
OptimaHouse
перший серiйний енергоефективний будинок 
в Україні 



OptimaHouse – результат роботи команди 

провідних компаній, яким вдалося створити 

сучасний енергоефективний будинок на основі 
європейських концепцій та адаптований до 

реалій українського ринку.

Європейський досвід кожної компанії та 

бажання зробити позитивний внесок у розвиток 

енергоефективності були втілені у  будівництві 
будинку OptimaHouse – першого серійного 

енергоефективного будинку, де на перший 

план разом з енергоефективністю виходить і 
комфорт. 

Цим досвідом тепер можуть скористатися всі 
українці, для яких тема енергоефективних 

будинків, де створені комфортні умови 

проживання, дійсно актуальна.

За два роки існування в режимі демо будинку 

OptimaHouse відвідали сотні кінцевих 

споживачів, які прагнуть отримати ідеї для 

енергоефективного будинку, представники ЗМІ 
та державних органів, а також забудовники, 

екологи, архітектори.

«Я  вдячний усім учасникам за процес, який 

дав нам новий досвід та дозволив реалізувати 

потенціал синергії, яка виникла в результаті 
створення OptimaHouse. Впевнений, що 

філософію проекту «будівля як продукт» 

розділяють в Україні, саме такий комплексний 

підхід  до проектування,  будівництва та 

експлуатації будівлі дає об’єктивну інформацію 

споживачеві», – зазначив архітектор проекту 

OptimaHouse Олександр Кучерявий. 
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Оптимальні рішення 
для України

OptimaHouse – перший серiйний 

енергоефективний будинок в Україні, 
в якому створено оптимальний баланс:

Проект розроблено на основі 
європейських концепцій 
«Активний будинок» та 
«Мультикомфортний дім»
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Комфорту проживання
Споживання енергоресурсів
Впливу на довкілля
Вартості
Термінів будівництва

Будинок загальною площею 130 м2 

призначений для комфортного 

проживання сім’ї з 3-4 людей

з мінімальним споживанням ресурсів 

та зниженим впливом на навколишнє 

середовище.
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OptimaHouse 
спроектовано на основi 
концепцiй «Активний будинок» та 
«Мультикомфортний дiм» з урахуванням 
українських реалій та викликів. Простір 
та світло стали основою комфорту у 
приміщенні. Автоматизована система 
управління, що зосереджена в одній 
інтелектуальній системі, створила основу 
сучасного енергонезалежного будинку.

У будинку дві спальні, два санвузли, 
вітальня, поєднана з кухнею, та 
гардеробна. Зовнішній дизайн будинку 
довершує велика тераса, яка, особливо  
влітку, стає невід’ємною частиною 
корисної площі.   

Будинок спроектовано таким чином, 
що при необхідності можна добудувати 
ще одну кімнату, не порушуючи 
архітектурного рішення. 
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Перший поверх

Другий поверх



Радар  – комплексний 
підхід
Побудований на основі радару – основного 
інструменту концепції «Активний будинок», 
OptimaHouse увібрав у себе усі переваги 
здорового та комфортного житла. 
Застосування радару на стадії проектування 
дозволяє визначитися з об’єктивними 
характеристиками будівлі і знайти оптимальне 
рішення для їх реалізації. 

Комфорт
– Будинок, що забезпечує комфортне та 
здорове проживання, як в приміщенні так і 
поза ним. 
– Будинок, де забезпечені температурні умови 
та є можливість постійного провітрювання. 
– Будинок з високим рівнем природного 
освітлення.
– Будинок, мешканці якого матимуть 
комфортні умови проживання та можливість 
раціонально використовувати енергоресурси. 

Енергія
 
– Енергоефективний будинок з високим 
рівнем автоматизації.
– Будинок, показники енергоефективності в 
якому перевищують нормативні.
– Будинок, де різного роду енергоресурси 
інтегровані у загальне архітектурне рішення.

 

Навколишнє 
середовище 
– Будинок, що має мінімальний вплив на 
навколишнє середовище. 
– Будинок, побудований з якісних та 
екологічних матеріалів. 
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Добре Краще Найкраще



Природне освітлення

Високий рівень проникнення денного 

світла досягається завдяки продуманому 

розташуванню мансардних та фасадних 

вікон. Середній коефіцієнт природного 

освітлення (КПО) в OptimaHouse 3-5%.

КОМФОРТ – основна 
мета

Мікроклімат та контроль температури в 

приміщенні впливають на самопочуття 

та здоров’я мешканців. Людина до 90% 

свого часу проводить у приміщенні, 
тому комфортні умови є обов’язковим 

параметром будинку.
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Свiже повiтря та 
зниження
концентрації СО2

В OptimaHouse пiдтримуюється 

оптимальна температура та рiвень 

вологостi. Тому в такому примiщеннi 

комфортно цiлий рiк. А рівень 

вуглекислого газу в будинку не 

перевищує 0,09%, що позитивно впливає 

на самопочуття мешканців.

Ми проводимо приблизно 

90% часу в примiщеннi – 

 вiдпочиваємо, працюємо, 
граємося, 
навчаємося  
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КОМФОРТ
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Високий рівень проникнення денного світла
досягається завдяки продуманому розташуванню мансардних та фасадних вікон. 

Середній коефіцієнт природного освітлення (КПО) в OptimaHouse 3-5%.

Перший поверх

Другий поверх
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Ще на стадії проектування для OptimaHouse був розрахований теплоенергопаспорт 
і обрані оптимальні заходи з енергозбереження в будинку.

Відповідно до прийнятого оптимального варіанту потреба будинку в опаленні 
становить 37,5 кВт·год/м2 на рік.
 
Фактичні ж витрати електроенергії на опалення нижче в 3 рази цього показника, 
тому що використовується тепловий насос.

Розрахунки підтвердилися фактичним моніторингом 
будинку.

Рівно через рік з моменту запуску проекту на лічильнику 
електроенергії була зафіксована цифра 7 850 кВт·год
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Енергоспоживання
Енергоспоживання в OptimaHouse знижено на 65% в порівнянні з 
подібним типом сучасного будинку, побудованим згідно з нормами. 
OptimaHouse споживає енергії менше 60 кВт·год/м2  на рік, і при цьому 
забезпечено необхідні умови проживання: тепло взимку, комфортна 
температура влітку, гаряча вода, вентиляція з рекуперацією, робота 
електроприладів, обладнання та електроосвітлення. OptimaHouse 
необхідно лише 8000 кВт·год на рік.
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Первинна енергія
OptimaHouse не підключений до 
газопостачання. Йому потрібна лише 
електроенергія, яка виробляється на станціях 
з різних джерел. Витрата первинної енергії 
складає менше 150 кВт·год/м2 на рік. 

Вироблення енергії

45% енергії, необхідної для забезпечення 
життєдіяльності будинку OptimaHouse, 
забезпечується з поновлювальних джерел.

86% від загальної потреби в гарячій воді і 10% 
в опаленні забезпечують сонячні колектори.

Панелі фотовольтаїки, встановлені у 
OptimaHouse, виробляють 400 кВт·год 
електроенергії в рік і розраховані на 
забезпечення роботи холодильника на рік.  



ЕКОЛОГІЯ

СПОЖИВАННЯ ВОДИ

40% 
спожитої енергії 
припадає на 
будинки

Денне світло в приміщенні 
знижує використання 
енергії, необхідної  для 
освітлення, чим  сприяє 

зменшенню 
викидів СО2
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ПАРТНЕРИ:

ОРГАНІЗАТОРИ:

www.optimahouse.com.ua 


