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ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНК1В 
С1МЕЙНОГО ТИПУ

Актуальшсть проблеми у свгп збшынення використання будинюв Ымейного 
типу на територн УкраУни становиться досить великою. З ’являеться необхщнють в 
систематизацп знань та положень щодо проектуванням дитячих будинюв 
амейного типу.

Види дитячих будинюв амейного типу, р1зниця проектуванням в залежносп 
вщ ю лькосп ам ей , яю будуть проживати на територн будинку.

Переваги дитячих будинюв Ымейного типу над шшими типами дитячих 
будинюв, яю насамперед полягають у вщношенш до дггей, пщтримщ 1х у 
сусшльств1, навггь при навчалш у ВНЗ.

Сощальна структура дитячого будинку амейного типу як формацн з 
особливими вщношеннями, ц вплив на проектування будинку.

А намз юнуючих в украли  нормативно-правових акт1в щодо дитячих будинюв 
амейного типу. Взаемозв'язок \пж  ними, взаемовплив правових ак™  один на 
шший.

Розмвдення будинку у архитектурному середовшщ; сощальш особливосп, яю 
на нього впливають. Дитячий будинок амейного типу може бути розмпцсиий як у 
M icT i, так i  за його межами.

Функцюнальна структура дитячого будинку семейного типу: загальна, 
житлова, ir p o e a ,  навчальна, побутова, iH iiii. Зони можуть бути як сумвденими, так 
i вщокремленими. Вплив розрахунково! ю лькосп користувач1в на розмщ ення 
функцюнальних зон.

Технолопчш  вимоги щодо дитячого будинку амейного типу. Матер1али в 
яких буде споруджено будинок, мають бути еколопчно чистими, мае бути 
забезпеченим водо-, теплопостачанням бущвль При розташуванш будинку за 
межами великого м к та  мають бути споруджеш власш комуншацп.

Вимоги до житлових юмиат: проектування та iirrep'cp.
Вимоги щодо проектування благоустрою територн. Потр)бно створити 

можливють активного вщпочинку дп-ей як влгеку, так i взимку.
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