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МІСІЯ
ПРОЄКТУ

ВІДБУДОВА УКРАЇНИ У СТИЛІ 
МАЙБУТНЬОГО - ШВИДКО, 
ЕФЕКТИВНО, ЯКІСНО ТА 
З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ.



РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ЗРУЙНУВАЛА 
ДОМІВКИ

ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ УКРАЇНСЬКИХ 
СІМЕЙ

СУЧАСНИЙ МОДУЛЬНИЙ 
БУДИНОК МОЖЕ СТАТИ 

ЗАМІНОЮ ЖИТЛУ, ЯКЕ ЗАБРАЛА 
ВІЙНА





ПЕРЕВАГИ ПРОЄКТУ

ШВИДКІСТЬ ТА 
КОМПАКТНІСТЬ

Компактна модульна 
оселя високого 

гатунку, швидка заміна 
житлу, втраченому у 

війні

КОНВЕЄРНЕ 
ВИРОБНИЦТВО

Якісний продукт. 
Потужності 

виробництва -
до 10 модулів на день

ТРАНСПОРТУВАН
НЯ

Кімнати можуть 
транспортуватися у 
вигляді готових до 

збору стін і 
встановлюватись на 

ділянках родин

ПОВНОЦІННИЙ 
ДІМ

Миттєве надання 
всього необхідного 
для повноцінного 

життя родини



кухня, санвузол, 
2 спальні

5-ти модульний

кухня, санвузол, 
вітальня, 2 спальні

СТАНДАРТНІ КОМПОНОВКИ БУДИНКІВ З МОДУЛІВ

$15.000 - $18.000

кухня, санвузол, 
1 спальня

3-х модульний 4-х модульний

$20.000 - $23.000 $25.000 - $28.000

Кожен модуль конструктивно однаковий.

Модульна конструкція будинку дає можливість змінювати конфігурацію оселі за необхідності та 
додавати будь-яку необхідну кількість модулів за потребами родин.

Існують стандартні компоновки будинків в залежності від кількості людей, які там проживатимуть:
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$15.000 - $18.000

3-х МОДУЛЬНИЙ

Кухня 7 м²

Санвузол+коридор 7 м²

Спальня 7 м²

Загальна площа: 21 м²
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4-х МОДУЛЬНИЙ

$20.000 - $23.000

Кухня 7 м²

Санвузол+коридор 7 м²

Спальня 7 м²

Спальня 7 м²

Загальна площа: 28 м²
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5-ти МОДУЛЬНИЙ

$25.000 - $28.000

Кухня 7 м²

Санвузол+коридор 7 м²

Вітальня 7 м²

Спальня 7 м²

Спальня 7 м²

Загальна площа: 35 м²



Модульний будинок встановлюється
без влаштування капітального
фундаменту, кожен окремий модуль
будинку має 4 опорних ніжки з
регулюванням по висоті, що дає
змогу встановлення на ділянці з
перепадом висот до 5 см на метр.

Встановлення та демонтаж швидкі
та не потребують ніяких «мокрих»
робіт.

ВСТАНОВЛЕННЯ
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бетонна плитка

опорна ніжка

крупний щебінь

каркас



КОНСТРУКЦІЇ
Покрівля:

- несучий каркас: металеві балки висотою 100 мм;

- на них укладаються металеві покрівельні сендвіч 
панелі з утеплювачем 100 мм. 

Стіни: 

- несучий каркас: металеві балки висотою 100 мм;

із заповненням утеплювачем 100 мм;

- на них влаштовується паробарьєр;

- ззовні на цей каркас кріпляться металеві сендвіч 
панелі з утеплювачем 100 мм;

- зсередини на несучий каркас кріпляться стінові панелі 
з ламінованого ДСП товщиною 10 мм. 

Підлога:

- несучий каркас: металеві балки висотою 250 мм; 

- на нього укладається металевий профлист С-57;

- на нього укладається утеплювач 100 мм;

- на утеплювач монтується вологостійкий OSB лист 

товщиною 16 мм;

- фінішне покриття, поклейка лінолеума 22 класу 

зносостійкості.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМУНІКАЦІЙ

ЕЛЕКТРИКА ОПАЛЕННЯ

Електричне підключення здійснюється
повітряною лінією (за необхідності у
разі неможливості прокладення
повітряної лінії можливе підключення
підземною лінією).
Максимальна сумарна потужність
електрообладнання 8 кВт,
номінальна потужність 3,5 кВт.

Опалення здійснюється кондиціонером
спліт системи інверторного типу до -15С,
потужність підбирається в залежності від
площі модульного будинку та
електробатарей.
Також вирішується проблема з
охолодженням модульного будинку
влітку.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМУНІКАЦІЙ

ВЕНТИЛЯЦІЯ

Будинок матиме автономну систему
вентиляції з рекуперацією. На кухні
встановлена кухонна витяжка зі зворотнім
клапаном,
у ванній кімнаті - витяжний вентилятор зі
зворотнім клапаном.
Також у разі необхідності зниження
вологості у приміщенні (при сушці одягу)
можливо використання кондиціонеру у
режимі осушення повітря.

КАНАЛІЗАЦІЯ

Підключення каналізації та водопостачання
здійснюється під полом модуля санвузла
для цього передбачено ревізійний люк у
підлозі санвузла, каналізаційні труби та
труби водопостачання які знаходяться у
холодній зоні та до глибини промерзання
грунту оздоблені теплоізоляцією, а також
закладається дріт електропідігріву для
захисту від перемерзання взимку.



ОСНАЩЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

КУХНЯ-СТУДІЯ ВАННА КІМНАТА

СПАЛЬНЯТЕРРАСА

кухонні меблі, електрична плита, посуд, 
освітлення та декор

ліжко, текстиль, освітлення та декор

душова кабіна, санвузол, умивальник, 
пральна машина, текстиль, освітлення та 

декор

садові меблі, освітлення та декор



РЕАЛІЗОВАНИЙ ПРОЄКТ



КУХНЯ - СТУДІЯ



СПАЛЬНЯ



ВАННА КІМНАТА



МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

УПРАВЛІННЯ 
БУДИНКОМ

100 % 
СЕРВІС

для жителів будинку чи цілого 
містечка

ПОСЛУГИ
З РЕМОНТУ

забезпечує можливість термінового 
ремонту

ЖИТЛОВЕ КОМ’ЮНІТІ

Забезпечує взаємодію між 
жителями такого типу домівок

ЗАМОВЛЕННЯ І
ДОСТАВКА

забезпечує доставку будь-яких 
товарів

ДИСТАНЦІЙНИЙ
КОНТРОЛЬ

забезпечує безпеку будинку та 
спостереження за ним

забезпечує віддалене управління 
налаштуваннями будинку



ВІДТЕПЕР НЕ ЛИШЕ ДЕРЖАВА У СМАРТФОНІ



ЕЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ

МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ ТИМ, 
ХТО ВІРИТЬ У КРАСУ СВОЄЇ МРІЇ


