капітального  

ремонту, підсилення  і відновлення конструкцій повинні 

забезпечувати економічне витрачання металу, цементу й 

інших будівельних матеріалів. 

6.4. Проект реконструкції повинен передбачати поряд із 

конструктивними, ще й заходи щодо поліпшення 

експлуатаційних якостей житлових будинків і, в першу 

чергу, поліпшення теплового і вологісного режиму 

приміщень. 

6.5. При розробці конструктивних рішень доцільно враховувати 

необхідність підвищення звукоізоляції огороджень і 

наближення її до нормативних вимог, для чого 

рекомендується: 

 При суцільних міжквартирних стінах - встановлювати з 

однієї сторони стіни по дерев'яних рейках або обносці з 

гнутих профілів прошарок із тепло-, звукоізолюючого 

матеріалу, закритого зовні листами гіпсокартону; 
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 При подвійних міжквартирних стінах із гіпсобетону або 

тонкостінних залізобетонних панелей - встановлювати 

додаткові звукоізолюючі екрани з обох боків стіни; 

 у міжквартирних і міжкімнатних стінах із наскрізними 

тріщинами по полю панелі й у і стиках - розчищати 

тріщини, виконувати їх конопачення, а також зачеканку 

цементно-пісчаним розчином тріщин і швів між дверними 

коробками і панелями. 

6.6. При проведенні реконструкції без надбудови суміщені дахи, 

що не 

вентилюються і що вентилюються з непрохідним горищем 

рекомендується заміняти 

прохідним горищем і організованим водостоком. На дахах 

із холодним горищем необхідно утеплити вентиляційні 

шахти і вентиляційні блоки. 

6.7. При зміні полів рекомендується приймати конструкцію, що 

щонайкраще 

забезпечує звукоізоляцію перекриття відповідно до 

альбому типових деталей "Вузли деталей житлових 

будинків", серія 2. 144-1 (М.ЦІТП). 

6.8. Улаштування в несучих стінах і перегородках після 

відповідних розрахунків нових прорізів рекомендується 

здійснювати послідовно зверху вниз, починаючи з 

верхнього поверху. 

6.9. Улаштування нових прорізів і отворів у стінах і 

перекриттях варто робити за допомогою спеціального 

ріжучого інструмента (механічного, гідравлічного або 

електродугового). При цьому необхідно виключити 

утворення в конструкціях тріщин, сколів й інших 

ушкоджень, що знижують їхню несучу спроможність. 

6.10. Додаткові отвори і прорізи в перекриттях для пропускання 

інженерних мереж і вентиляційних устроїв повинні мати 

мінімально необхідні розміри. 

6.11. З метою зниження навантаження на перекриття і 

забезпечення зручності 

виробництва робіт перегородки санітарно-технічних 

вузлів, а також міжкімнатні 
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внутриквартирні перегородки рекомендується виконувати 

з легких комплексних конструкцій поелементного 

складання. 

6.12. При улаштуванні приставних лоджій, прибудові еркерів 

або інших частин будинків, рекомендується їх проектувати 

на самостійних фундаментах з урахуванням можливості 

незалежних осадок будинку і частин, що прибудовуються 

до нього. 

6.13. Стіни і перекриття лоджій, еркерів і інших частин 

будинків, що прибудовуються повинні мати надійні зв'язки 

між собою і зі стінами і перекриттями, що існують. 

6.14. Конструкції стиків між частинами будинку, що 

прибудовуються тими, що існують, повинні забезпечувати 

можливість взаємних зсувів, що виникають внаслідок 

різниці осадок, температурних і інших впливів, без 

зниження експлуатаційних якостей. 

6.15. Зниженню різниці деформацій частин будинку, що існує і 

нових сприяють: 

 урахування різниці несучих і деформаційних властивостей 

ґрунтів основи під підошвами фундаментів, що існують і 

що прибудовуються; 

 зниження маси нових частин будинку за рахунок 

застосування прогресивних рішень і матеріалів; 

 улаштування конструктивних вузлів, що забезпечують 

спільність деформації існуючих фундаментів і частин 

будинку, що створюються. 

6.16. При улаштуванні мансард і надбудові поверхів головні 

вимоги до 

конструктивних рішень ґрунтуються на необхідності 

забезпечення припустимого рівня збільшення навантаження на 

несучі конструкції, що існують, і основу. Виконанню цих 

умов сприяють: 

 створення елементів, що забезпечують розподіл напруги у 

зоні примикання надбудови до існуючих частин будинку 

(монолітні диски перекриття, монолітні пояси по контуру 

несучих стін, просторові конструкції тощо); 
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 раціональний розподіл навантаження від оббудовування 

між частинами будинку, що існують і що створюються; 

 застосування легких конструкцій і матеріалів. 

6.17. Особливу  увагу треба  приділити  контролю фактичного  

рівня  несучої 

спроможності плит перекриття горищ. Для деяких типових 

серій рівень нормативного навантаження на ці плити по 

даним проектів складає 75 кг/м2, що потребує проведення 

заходів по їх підсиленню при улаштуванні мансард або 

надбудові будинку. 

 

6.18. При улаштуванні балконів, лоджій і еркерів із 

забезпеченням передачі 

навантаження від нових конструкцій на існуючі, необхідно 

уникати порушення роботи вузлів з'єднання-закладних 

деталей і арматури несучих елементів, концентрації 

навантажень на окремих ділянках конструкцій, 

передбачаючи перерозподіл їх за допомогою застосування 

тяжів, ребер жорсткості, просторових елементів і інших 

конструктивних заходів. 

При улаштуванні прибудувань і надбудови будинку по методу 

"фламінго" (поперечна П-подібна рама з пілонів і ригеля, 

що обрамляють існуючу частину будинку) необхідно 

особливу увагу приділити аналізу спільної роботи 

існуючих і нових конструкцій після реконструкції. Опорою 

для пілонів рами в цій конструктивній схемі служать нові 

самостійні   фундаменти   з   паль   глибокого   закладання   

з   монолітним   ростверком. Технологічний зазор між 

6.19. палями, що влаштовуються при реконструкції, і існуючими 

фундаментами будинку не забезпечує запобігання 

взаємного впливу старого і нового фундаментів, що 

створює передумови для розвитку впливів деформації 

основи знову створюваної частини на існуючу частину 

будинку. Для зниження такого впливу необхідно 

забезпечити або зниження питомого навантаження на 

основу в знову створюваних фундаментах, або 
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відокремлення прикордонного шару ґрунту шпунтом чи 

швами ковзання. 

6.20. При розробці конструктивних рішень доцільно 

враховувати  необхідність підвищення звукоізоляції 

огороджень і наближення її до нормативних вимог, для 

чого рекомендується: 

 при суцільних міжквартирних стінах - установлювати з 

однієї сторони стіни по дерев'яних рейках або обносці з 

гнутих профілів прошарок із тепло-, звукоізолюючого 

матеріалу, закритого зовні листами гіпсокартону; 

 при подвійних міжквартирних стінах із гіпсобетону або 

тонкостінних залізобетонних 

панелей - установлювати додаткові звукоізолюючі екрани 

по обидва боки стіни; 

 у міжквартирних і міжкімнатних стінах із наскрізними 

тріщинами по полю панелі й у стиках - розчищати тріщини 

на ширину, що дозволяє виконати конопачення або завести 

джгут пороізолу з таким наміром, щоб він був стиснутий на 

50% і заглиблений на 2,5 см від поверхні стіни, і старанно 

зачеканити цементно-піщаним розчином тріщини і шви 

між дверними коробками і панелями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Найбільш поширені конструктивно-планувальні 

схеми будинків 

                                                                        Таблиця 2 
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6. Вихідні дані. 

Існуюче планувальне рішення у вигляді схематизованого 

плану типового поверху багатоквартирного житлового 

будинку в цегляному або великопанельному варіанті 

(роздатковий матеріал видається індивідуально 

викладачем, або погоджується планувальна схема, 

самостійно запроектована студентом). 
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7. Послідовність виконання. 

Практичне завдання рекомендується здійснювати в такій 

послідовності: 

- ознайомитися з вихідною планувальною схемою; 

- проаналізувати існуюче планувальне рішення з точки 

зору складу приміщень в кожній квартирі, просторових 

габаритів всіх приміщень, функціональних зв'язків між 

окремими приміщеннями. 

- з'ясувати конструктивну схему будівлі, чітко 

розмежувавши капітальні стінові конструкції та 

перегородки; 

- встановити доцільність збереження існуючої кількості 

кімнат в квартирі; 

- встановити доцільність збереження існуючої кількості 

квартир в межах поверху; 

- визначити вид і метод реконструкції згідно даних 

методичних вказівок; 

- визначити потребу в реконструкції інженерного 

обладнання (кухня, ванна, туалет) із збереженням чи без 

збереження місця розташування основних інженерних 

комунікацій; 

- розробити 2-3 варіанти ескізних планувальних схем; 

 

- вибрати разом із викладачем остаточний варіант для 

подальшої розробки. 

 

 

 

8. Примірний склад приміщень в квартирах, що 

модернізуються (реконструюються). 

Таблиця 1 

 

№ 

з

\

п 

Призначення приміщення 

1.  Загальна кімната, мін. 15 м² 
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2.  Спальня, мін. 10 м² 

3.  Робочий кабінет, мін. 10 м² 

4.  Кухня, мін. 8 м² 

5.  Кухня-їдальня, мін. 12 м² 

6.  Їдальня, мін. 9 м² 

7.  Вітальня 

8.  Проходи не вужче 1,4 м 

9.  Гардероб, мін. 3 м² 

10.  Комора або вбудовані шафи 

11.  Антресолі 

12.  Балкони, лоджії, еркери 

13.  Альков 

14.  Суміщений санвузол 1.5 м² 

15.  Роздільний санвузол  3.3 м² 

16.  Другий санвузол 1.5 м² 

 

9. Склад проекту. 

 

- Ситуаційна схема міста (селища міського типу) із 

розміщенням даного житлового будинку, що підлягає 

модернізації (реконструкції) (М 1:1000). 
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- Генеральний план фрагмента забудови із 

розплануванням території житлового будинку (М 1:500; 

1:1000). 

- План 1-го поверху існуючого стану житлового будинку 

(М 1:200). 

- План типового поверху існуючого стану житлового 

будинку (М 1:200). 

- План 1-го поверху модернізації (реконструкції) 

житлового будинку (М 1:200). 

- План типового поверху модернізації (реконструкції) 

житлового будинку (М 1:200). 

- План надбудованого (мансардного) поверху (поверхів) 

житлового будинку (якщо такий пропонується). 

- План модернізації (реконструкції) житлової квартири 

(квартир) (М 1:50). 

- Головний фасад модернізації (реконструкції) житлового 

будинку (М 1:200). 

- Боковий фасад модернізації (реконструкції) житлового 

будинку (М 1:200). 

- Характерний розріз модернізації (реконструкції) 

житлового будинку (М 1:200). 

- Фрагмент характерного конструктивного розрізу по 

стіні, мансарді, прибудові, добудові і т. ін. (на вибір 

студента за погодженням викладача) (М 1:20, 1:25). 

- Перспектива (аксонометрія) житлового будинку в 

графічному або електронному  варіанті (масштаб 

довільний). 

- Пояснювальна записка. 
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                                                                       Таблиця 3 

Основні ТЕП 

№ 
з/

п 

Показник 

До 

модернізації 

(реконструк
ції)  

Після 

модернізації 

(реконструк
ції) 

1

. 

Кількість 

поверхів 

  

2
. 

Кількість 
квартир 

із них: 

однокімнатних 
двокімнатних 

трьохкімнатних 
чотирьохкімнат

них 

п'ятикімнатних 

  

3
. 

Загальна площа 
квартир: 

однокімнатних 

двокімнатних 
трьохкімнатних 

чотирьохкімнат

них 
п'ятикімнатних 

  

4

. 

Площа 

житлового 
будинку в т. ч. 

вище ±0,000 

нижче ±0,000 

  

5
. 

Будівельний 
об'єм в т. ч. 

вище ±0,000 

нижче ±0,000 

  

6

. 

Площа 

забудови 
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10.  Приклад виконання креслень курсового проекту  

  модернізації (реконструкції) багатоквартирного 

житлового будинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема генплану 
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Рис.2. Приклад фасаду до модернізації (реконструкції 

 

 

 

Рис.3. Приклад фасаду після  модернізації (реконструкції 
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Рис.4. Суміщений план першого та типового поверхів 

будівлі до модернізації (реконструкції) 
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Рис.5. Суміщений план першого та типового поверхів 

будівлі після модернізації (реконструкції) 
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Рис.6. Суміщений план будівлі на відм. 14.50  після модернізації 

(реконструкції) 
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Рис.7. Суміщений план даху будівлі   після модернізації 

(реконструкції) 
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Рис. 8. Боковий фасад будівлі після реконструкції 
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          Рис. 9. Поперечний розріз будівлі 
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