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       В умовах формування сучасного ринку нерухомості стає очевидним те, 
що Україна підійшла до тієї межі часового виміру, коли виникає закономі-
рна необхідність звернути увагу на питання реконструкції панельних бу-
динків перших масових серій (ПМС). 
        Накопичені проблеми можна об’єднати в окремі групи, що вичерпно 
характеризують на сьогоднішній день стан будівель ПМС, це: фізичні, мо-
ральні, прорахунки у місто забудові, ряд супутніх проблем, що пов’язані з 
механізмом фінансово-інвестиційних операцій.  
       Вибір комплексу реконструкційних заходів залежить від ряду обставин 
притаманних тій чи іншій групі житлових будинків (місце розташування 
об’єкту, конструктивна схема, фізичний стан будівельних елементів тощо).  
        Тенденція підвищення щільності забудови з модернізацією житлового 
фонду ПМС забудови призвела до технічних рішень, заснованих на роз-
ширенні корпусів і надбудову будівель на 4-5 поверхів. Основна ідея тако-
го способу реконструкції полягає у створенні самостійних конструктивних 
елементів розташованих по зовнішньому контуру відносно існуючої спо-
руди, які сприймають навантаження від поверхів, що надбудовуються. 
      Спосіб реконструкції шляхом розширення існуючого корпусу з надбу-
довою поверхів дає змогу суттєво збільшити його корисну площу та ком-
фортність проживання без відведення на це нових ділянок землі. Автома-
тично вирішує питання щодо архітектурних аспектів та утеплення. Реконс-
трукцію шляхом уширення корпусу можна здійснювати без відселення 
мешканців або з тимчасовим відселенням. 
Розрахунок вартості 1 кв. метра загальної площі квартир у реконструйо-

ваних будинках показує, що ця вартість може становити менше 80% від 
вартості 1 кв. метра квартир у житлових будинках, що будуються на зано-
во освоюваних територіях.  
       Основною проблемою на шляху здійснення реконструкції є: налаго-
дження взаємопорозуміння із мешканцями та недосконала нормативно-
правова база, пошук та залучення коштів.  
       Модернізація будівель не є дієвою без залучення ЖКГ. 
       Стратегічним напрямком реконструкції є пошук нових та застосування 
існуючих енергоефективних технологій, що сприятиме підвищенню ком-
фортності населення та економії природних ресурсів та коштів. 


