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Архітектурно-конструктивні 
рішення сучасних індустріальних 
будинків нової  модернізованої  

серії  АПВС К-134 "М" 

В місті Києві більше 15% житла, що вводиться в експлуатацію – це житлові 

будинки Публічного акціонерного товариства «Домобудівний комбінат №4». 

Основна частка будівництва припадає на житлові будинки вже популярної і 

перевіреної часом індустріальної серії АПВС К-134 «М». 

Враховуючи постійно зростаючі вимоги до естетичної привабливості 

будинків, їх архітектурної виразності і різноманітності, керівництво комбінату і 

його інженерно-технічний персонал – конструктори і технологи, ставлять за 

мету удосконалення серії, підвищення рівня архітектурної привабливості, 

зростання енергоефективності і експлуатаційних характеристик житлових 

будинків. 

  

При розробленні проектів будинків сучасної нової модернізованої 

серії АПВС К-134 «М» з теплоефективним фасадом були прийняті наступні 

конструктивні рішення: несучі стінові панелі - зовнішні і внутрішні одношарові з 

важкого залізобетону товщиною 160 мм, ззовні будинку улаштування 

теплоефективної фасадної системи (тепловентильований фасад, утеплення 

по системі скріпленої теплоізоляції). Трьохшарові стінові панелі залишились 

тільки в елементах блокування секцій (торцеві стіни в місцях з’єднання однієї 

секції з іншою), при цьому товщина трьохшарової панелі збільшилась до 

400мм, а товщина утеплювача в ній збільшилась до 170мм. Температурно-

осадові шви між секціями будинку утеплюються і герметизуються за два рази: 

перший раз після монтажу стінових панелей і другий раз при улаштуванні 

фасадної теплоізоляції, що додатково забезпечує надійність герметизації і 

запобігає промерзанню торцевих стін будинку. 

В результаті проведеної модернізації цієї серії повністю змінюються 

панелі зовнішніх стін, частково панелі внутрішніх стін і перекриття, повністю 

вироби цокольного і технічного поверхів. Прийняті конструктивні і архітектурно-

планувальні рішення надали можливість розробити нові проекти житлових 

будинків поверховістю до 25 поверхів, при цьому значно підвищилась їх 

конструктивна надійність, архітектурна виразність і теплоенергетична 

ефективність. 
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Нова модернізована серія будинків на сьогодні має 9 типів блок-секцій з 

різним їх компонувальним розташуванням (див.мал.1), з різною кількістю 

квартир на поверсі (5,6 чи 7 квартир) і різною комбінацією одно-, дво- і 

трьохкімнатних квартир. Площі квартир: однокімнатних - 42÷45м2, двокімнатних 

67÷76м2, трьохкімнатних 94÷98м2. 

 Мал.1. Компонувальні рішення розміщення блок-секццій житлових 

будинків серії АПВС К-134 «М» 

 

а) двосекційні   

 

 

 

  

 

б) трьохсекційні    

 

 

  

 

 

в) п’ятисекційні    
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Сьогодні ПАТ «ДБК-4» будує сучасні індустріальні будинки нової 

модернізованої серії АПВС К-134 «М» з зовнішньою фасадною теплоізоляцією 

двох типів: з 

тепловентильованим 

фасадом і з фасадом по 

системі скріпленої 

теплоізоляції (див. фото №1 

і №2). 

Перший 

п’ятисекційний житловий 

будинок нової 

модернізованої серії АПВС 

К-134 «М» з 

тепловентильованим 

фасадом введено в 

експлуатацію в листопаді 

2010 року на масиві 

Троєщина, 20 мкрн. по 

вул.Закревського, 97 в 

м.Києві (див.фото №1). 

 

Перший 

двосекційний житловий 

будинок нової 

модернізованої серії АПВС 

К-134 «М» з утепленням по 

системі скріпленої 

теплоізоляції введено в 

експлуатацію в липні 2011 

року на масиві Троєщина, 

по пр-ту Маяковського, 1-3 в 

м.Києві (див.фото №2). 
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