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– витримання загального стилю або теми на всіх сторінках веб-сайту, для 

того, щоб він сприймався цілісно і гармонійно. 
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МЕТОДИ РЕФОРМУВАННЯ ПРИПОРТОВИХ ПРОМИСЛОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ У ЗАКОРДОННІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Процеси реформування, реновації, відновлення та включення в нову 

структуру міського середовища існуючих промислових територій, стали у світовій 

архітектурній практиці частиною містобудівної діяльності, починаючи з середини 

70-х років ХХ ст. Постіндустріальний період вимагав перегляду використання 

існуючих, історичних промислових ділянок, зокрема тих, що межували з водними 

артеріями. Найяскравіше процес перетворення прибережних індустріальних 

територій проявлявся у містах Західної Європи та Америки. 

Промислові райони, що були розташовані поблизу водних артерій та 

знаходилися в центральних районах міста, піддавалися реноваційним змінам 

одними з перших. Промислові підприємства, портові споруди, суднобудівні верфі, 

складські приміщення, поступово набували нового функціонального змісту. 

Аналіз закордонного досвіду дозволив виділити та класифікувати методи 

реформування припортових територій в залежності від ступеня збереження 

історичної промислової забудови та способу перетворення існуючого 

урбаністичного ландшафту.  

Для закордонної практики характерний підхід, який базується на поєднанні 

старої промислової забудови з сучасними архітектурними композиціями. 

Інколи індустріальна забудова не тільки надає своєрідності міському 

ландшафту та відіграє у ньому домінуючу роль, а й створює новий, 

постіндустріальний ландшафт. 

Індустріальний ландшафт – це території, що виникли на індустріальному 

етапі історії розвитку міста, розкривають усі науково-технічні досягнення та 
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інженерні рішення свого часу, структурно-функціональні особливості 

технологічних циклів та їх територіальну організацію, тобто все те, що можна 

назвати індустріальною культурою.  

Серед реноваційних методів, які використовуються у світовій 

архітектурній практиці, для перетворення прибережних промислових 

територій, слід виділити: 

 максимальне збереження індустріального ландшафту; 

 часткове збереження індустріального ландшафту;  

 локальне збереження окремих об’єктів; 

 повне знесення та перепрофілювання території. 

Максимальне збереження індустріального ландшафту. 

Визначення даного методу має наступні ознаки: 

- індустріальна територія не потребує активного інфраструктурного 

перетворення; 

- історична промислова територія відіграє домінуючу роль в структурі 

даного міського району; 

- промислова територія являє собою історико-культурну та архітектурну 

цінність; 

- історична промислова забудова на ділянці має цілісний композиційний 

образ та гармонійно поєднується з сучасним міським середовищем, що її 

оточує; 

- локальні функціональні зміни ведуться з урахуванням збереження 

цілісності існуючого індустріального ландшафту. 

Метод властивий таким об’єктам як: порт Пуерто-Мадеро (Буенос-Айрес), 

бухта Велш (Сідней), Доки Альберта (Ліверпуль), Ентерпотдоку (Амстердам). 

Часткове збереження промислової забудови. 

- промислова територія потребує значних інфраструктурних перетворень; 

- наявність на ділянці зон «конфлікту» з навколишнім міським 

середовищем; 

- забудова ділянки немає єдиної, цілісної композиції та є нерівнозначною 

за історико-культурною цінністю; 

- нове будівництво на ділянці гармонійно доповнює історичну забудову та 

не порушує цілісний образ архітектурно-промислового ансамблю. 

Даний метод часткового збереження індустріального ландшафту 

представляють: історичний порт (Барселона), Коп ван Зюйд (Роттердам), Фрі порт 

(Копенгаген), Доклендс (Лондон), бухта Сан-Франциско (Каліфорнія), та ін. 

Локальне збереження окремих об’єктів. 

- в містобудівному аспекті, промисловий комплекс немає історико-

культурної цінності на відміну від деяких будівель, що знаходяться на його 

території; 

- збережені об’єкти перетворюються на активні домінанти 

загальноміського значення; 

- здебільшого повне функціональне перепрофілювання промислової 

забудови та території; 
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Прикладами методу локального збереження окремих об’єктів можна 

вважати: галерею Тейт (Лондон), кабельну фабрику Nokia (Хельсінкі), склади 

(Гамбург), фабрику (Балтимор). 

Повне знесення та перепрофілювання території. 

- промисловий район немає історико-культурної та архітектурної 

цінності; 

- промислова зона становить загрозу екології та навколишньому 

середовищу (шкідливе виробництво, зараження території тощо); 

- після знесення, територія повністю змінює свою містобудівну, 

функціональну та архітектурні складову.  

- нове будівництво формується під впливом існуючого міського 

середовища (сучасних транспортних коридорів, пішохідних зв’язків, 

навколишньої забудови тощо). 

Найяскравішим представником методу повного знесення є музей 

Гугенхайма (Більбао). 
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