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Вступ

В історичних містах від 60 до 80 % будівель по-
требують реконструкції, а пам’ятки архітектури 
реставрації. І з кожним роком обсяги цього виду бу-
дівництва не тільки не зменшуються, але й постійно 
нарощуються. В першу чергу це пов’язано як з урба-
нізацією міст, так і часто з можливою зміною функ-
ціонального призначення будівель і споруд і їх раціо-
нальної експлуатації в умовах динамічного розвитку 
суспільства. Тому тема, яка розглядається в цьому 
виданні, є вкрай актуальною, а проектування рекон-
струкції будівель має певні особливості і спеціфіку 
як при формуванні архітектурно-просторового так 
і конструктивного вирішень.

Підручник «Реконструкція громадських будівель 
і комплексів» призначено для студентів архітектур-
них вишів в якості основного навчального видання 
для курсу «Реконструкція і нове будівництво гро-
мадських будівель та комплексів», який читає автор 
для студентів старших курсів на кафедрі Основ архі-
тектури і архітектурного проектування КНУБА.

Інтеграція України в європейський економічний 
і культурний простір, з одного боку, представляє 
можливість ознайомитися з досягненнями в галузі 
будівництва, будівельних технологій, сучасних но-
вацій в архітектурі і методах проектування, але, 
з іншого боку, вимагає нового підходу до постанов-
ки архітектурної освіти, докорінної перебудови 
нормативної бази в проектуванні і будівництві, 
нової методики проектування та реалізації проек-
тних рішень.

За останні часи багато складових містобудів-
них утворень перестали відповідати сучасним ви-
могам до міського середовища, його функціональ-
но-планувальних елементів, громадських будівель 
і споруд різного призначення, які повинні забезпе-
чувати весь комплекс послуг, що надається насе-
ленню. Недостатня увага приділялася також есте-
тичним і екологічним проблемам міської забудови.

Саме тому виникає необхідність в реконструк-
ції громадських будівель і споруд, окремих функціо-
нальних зон і територій суспільного користування.

Підручник складається з п’яти розділів. Зміст 
першої частини «Особливості реконструкції гро-
мадських будівель і комплексів» можна трактувати 
як «вступ до реконструкції». У цій частині розгляда-
ються засади сучасної реконструкції будівель різ-
ного функціонального призначення, умови, при яких 
виникає необхідність реконструкції, а також рівні 
модернізації громадських будівель і споруд.

У загальноприйнятому трактуванні рекон-
струкція — це перебудова будівлі з метою удоско-
налення її функціонального наповнення відповідно 
до сучасних вимог.

Насправді ж архітектору доводиться мати 
справу з набагато більш складними проблемами ре-
конструкції, якщо можна так сказати, — з її «галу-
зями».

Другий розділ «Прийоми і методи проектування 
реконструкції громадських будівель і споруд» розгля-
дає реконструкцію як явище в сформованому місто-
будівному середовищі. В цьому розділі піднімаються 
аспекти містобудівної реконструкції і її основ, по-
нять реставрації та реабілітації, засоби формуван-
ня зовнішнього образу при реконструкції тощо.

Проблеми реконструкції не можуть вирішува-
тись ізольовано від того середовища, в якому зна-
ходиться об’єкт реконструкції. Найчастіше ар-
хітектору доводиться мати справу з історично 
сформованим міським середовищем. Це територія, 
яка може бути пов’язана з історичними подіями 
та розвитком міста; або на ній розташовані об’єк-
ти історико-культурної спадщини, наприклад, 
історичний містобудівний ансамбль, комплекс бу-
дівель з належною йому територією; це історична 
споруда — нерухома (міст) і рухома (фунікулер); 
або просто «визначне місце» (суспільний простір, 
пов’язане з пам’ятними подіями).

Особлива складність в процесі реконструкції 
виникає там, де в межах території розташовані 
об’єкти історико-культурної спадщини з їх охорон-
ними зонами, заповідні території. Такі території, 
що створені в минулому, представляють естетич-

Софія Київська, реконструкція вигляду XVII–XVIII ст., відмивка

Курсова робота студентки групи 14-А КНУБА Я. В. Калинович

Керівники проф. О. С. Слєпцов, доц. Н. Ю. Горіна, доц. С. О. Ніканоров, ас. Ю. О. Горова
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ну, соціально-культурну, археологічну, архітектур-
ну цінність, мають особливий режим регулювання 
містобудівної діяльності, і з цим треба рахуватися.

Але не тільки історичне середовище впливає 
на об’єкт реконструкції, а й реконструйований 
об’єкт впливає на середовище. Він може збагатити 
оточення, «оживити» застиглі форми, підкреслити 
переваги існуючої забудови, зробити більш різнома-
нітним сприйняття її і навколишнього простору.

Завдання архітектора — враховувати всі ці 
фактори і при розробці проекту реконструкції до-
магатися не тільки соціальної, функціональної, ар-
хітектурно-естетичної відповідності поставленій 
мети, але і гармонійної взаємодії зі сформованим 
історичним середовищем.

Третій розділ «Деякі аспекти інженерно-кон-
структивних рішень при проектуванні реконструк-
ції» висвітлює особливості конструктивних питань, 
зокрема технічне обстеження будівлі, методи підси-
лення несучих і огороджувальних конструкцій, фун-
даментів, стін, а також ті конструктивні питання, 
які виникають при добудові і надбудові, влаштуванні 
мансард і експлуатованих покрівель.

Четвертий розділ «Реконструкція. Типологія 
громадських будівель» детально аналізує специфіку 
реконструкції в сучасних умовах будівель різного 
функціонального призначення — учбово-виховних 
та навчальних, видовищних, культових, спортив-
но-оздоровчих, торговельних та адміністративних.

Заключний п’ятий розділ «Реконструкція ба-
гатофункціональних громадських рекреаційних 
і транспортних комплексів» висвітлює глобальний 
аспект сучасної реконструкції — містобудівну ре-
генерацію на ієрархічному рівні багатофункціональ-
них громадських і рекреаційних комплексів, тран-
спортні будівлі, споруди і вузли.

Як зазначено в цьому розділі, за останні десяти-
ліття ми стали свідками ряду містобудівних рекон-
струкцій вулиць та площ в багатьох містах України. 
Підкреслено, що за попередні часи проектування і за-
будова велися містобудівними комплексами, що від-
повідно забезпечувало цілісність композиційного за-
думу, функціонального зонування, дотримання норм 
і правил забудови. Тоді як зараз в ринкових умовах 
спостерігається відхід від містобудівного комплек-
сного проектування до пооб’єктного з поступовим 
витісненням забудовою зелених зон в містах. Саме 
тому ми постали перед необхідністю усвідомлення 

зміни відношення до сучасної реконструкції в межах 
одного об’єкту без врахування оточення, тобто 
умов функціонування об’єкту, оскільки в іншому разі 
наші міста стануть некомфортними для прожи-
вання. Це ж стосується і ставлення до модернізації 
транспортної мережі, що наразі найбільш актуаль-
но для великих міст. Модернізації зараз потребу-
ють вокзали залізничного, водного, автомобільного 
і повітряного транспорту, транспортні вузли, сто-
янки та паркінги.

У підручнику представлені дипломні, курсові 
та конкурсні роботи студентів кафедри Основ ар-
хітектури і архітектурного проектування КНУБА, 
виконані під керівництвом професорів О. С. Слєп-
цова, Ю. І. Серьогіна, О. А. Пламеницької, доцентів 
Т. М. Ладан, С. О. Ніканорова, С. В. Сьомки, Н. Ю. Горі-
ної та асистента Ю. О. Горової.

Метою підручника є ознайомлення студентів 
та проектувальників з теоретичними і практич-
ними засадами реконструкції в сучасних умовах, 
з кращими прикладами сучасної реконструкції буді-
вель різного функціонального призначення.

Завдання підручника: ознайомлення читачів з ба-
зовими засадами і умовами сучасної реконструкції, 
прийомами і методами реконструкції громадських 
будівель і споруд в цілому, з специфікою інженер-
них і конструктивних рішень під час здійснення різ-
них видів реконструкції. Надаються базові знання 
щодо реконструкції конкретних типів реконструйо-
ваних громадських будівель різного функціонального 
призначення, тобто основи пооб’єктної реконструк-
ції, а також базові знання щодо реконструкції бага-
тофункціональних громадських рекреаційних і тран-
спортних комплексів, транспортних розв’язок.

Зв’язок підручника з іншими навчальними дисциплі-
нами: Підручник безпосередньо пов’язаний з теоре-
тичними курсами «Історія світової архітектури», 
«Історія світового мистецтва», «Теорія архітек-
тури і архітектурного проектування» та ін. Ма-
теріали підручника також можна використовува-
ти в якості навчальних прикладів для практичних 
курсів «Архітектурне проектування», «Композиція» 
та ін. Видання орієнтоване не лише на студентів 
архітектурних вишів, книга також може зацікави-
ти практикуючих архітекторів.

d

Софія Київська, гіпотетичний вигляд до реконструкції XVII–XVIII ст., відмивка

Курсова робота студента групи 14-А КНУБА М. І. Пономаренко

Керівники проф. О. С. Слєпцов, доц. Н. Ю. Горіна, доц. С. О. Ніканоров, ас. Ю. О. Горова

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Розділ І
Особливості реконструкції громадських 

будівель і комплексів

– приведення у стилістичну відповідність прибу-
дованих (надбудованих) об’ємів з використан-
ням пропорційної стилістики та оздоблюваль-
них деталей будівлі, що реконструюється;

– утворення загального стилістичного рішен-
ня за допомогою сучасних архітектурно-кон-
структивних рішень і будівельних матеріалів 
при розширенні функції та створенні нових 
об’ємів громадських комплексів.

СТРУКТУРА ОЦІНКИ ЯКОСТІ БУДІВЛІ, ЯКА ВИЗНАЧАЄ 
НЕОБХІДНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЇЇ ОБСЯГИ

Кожен об’єкт має залишкові рівні якості на час 
прийняття рішення про реконструкцію. Для вирі-
шення обсягів реконструкції та необхідності під-
вищення або відродження цих якостей необхідно 
провести їх аналіз з метою вибору методики проек-
тування по наступним параметрам:
КОМФОРТНІСТЬ.
Гігієнічний комфорт:

– тепло-вологісний режим;
– температура повітря;
– температура огороджувальних поверхонь;
– перепад температур.
– чистота повітряного середовища:

– вентиляція, інсоляція приміщень, аерація 
забудови.

– звуковий комфорт:
– акустика, звукоізоляція, шумозахист.
– зоровий комфорт, в т. ч. умови зорового 

сприйняття сценічного простору зальних 
приміщень.

Функціональний комфорт:
– функціонально-технологічні зв’язки;
– повнота складу приміщень;
– площі приміщень та їх конфігурація;
– технологічне обладнання;
– інженерне забезпечення.

Безпека і капітальність:
– міцність і стійкість;
– пожежо- і вибухобезпечність;
– довговічність;
– ремонтопридатність.

Раціональність і економічність:
– первинні капітальні вкладення в реконструкцію.

Експлуатаційні витрати:
– обслуговування;
– експлуатація об’єктів та території.

Характеристики об’єкту реконструкції:
– історія об’єкту (рік будівництва, автор, забу-

довник, функціональне призначення, цінність 
фасадів, особливості оточуючої забудови);

– містобудівна ситуація: (цінність території 
(охоронна зона, зона регульованої забудови), 
тип навколишньої забудови, характер розмі-
щення будівлі та наявність територіальних 
резервів розвитку);

– об’ємно-планувальні якості (планувальне, об’єм-
но-просторове рішення, експлуатаційна ха-
рактеристика, повнота функціонального на-
повнення);

– естетичні характеристики будівлі (компози-
ція фасаду, колір, декор, опорядження, силует 
і т. ін.);

– технічні та експлуатаційні характеристики.

РІВНІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

В залежності від стану втрати об’єктом ре-
конструкції своїх первинних якостей та завдань 
щодо необхідності їх поліпшення для успішної експлу-
атації в умовах сьогодення визначаються декілька 
рівнів модернізації споруди або комплексу:
Планувальне впорядкування:

– перерозподіл площ без зміни основної функції 
і об’ємно-просторового рішення.

Розвиток основної функції (збільшення місткості):
– використання суміжних приміщень (підвалів, го-

рищ, підсобних приміщень, покрівлі);
– приєднання існуючих приміщень іншого функці-

онального призначення;
– прибудова нових об’ємів (корпусів, блоків).

Збереження і розширення функціональних можливо-
стей будівлі:

– створення громадських комплексів з включен-
ням в їх склад нових будівель та приміщень.

Технічне переоснащення:
– заміна технологічного устаткування;
– заміна інженерного обладнання.

d

Реконструкція — це докорінна зміна архітектур-
ної форми окремих будівель і споруд або їх комплексів; 
приведення їх у відповідність з сучасними вимогами 
архітектурно-просторової організації, функціональ-
ності, інженерно-технічного забезпечення та ком-
фортності. Відповідно до специфіки різних типів гро-
мадських будівель метою реконструкції може бути 
зміна об’ємно-просторової структури будівлі, а та-
кож радикальна зміна планувальної структури тери-
торії для функціональної оптимізації її використання.

УМОВИ, ПРИ ЯКИХ ВИНИКАЄ НЕОБХІДНІСТЬ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ

Основними умовами, при яких виникає потреба 
в реконструкції містобудівних утворень, громад-
ських комплексів і окремих будівель є:

Соціальні — зміна потреби суспільства у кілько-
сті або якості обслуговування населення відповід-
ним типом громадських будівель і споруд;

Містобудівні — зміна містобудівної цінності тери-
торії, або її функціонального призначення, коли з’явля-
ється можливість використання прилеглої території 
(іноді разом з малоцінною забудовою, що підлягає зне-
сенню) для розширення, благоустрою та нового будів-
ництва громадської будівлі чи комплексу;

Технологічні — зміни державних будівельних норм 
і правил у частині створення найбільшого комфорту 
експлуатації громадських будівель і споруд та забез-
печення протипожежних заходів;

Фізичний знос — втрата громадською будівлею 
своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей 
під впливом природно-кліматичних і геологічних 
умов, часу, експлуатаційних навантажень;

– неможливість існуючим інженерним обладнанням 
забезпечити сучасні технологічні потреби її 
експлуатації;

– часткова втрата елементів або частин будів-
лі внаслідок діяльності людини (визначається 
відсотками руйнації або різних елементів бу-
дівлі).

Моральний знос — старіння типів громадських 
будівель, їх параметрів (місткість, площа), об’єм-
но-планувальних рішень, обладнання, оздоблення, 
художньо-стильових особливостей. Визначається 
невідповідністю експлуатаційних характеристик 
сучасним вимогам норм будівельного проектування 
за параметрами:

– недоліки планувального рішення;
– невідповідність огороджуючих конструкцій 

чинним нормативам по теплозбереженню;
– невідповідність конструкцій стінових огоро-

джень звукоізоляції, гідроізоляції та іншим ви-
могам комфорту експлуатації;

– невідповідність об’ємно-просторового рішення 
внутрішнього простору та інтер’єрних оздо-
блювальних матеріалів акустичному та зоро-
вому комфорту;

– відсутність або недостатні експлуатаційні 
якості інженерних систем або окремих видів ін-
женерного забезпечення будівлі.

ЗАВДАННЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ 
В ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Відповідно до умов, при яких виникає необхід-
ність реконструкції перед архітектором постають 
наступні завдання:

– відновлення історичного зовнішнього вигляду 
будівлі з впорядкуванням планувальної струк-
тури без зміни чи розширення функції;

– збереження зовнішнього вигляду будівлі з пере-
плануванням під нові потреби і вимоги норма-
тивних документів;

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ І

1. Дайте визначення терміну «реконструкція».

2. Назвіть умови, при яких виникає необхідність реконструкції.

3. Що таке «фізичний знос» будівлі і на що він впливає?

4. За якими параметрами визначається «моральний знос» будівлі?

5. Назвіть завдання при реконструкції будівель і споруд в історично-
му середовищі.

6. Які бувають рівні модернізації будівель і споруд і чим вони характе-
ризуються?

7. В чому полягає оцінка якості будівлі, яка визначає необхідність ре-
конструкції та її обсяги? Назвіть її складові.

8. Що означає «гігієнічний комфорт» при оцінці якості будівлі? Наз-
віть його складові.

9. Що означає «функціональний комфорт» при оцінці якості будівлі? 
Назвіть його складові.

10. За якими параметрами визначається безпека і капітальність 
при оцінці якості будівлі?

11. Які економічні чинники визначаються при оцінці якості будівлі?

12. Які ви можете назвати характеристики об’єкту реконструкції?

13. Що означає термін «планувальне впорядкування» при реконструк-
ції будівлі?

14. Що означає термін «розвиток основної функції» при реконструкції 
будівлі?

15. Що означає термін «технічне переоснащення» при реконструкції 
об’єкту?

d

Важливим етапом проектування є вибір виду ре-
конструкції громадських будівель і споруд, що визна-
чає методику її проектування.

МІСТОБУДІВНА РЕКОНСТРУКЦІЯ
Об’єкти реконструкції, особливо в історичних 

місцях, знаходяться в оточенні забудови, що склада-
лася роками і часто елементами забудови є пам’ят-
ки архітектури, історії або містобудування.

Сучасне бачення містобудівної реконструкції — 
це безперервне в часі удосконалення міського середо-
вища: зон історичної забудови, окремих комплексів, 
кварталів тощо.

Процес реконструкції крім  забезпечення функції 
збереження культурно-історичної спадщини ство-
рює нові комфортні умови функціонування терито-
рії і забезпечує гармонійне поєднання архітектури 
історичної забудови і об’єктів нового будівництва.

Для комплексного вирішення цих задач прово-
дяться наступні заходи:

– реставрація і реабілітація пам’яток культур-
ної спадщини;

– модернізація і капітальний ремонт масової іс-
торичної забудови;

– знесення малоцінної амортизованої забудови;
– нове будівництво.
Комплексну реконструкцію в історичних містах 

запроваджують за допомогою наступних методів:
– ревіталізація (від лат. re … — відновлення 

та vita — життя) — комплекс заходів, спрямованих 
на підвищення функціональної значущості ансамблю, 
архітектурного комплексу, фрагменту історично-
го архітектурного середовища. Заходи включають 
ремонтні роботи, реконструкцію (модернізацію) 
і реставрацію (ревалоризацію), що реалізуються 
в масштабі міста, зокрема на старих деградова-

них ділянках, і поєднані з діяльністю, спрямованою 
на суспільне і господарське пожвавлення. Поєднання 
технічної, господарської і суспільної діяльності є сут-
тю ревіталізації, яка, на відміну від традиційних захо-
дів, стосується цілісності життя міста, а не тільки 
його зовнішнього вигляду. Ревіталізація є системою 
організаційної, правової і фінансової діяльності, яка 
має на меті виважений розвиток місць історичної за-
будови, їх життєвої, економічної і соціальної функцій.

– ревалоризація (фр. — revalorisation) — віднов-
лення якостей, ремонт або модернізація особливо 
цінних об’єктів (зокрема пам’яток), включаючи по-
вернення старих або надання нових функцій, які га-
рантують подальше утримання пам’ятки у формі, 
отриманій у результаті ревалоризації. Для її про-
ведення необхідне виконання додаткових дослідних 
та виробничих робіт, які мають на меті виявити 
естетичні та історичні цінності пам’ятки. В зару-
біжній практиці термін «ревалоризація» тотожний 
терміну «реставрація»; у вітчизняній практиці цей 
термін застосовується в значенні містобудівної 
реставрації (регенерації).

– регенерація (від лат. regeneratio — відродження, 
відновлення) — відтворення втрачених частин пла-
нувально-просторової структури; відбудова втра-
чених елементів історично сформованого міського 
середовища (будівель, споруд, розпланування вулиць 
і площ) на підставі історико-архівних та натурних 
досліджень. В окремих випадках за відсутності не-
обхідних історичних матеріалів допускається так-
товне включення сучасних архітектурних об’єктів 
для створення цілісної просторової структури за-
будови. Метою регенерації є відтворення архітек-
турно-художньої цілісності і цінності містобудівної 
забудови. Термін «регенерація» тотожний терміну 
«містобудівна реставрація».

Розділ ІІ
Прийоми і методи проектування 

реконструкції громадських будівель і споруд
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РЕСТАВРАЦІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
ЯК СКЛАДОВА МІСТОБУДІВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
В ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Реставрація будівель і комплексів, які є пам’ятка-
ми архітектури, не є предметом детального вивчен-
ня в межах цього видання. Реставрація регламенту-
ється окремими законами і здійснюється за детально 
розробленими методиками. Тому ми лише коротко 
торкнемося деяких загальних положень.

Проектування при реставрації базується на ви-
вченні об’єкту як комплексного специфічного істо-
ричного джерела, яке відображає соціальну струк-
туру історичного минулого, рівень технічного 
розвитку, ідеології та духовної культури і взагалі 
світогляд історичного періоду. Не менш важливим 
є і художня цінність будівлі, як зразка стильового 
уподобання епохи, втіленого за допомогою талан-
ту і креативного архітектурного бачення автора 
чи колективу зодчих. При цьому ретельного підходу 
потребують дослідження історичної цінності окре-
мих нашарувань, які викликають на протязі існуван-
ня об’єкту (добудови, перебудови і навіть втрати), 
які іноді мають свою художню цінність, або допов-
нюють органічно загальну функціональну і художню 
систему пам’ятки.

Важливою умовою продовження життя пам’ят-
ки є також активне включення її у життя сучасно-
го суспільства. Тому разом з реставрацією існую-
чих пам’яток і елементів історичного середовища 
вводяться сховані елементи систем інженерного 
обладнання та проектується (або відновлюється) 
благоустрій території.

Відновлення елементів забудови в історичних 
формах проводиться з частковою консервацією збе-
режених в часі будівель або їх елементів та заміною 
або укріпленням елементів, які втратили з часом 
свої функціональні якості. При цьому може бути 
проведене часткове перепланування, яке забезпе-
чить сучасне функціонування об’єкту. Призначення 
об’єкту або зберігає стару функцію, розширює її, 
або набуває нову у відповідності з потребами сьо-
годення.

Будівлі, що мають на сьогоднішній день ста-
тус пам’ятки, свого часу були зведені для мети, 
якій вони певний час успішно служили. Проте в по-
дальшому зміна соціальної структури суспільства 
і умов життя призводила до того, що старі будівлі 

переставали задовольняти практичним потребам. 
Втрачено ту функцію, заради якої вони були ство-
рені, або настільки істотно змінилися планувальні, 
технологічні, санітарно-гігієнічні та інші вимоги, 
що будівля ставала непридатною для свого тра-
диційного використання. В результаті на протя-
зі років створювалися передумови для перебудови 
старих будівель, їх зламу та швидкого руйнування. 
Отже, виникає нагальна потреба в наділенні пам’я-
ток архітектури новою функцією. При виборі нової 
функції враховуються місцеві потреби в розміщенні 
тих чи інших установ, наявні площі, транспортні 
можливості і багато іншого, але визначальними за-
лишаються соціально-культурна цінність пам’ятки 
і вимоги її збереження як цілісного архітектурного 
організму.

Для найбільш досконалих споруд, прославлених 
шедеврів архітектури, будівель зі збереженими ін-
тер’єрами високого художнього значення нерідко бу-
ває можливий лише один вид використання — ство-
рення умов для найбільш широкого ознайомлення 
з ними, їх музеєфікація.

Однак навіть найбільш видатні пам’ятки за пев-
них умов не тільки можуть, а й повинні мати прак-
тичне використання. При цьому зміст нової функції 
має відповідати соціальному і культурному значен-
ню пам’ятки. При визначенні нової функції пам’я-
ток перевага зазвичай віддається використанню 
їх під культурно-громадські установи: музеї, кон-
цертні та лекційні зали. Цим досягається можли-
вість максимально широкого доступу відвідувачів 
для ознайомлення з художніми цінностями пам’ятки. 
Практикується також розміщення в пам’ятках ар-
хітектури адміністративних установ, науково-до-
слідних інститутів, проектних організацій, тощо. 
Але при цьому доводиться враховувати, що плану-
вальні особливості, розміри і зв’язок приміщень ста-
новлять незмінну структуру, і до неї повинна бути 
підібрана функція відповідна умовам пам’ятки. Про-
бивання нових прорізів, влаштування додаткових 
перекриттів, сходів і т. ін., як правило, неприпустимі 
і можуть мати місце лише як виняток. Для пам’яток 
архітектури виключений вибір функції, які мають 
перспективу розширення, оскільки об’єм пам’ятки 
повинен і надалі залишатися незмінним.

Важливою вимогою є також цілісність функціо-
нального призначення не тільки окремої пам’ятки, 
а й архітектурного ансамблю, який в минулому мав 

єдине використання (садиба, монастир і т. ін.). Тому 
реставрація і пристосування повинні вирішуватися 
одночасно й комплексно, при цьому враховується 
співвідношення безпосередньо пам’ятки і архітек-
турно-просторового середовища.

Пристосування пам’яток до сучасного викори-
стання — це насамперед засіб їх збереження. Крім 
фізичного збереження, необхідно забезпечити під-
тримання умов сприйняття пам’ятки архітектури, 
не допускаючи не тільки спотворення її зовнішнього 
вигляду, але і зміни внутрішнього простору, у вся-
кому разі тих приміщень, інтер’єр яких має худож-
ню цілісність і цінність. Це повинно враховуватися 
при розподілі приміщень за їх функціональним при-
значенням. Доводиться шукати компромісні рішен-
ня, йти на завищення площ, на частковий відступ 
від нормативів задля збереження пам’ятки. Якщо 
виникають суперечності між інтересами пам’ятки 
архітектури і нормативними вимогами, що пред’яв-
ляються до розміщення установ певного призначен-
ня питання повинно бути вирішено на користь збе-
реження якостей пам’ятки архітектури.

Внесення в інтер’єр і в зовнішню архітектуру бу-
дівлі нових елементів, необхідних для організації су-
часної життєдіяльності, потребують гармонійної 
ув’язки цих елементів із загальною архітектурою 
пам’ятки. Існують декілька підходів вирішення цієї 
задачі.

Один з них — підробка під стиль пам’ятки, що в де-
яких випадках може межувати з фальсифікацією.

Інший підхід — внесення в історичну архітекту-
ру різко контрастних за стилістикою елементів, 
витриманих у формах підкреслено сучасної архітек-
тури.

Наступний підхід пов’язаний з пошуками сере-
динного шляху: створення елементів інтер’єру від-
верто нових, але разом з тим художньо пов’язаних 
зі старою архітектурою і як би підлеглих їй. Цей під-
хід більш універсальний і в ньому закладені дуже ве-
ликі можливості.

Особливі вимоги виникають при наявності в від-
новленні розписів, ліпнини та інших цінних елементів 
оздоблення. У цих випадках необхідно створення ре-
жиму, що забезпечує оптимальні для їх збереження 
параметри температури і вологості.

Розміщення інженерних мереж у будівлі пам’ятки 
архітектури, потребують делікатного вирішення 
і повинно в мінімальному ступені порушувати як ес-

тетичну, так і конструктивну його цілісність. Про-
бивання і штроблення стін, склепінь і стель повинні 
бути не тільки зведені до мінімуму, а й зосереджені 
в таких місцях, де вони здатні в найменшій мірі пору-
шити цінні елементи пам’ятки.

Якщо параметри істотно відрізняються від зви-
чайних, відповідних комфортних умов для перебуван-
ня людей, то перевага, безумовно, віддається цілям 
збереження пам’ятки, а експлуатаційні можливості 
використання відповідних приміщень обмежуються.

В цілому пристосування пам’ятки архітектури 
до сучасного використання зазвичай представляє 
складне завдання і вимагає всебічного врахування 
не лише історико-художнього значення пам’ятки, 
але також  її конструктивних і технічних особли-
востей.

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД: ЗБЕРЕЖЕННЯ, 
ВІДНОВЛЕННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПЕРЕБУДОВА

Реконструкція громадських будівель, що не є 
пам’ятками архітектури і історії дозволять зняти 
багато обмежень в роботі архітектора.

Безперечно, будівля, що підлягає реконструкції 
на відміну від нового будівництва завжди знаходить-
ся серед існуючої забудови і є елементом містобудів-
ної композиції району, кварталу вулиці або комплек-
су будівель.

Тому підхід до перетворення цієї забудови зале-
жить від її стану наявності загальної ідеї містобу-
дівного утворення, його оригінальності або орди-
нарності. Від цих факторів і залежить вибір засобів 
перетворення:

– зі збереженням основи існуючого планування;
– зі збереженням об’ємно-просторових співвідно-

шень;
– з частковим впорядкуванням існуючої схеми 

будівлі або комплексу для оптимізації сучасних 
потреб експлуатації;

– зі зміною функції або її повернення після експлу-
атації громадської будівлі або комплексу за ін-
шим призначенням;

– з утворенням оптимального середовища для 
функціонування комплексу за основним існу ю-
чим призначенням.

Якщо розглянути засоби перебудови громадської 
споруди з точки зору самої будівлі, то можна здійсни-
ти реконструкцію зі збереженням об’єму або з його 
розширенням.

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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При збереженні об’єму можливі наступні види 
робіт при реконструкції: — модернізація огороджу-
ючих конструкцій для поліпшення теплотехнічних, 
акустичних, звукоізоляційних та гідроізоляційних 
характеристик;

– впровадження широкої номенклатури сучасних 
оздоблювальних матеріалів, конструктивних 
систем і ізоляційних матеріалів, які поліпшу-
ють експлуатаційні якості будівлі, та забез-
печують комфортні умови функціонування 
і приводять у відповідність до вимог діючих бу-
дівельних норм;

– повна або часткова заміна технологічного об-
ладнання, яка підвищує функціональні якості 
будівлі і дозволяє використовувати існуючу 
планувальну схему для забезпечення сучасних 
технологічних процесів у відповідності з новіт-
німи розробками і технологіями;

– заміна або доповнення інженерного обладнання 
для підвищення експлуатаційного комфорту 
громадської будівлі;

– зміна зовнішнього опорядження фасадів, що доз-
воляє поліпшити загальне образне рішення, 
привести до єдиного сучасного архітектурно-
го рішення різні будівлі громадського комплексу;

– використання нових інтер’єрних рішень, які 
задовольняють технологічним і інженерним 
вимогам сьогодення і відповідному рівню ком-
форту та естетичним якостям сучасної архі-
тектурної думки;

– розширення функціональних можливостей бу-
дівлі за рахунок введення в експлуатацію до-
даткових приміщень (горищ, підвалів тощо), 
які раніше не експлуатувалися.

При можливості, для розширення об’єму гро-
мадської будівлі чи комплексу, окрім вище переліче-
них, використовуються наступні прийоми рекон-
струкції:

– будівництво нових корпусів і елементів громад-
ського комплексу для організації повноти функ-
ціонального процесу, забезпечення додаткових 
функцій або збільшення експлуатаційних показ-
ників комплексу;

– прибудова додаткових елементів, надбудова 
поверхів, переходів, галерей. Метою цих пере-
творень є впорядкування планувальної схеми, 
об’ємно-просторового рішення з приведенням 
їх до стильової і композиційної єдності;

– активне використання підземної частини, 
включення її у загальну функціональну схему;

– комбінування вище перелічених прийомів.

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБРАЗУ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Зміна зовнішнього образу будівлі, що підлягає ре-
конструкції, або його впорядкування чи приведення 
до загального стильового рішення будівель і елемен-
тів громадського комплексу найважливіша задача 
архітектора при проектуванні реконструкції.

У палітрі архітектора найчастіше зустріча-
ються наступні засоби.

1. Збагачення силуету комплексу, що може вирішува-
тися за рахунок

– надбудови додаткових поверхів;
– зміни конструктивного рішення і форми по крівлі;
– влаштування експлуатованих терас, у т. ч. 

з озелененням їх і перетворенням у додаткову 
рекреаційну зону;

– введення акцентних елементів покрівлі, веж, 
еркерів, майданчиків для обслуговування ан-
тенних пристроїв тощо.

2. Зміна об’ємно-просторового образу шляхом
– прибудови корпусів, вставок, переходів, орга-

нізації внутрішніх багаторівневих просторів, 
атріумів;

– розширення або впровадження підземного про-
стору для організації додаткових функцій пар-
кування автомобілів, торговельних площ, об-
слуговуючих приміщень, комунікаційних зв’язків 
з підземними переходами, станціями метропо-
літену тощо.

3. Збагачення пластики огороджуючих конструкцій 
за допомогою

– заміни конструктивної системи фасадів та їх 
елементів, впровадження вентильованих фаса-
дів, вітражних систем, енергозберігаючих тех-
нологій тощо;

– повної або часткової заміни зовнішніх оз доб-
лювальних матеріалів, або відродження їх пер-
винних якостей. Заміна фактури поверхонь;

– введення додаткових елементів фасадів у різ-
них площинах, сонцезахист, рекламні поверхні, 
демонстраційні екрани, динаміч на реклама;

– збагачення колористичного рішення фасадів;
– застосування художньо-декоративного рі-

шення фасадних площин або їх елементів. Мо-
заїчні або керамічні панно, рельєфні вставки, 
скульптурні та декоративні об’ємні вставки 
та композиції.

Застосування цих засобів дає можливість архі-
тектору достатньо гнучко і поліваріантно форму-
вати архітектурно-просторову композицію будівлі 
на основі збереження або створення нового рішення 
всіх його елементів з урахуванням сучасних стильо-
вих тенденцій в архітектурі і використання новіт-
ніх оздоблювальних матеріалів і конструкцій.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Процес проектування реконструкції має свою 
специфіку і дещо збільшений обсяг робіт в порівнян-
ні з проектуванням новобудов. Тому вартість про-
ектних і вишукувальних робіт найчастіше вище 
ніж схожий обсяг робіт для проектування новобудо-
ви. Хоча при будівництві за рахунок обсягів вже існу-
ючих частин будівлі може бути досягнута певна еко-
номія. Все залежить від стану об’єкта реконструкції 
і завдань, що формулює замовник, які постають пе-
ред архітектором для створення комфортних умов 
для подальшої експлуатації будівлі.

Робота над проектом реконструкції найчасті-
ше ведеться згідно наступних кроків:

Етап І. Передпроектне дослідження:
– аналіз соціальних вимог і умов реконструкції;
– візуальне ознайомлення з об’єктом;
– аналіз сформованих містобудівних умов;
– обміри та фотофіксація;
– вивчення наявної проектно-кошторисної доку-

ментації існуючої будівлі;

– вивчення звіту про результати обстеження 
стану несучих і огороджувальних конструкцій;

– співставлення параметрів будівлі, що рекон-
струюється з існуючими нормами та сучасни-
ми проектами-аналогами;

– визначення мети, задач та напрямку реконст-
рукції і можливої реставрації;

– складання технічного завдання на реконст-
рукцію.

Етап ІІ. Проектування реконструкції
Метод: Варіантний пошук на основі творчого 
осмислення результатів проведених передпроек-
тних досліджень.

Стадії проектування:
1. «Передпроектна пропозиція»: розробляється 

принципова модель реконструкції з урахуван-
ням всього комплексу факторів, що виявлені 
у передпроектних дослідженнях. Пропонують-
ся подальші перспективи розвитку об’єкту.

2. «Проект»: розробляються конкретні рішення 
з усіх аспектів проектування реконструкції 
та проекту організації будівництва.
Реконструктивні заходи спрямовуються на ре-
алізацію головної концептуальної ідеї.
Погоджується проектно-кошторисна доку-
ментація та затверджується проект.

3. «Робоча документація»: розробляються де-
тальні робочі креслення для виконання буді-
вельних робіт.

Етап ІІІ. Авторський нагляд за проведенням буді-
вельних робіт.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ, 
ЩО ПОТРЕБУЄ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Перед початком проектування реконструкції бу-
дівлі обов’язково проводиться технічне обстеження 
її будівельних конструкцій а також стан грунтів ос-
нови. Технічні обстеження визначають можливість 
проведення реконструкції, необхідний рівень модер-
нізації і підсилення існуючих конструкцій для забез-
печення виконання визначених цілей і варіантність 
методів, якими може користуватися архітектор. 
Іноді взагалі саме рішення замовника здійснити ре-
конструкцію будівлі залежить від результатів об-
стеження вже на етапі прорахунку економічної до-
цільності її проведення.

Обстеження будівельних конструкцій будинку, 
що підлягає реконструкції, проводиться спеціалі-
зованими організаціями, які мають кваліфікованих 
фахівців і відповідну матеріально-технічну базу. Такі 
обстеження будівлі виконується при всіх видах ре-
конструкції, а особливо ретельно при наявності на-
ступних факторів:

– відсутності проектно-технічної та виконавчої 
документації будинку, що підлягає реконструкції;

– зміні функціонального призначення будівель 
і споруд;

– збільшення експлуатаційних навантажень 
і впливів їх на конструкції при переплануванні, 
модернізації та зміні поверховості (надбудові) 
будівлі;

– наявності дефектів (тобто невідповідно-
сті конструкцій якому-небудь параметру, 
встановленому проектом або норматив-
ним документом); пошкодження конструк-
цій (наприклад, внаслідок силових, корозійних, 
температурних чи інших впливів, нерівномір-
них осідань фундаментів), які можуть знизити 

міцність, деформативні характеристики кон-
струкцій і погіршити експлуатаційний стан 
будівлі в цілому.

Етапи проведення робіт при обстеженні будівлі 
можуть бути наступними:

1. Підготовчі роботи: ознайомлення з об’єктом 
обстеження, його об’ємно-планувальними та кон-
структивними рішеннями, матеріалами інженер-
но-геологічних вишукувань; підбір та аналіз проек-
тно-технічної документації; складання програми 
робіт (при необхідності) на основі отриманого від про-
ектувальника технічного завдання.

2. Попереднє (візуальне) обстеження: суцільне ві-
зуальне обстеження конструкцій будівель і виявлен-
ня дефектів і пошкоджень за зовнішніми ознаками 
з необхідними вимірами та їх фіксація.

3. Обмірні роботи: уточнення фактичних геоме-
тричних параметрів будівельних конструкцій, скла-
дання схем, планів, поздовжніх і поперечних розрізів, 
основних перетинів конструкцій і вузлів їх сполучен-
ня, і т. ін.

4. Детальне обстеження конструкцій: уточнен-
ня геодезичних осей споруди, його горизонтальних 
і вертикальних розмірів; перевірка прогонів і кроків 
несучих конструкцій; заміри їх основних геометрич-
них параметрів; визначення фактичних розмірів роз-
рахункових перетинів конструкцій та їх елементів; 
визначення форми і розмірів вузлів стикових сполу-
чень елементів і їх опорних частин; перевірка верти-
кальності і співвісності опорних конструкцій; заміри 
прогинів, вигинів, відхилень від вертикалі, нахилів, 
випинання, перекосів, зміщення і зрушення і т. д. Ро-
боти виконуються у тому числі із застосуванням ге-
одезичних приладів; інструментально визначають-
ся параметри дефектів і пошкоджень та фактичних 
характеристик міцності матеріалів основних не-

Розділ ІІІ
Деякі аспекти 

інженерно-конструктивних рішень 
при проектуванні реконструкції

ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ

1. За яких методів запроваджують комплексну реконструкцію в іс-
торичних містах?

2. В чому полягає ревіталізація об’єктів?

3. Які складові ревалоризації містобудівного середовища?

4. Що таке регенерація забудови?

5. Дайте визначення терміну «реновація».

6. Що означає термін «реставрація»? Які види реставрації бувають?

7. Що означає термін «реабілітація» пам’ятки архітектури?

8. Що таке «санація» містобудівного середовища?

9. Назвіть основні види реконструкції будівлі і що вони передбача-
ють.

10. Які види реконструкції можливі при збереженні об’єму громадської 
будівлі?

11. Які засоби реконструкції можливі при розширенні об’єму громад-
ської будівлі?

12. Які ви знаєте засоби формування зовнішнього образу при рекон-
струкції громадських будівель і споруд?

13. Назвіть етапи виконання проектних робіт при реконструкції гро-
мадських будівель і споруд.

14. Які завдання виконують на етапі передпроектних досліджень?

15. Охарактеризуйте стадії проектування при реконструкції гро-
мадських будівель.

d
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сучих конструкцій і їх елементів; визначаються ре-
альні експлуатаційні навантаження і впливи, які 
сприймаються конструкціями з урахуванням впливу 
деформацій ґрунтової основи. Складається реальна 
розрахункова схема будівлі; визначаються розрахун-
кові зусилля в несучих конструкціях, які сприймають 
експлуатаційні навантаження.

За результатами обстеження проводиться роз-
рахунок несучої здатності конструкцій, камераль-
на обробка і аналіз результатів обстеження та по-
вірочних розрахунків; аналіз причин появи дефектів 
і пошкоджень у конструкціях;

5) Складання підсумкового документа. Склада-
ється акт обстеження, висновки, технічні розра-
хунки і рекомендації щодо забезпечення необхідних 
величин міцності і деформативності конструкцій 
з рекомендованою послідовністю виконання робіт.

Деякі з перерахованих робіт можуть не включа-
тися в програму обстеження в залежності від специ-
фіки об’єкта обстеження, його стану і завдань, ви-
значених технічним завданням.

В результаті проведеного технічного обсте-
ження проектувальники отримують розгорнутий 
висновок про можливість реконструкції, перепла-
нування з рекомендаціями щодо посилення окре-
мих конструкцій (у яких виявлений дефіцит несучої 
здатності) і подальшої експлуатації всього будин-
ку, а також обмірювальні креслення (при необхід-
ності);

МЕТОДИ ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ
За результатами даних, отриманих при про-

веденні обстеження технічного стану несучих кон-
струкцій та з урахуванням намірів забудовника 
збільшити навантаження на них за рахунок над-
будови поверхів, реконструкції горища і покрівлі 
будинку або за умови зміни технологічного наван-
таження (перепрофілювання об’єкту, додаткові на-
вантаження, пов’язані зі значним переплануванням 
тощо) приймаються рішення про необхідність під-
силення несучих конструкцій будинку, що підлягає 
реконструкції.

Метою підсилення несучих елементів будинків 
і споруд є приведення їх до стану, що відповідає ви-
могам чинних норм з несучої спроможності, експлуа-
таційної придатності та довговічності і відповідає 
рівню їх навантаження, що передбачаються при ре-
конструкції будівлі.

Вибір способу підсилення і реконструкції потріб-
но робити на основі техніко-економічного порівнян-
ня варіантів з урахуванням:

– необхідного ступеня збільшення (відновлення) 
несучої спроможності;

– можливості реалізації в конкретних умовах;
– обмежень, пов’язаних з можливою експлуатаці-

єю будівлі під час робіт;
– необхідного ступеня надійності і довговічності 

конструкцій;
– перспектив подальшого розвитку і реорганіза-

ції технологічного процесу громадської будівлі.
Перед прийняттям рішення про необхідність 

підсилення конструкцій потрібно проаналізувати 
всі можливі способи по зменшенню навантаження. 
Наприклад, у випадку, коли огороджуючі конструк-
ції потребують зміни у зв’язку з їх існуючим станом 
або не вписуються у загальну образну концепцію ре-
конструкції за задумом архітектора, їх потрібно 
замінити на більш легкі, впроваджуючи новітні кон-
структивні системи, матеріали і технології.

Фундаменти і основа
Сучасні методи підсилення фундаментів і основ 

передбачають наступні прийоми:
– підсилення основи, на яку спирається фунда-

мент шляхом ін’єкційного введення розчинів 
під існуючий фундамент, які забезпечують біль-
шу зв’язаність окремих частин ґрунтів або ма-
теріалу фундаментів;

– збільшення опорної площі фундаментів, шляхом 
підведення плитних конструкцій під підошву іс-
нуючих;

– влаштування нових фундаментів з обох боків 
вздовж існуючих, на які навантаження переда-
ється за допомогою поперечних балок в цоколь-
ній частині і анкерних зв’язків з існуючим фун-
даментом;

– влаштування залізобетонних обойм;
– влаштування буронабивних паль і переопи-

рання фундаментів, що підсилюються на них 
за допомогою ростверків. Цей метод дозволяє 
передати навантаження на нижчі більш міцні-
ші шари ґрунтів;

– влаштування статично вдавлюваних  збірних 
паль, які забезпечують передачу навантажень 
на нижчі шари ґрунтів. Елементи цих паль 
(залізобетонні або металеві) нарощуються 

при цьому як телескопічна конструкція. Пере-
ваги цього методу — можливість виконання 
в обмеженому просторі підвальних приміщень 
за допомогою засобів малої механізації.

Підсилення фундаментів завжди виконується по-
етапно — захватками через рівний проміжок з ме-
тою поступової передачі навантажень на підсилені 
дільниці фундаменту. Коли підсилені дільниці фунда-
менту наберуть проектну міцність приступають 
до виконання наступних захваток у проміжках між 
ними і т. д.

Методи підсилення експлуатації постійно удо-
сконалюються і потребують індивідуального під-
ходу при їх застосуванні в кожному випадку рекон-
струкції будівлі.

Підсилення стін
У деформованих через нерівномірний осад будівлях 

важливо відновити просторову жорсткість несучої 
конструктивної схеми. При втраті стійкості стін 
і їх відхилення від вертикалі вдаються до влашту-
вання обв’язувальних поясів. Ці пояси розраховують 
на розтягуючі зусилля. Для скорочення трудоміст-
кості робіт застосовують прокатну сталь. Пояси 
встановлюють вертикально або горизонтально.

Перший тип складається з вертикальних швелерів 
і тяжів з круглої сталі. Швелера накладають на стіни 
або заглиблюють в штраби. Тяжі прокладають в тов-
щі перекриттів. Нижній ряд встановлюють на рівні 
перекриття над підвалом або обріза стін у фунда-
ментів. Для включення в роботу ці тяжі напружують, 
для цього затягують нарізні сполучення.

Пояси другого типу — горизонтальні — робляться 
замкнутими. Їх розташовують в площині перекриттів 
і послідовно напружують від низу до верху спеціальни-
ми муфтами. Застосовують також електротерміч-
ний натяг. Він заснований на тому, що при нагріванні 
метал подовжується і пояси в цьому положенні закрі-
плюють. При охолодженні їх довжина скорочується 
і обв’язка, як обруч, щільно обтягує стіни.

ХАРАКТЕРНІ ДЕФЕКТИ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ 
З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ 
І ПІДСИЛЕННЯ ЇХ НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ

Залізобетоні конструкції
Характерні дефекти, які можуть виявлятись 

при обстеженні будівлі:
– відлущення захисного шару бетону; — корозія 

арматури і закладних деталей;
– невідповідність армування або міцності бето-

ну проектним рішенням;
– усадочні, температурні, осадові, деформаційні 

тріщини;
– промерзання або зволоження зовнішніх стіно-

вих панелей; корозія поверхні бетону під впли-
вом агресивного середовища;

– механічні пошкодження; неприпустимі прогини, 
крен, горизонтальні відхилення;

– недостатня площа опирання конструкцій.
Засоби ремонту і підсилення залізобетонних кон-

струкцій можуть бути розділені на наступні групи, 
що передбачають:

1. Ремонт конструкцій, у тому числі:
– захист від замочування;
– відновлення закладних деталей, кріплень, анке-

рувань тощо;
– відновлення робочої площі перерізів конструк-

цій без зміни і геометричних розмірів;
– ліквідація ушкоджень гідроізоляції;
– відновлення антикорозійних захисних покрит-

тів;
– підвищення міцності бетону конструкцій 

за рахунок ін’єктування;
2. Збільшення несучої спроможності конструк-

цій, у тому числі:
– без зміни розрахункової схеми — шляхом під-

силення розтягнутої та стиснутої зон, зони 
зрізу;

– із зміною розрахункової схеми шляхом зміни міс-
ця передачі навантаження, введення додатко-
вих зв’язків;

– із зміною напруженого стану влаштування до-
даткових затяжок, розпірок, шпренгелів;

3. Розвантаження залізобетонних конструк-
цій з допомогою передачі навантажень на інші кон-
струкції;

4. Заміну конструкцій, у тому числі з розбиран-
ням існуючих конструкцій чи без нього.

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Підсилення кам’яних та армокам’яних конструкцій
Характерні дефекти, які можуть виявлятись при об-
стеженні будівлі:

– відсутність перев’язки у кладці або неякісна 
кладка; — тріщини в кладці;

– насиченість вологою або промерзання;
– розшарування і відлущення елементів кладки;
– порушення вертикальності стін і стовпів;
– відсутність арматурної сітки у простінках 

і перемичках;
– недостатня міцність і морозостійкість розчи-

ну або цегли;
– недостатня просторова жорсткість будівлі, 

відсутність зв’язків діафрагм;
– неякісна гідроізоляція в стінах підвалу;
– механічні пошкодження.

Основними засобами підсилення кам’яних і армо-
кам’яних конструкцій можуть бути:

– повна чи часткова заміна існуючої кладки не-
сучих конструкцій шляхом її аналогічного пере-
кладання;

– відновлення несучої спроможності існуючої 
кладки шляхом ін’єктування тріщин та місць 
локального руйнування;

– відновлення чи підвищення несучої спроможно-
сті (жорсткості) конструкцій введенням різ-
них елементів підсилення;

– відновлення загальної (просторової) жорстко-
сті або стійкості будинку.

Підсилення сталевих конструкцій
Характерні дефекти, які можуть виявлятись 

при обстеженні будівлі:
– викривлення лінійних елементів;
– випинання полиць і стінок балок і колон;
– корозія елементів і з’єднань;
– дефекти зварних швів.
Основними засобами ремонту і підсилення ста-

левих конструкцій можуть бути:
– збільшення площі поперечного перерізу окремих 

елементів конструкції; заміна елементів;
– зміна конструктивної схеми всієї будівлі або її 

окремих елементів, у результаті чого міняєть-
ся розрахункова схема;

– зміна виду з’єднань елементів і конструкцій; — 
регулювання напружень.

Кожен із цих способів може застосовуватися са-
мостійно або у комбінації з іншими.

Підсилення дерев’яних конструкцій
Характерні дефекти, які можуть виявлятись 

при обстеженні будівлі:
– недопустимі деформації і втрата стійкості 

елементів;
– гниття і ураження жуками чи іншими комаха-

ми та грибками;
– тріщини або дефекти неякісної деревини; — ме-

ханічні ушкодження;
– неякісні вузли та кріплення або їх ослаблення;
– відсутність (втрата) необхідних елементів 

конструкції;
– пошкодження від підвищення температури;
– корозія металевих кріплень або їх деформація;
– усушка чи розбухання, викривлення елементів.
Основними засобами ремонту і підсилення де-

рев’яних конструкцій можуть бути:
– збільшення поперечного перерізу;
– заміна ушкоджених дерев’яних елементів нови-

ми дерев’яними або металевими;
– зміна конструктивної схеми всього каркасу 

або окремих елементів (перетворення роз-
різних конструкцій у нерозрізні; виключення 
з роботи окремих елементів ґратчастих кон-
струкцій з переданням зусилля на інші додат-
кові елементи; перетворення балок і ферм 
у шпренгельні або ригельно-підкісні системи; 
попарне розкріплення плоских конструкцій про-
сторовими зв’язками жорсткості; перетво-
рення розпірних склепінь у склепіння-оболонки 
та ін.);

– регулювання напружень;
– встановлення додаткових конструкцій чи ро-

бочих елементів без зміни схеми роботи кон-
струкцій, що підсилюються;

– зміцнення і водозахист конструкцій за рахунок 
замонолічування тріщин і пористих об’ємів.

Кожен з цих способів може застосовуватися са-
мостійно або у комбінації з іншими.

КОНСТРУКТИВНІ АСПЕКТИ НАДБУДОВИ ПОВЕРХІВ, 
ВЛАШТУВАННЯ МАНСАРД ТА ПОКРІВЕЛЬ, 
ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ

Рішення про підвищення поверховості будівлі, 
окрім наявності наміру забудовника, приймають 
на умовах містобудівних обмежень забудови тери-
торії, які враховують концепцію розвитку терито-
рії, щільність і поверховість оточуючої забудови.

Надбудова може бути вирішена за рахунок:
– влаштування додаткових поверхів;
– реконструкції покрівлі і організації мансардно-

го поверху;
– влаштування покрівлі, що експлуатується, 

з метою створення додаткового рекреацій-
ного простору, сезонних функціональних площ 
(відкриті майданчики кафе, виставкових па-
вільйонів, тощо, або навіть для паркування 
авто;

– зведення акцентних об’ємів, які формують нове 
просторове рішення.

Конструктивні схеми надбудови будівлі можуть 
базуватися на наступних прийомах:

1. Опирання конструкції надбудови на конструк-
ції існуючого будинку, які використовують їх запас 
міцності або міцність підвищену в процесі їх укрі-
плення. Цей прийом застосовують при невеликих 
обсягах надбудови і при задовільному стані несучих 
конструкцій існуючої будівлі: будівництві мансард-
ного поверху, реконструкції покрівлі тощо;

2. Створення нової конструктивної схеми (сис-
теми), яка сприймає навантаження надбудови 
і не передає їх на конструкції існуючої будівлі, а має 
свої окремі фундаменти. З точки зору збереження 
і відновлення історичної архітектури цей прийом 
має переваги. Конструктивні вертикальні елемен-
ти — колони можуть зводитись ззовні контуру 
будівлі, або при можливості і всередині (випадок, 
коли перекриття будівлі, що реконструюється по-
требують заміни).

Конструктивні рішення надбудованих поверхів 
базуються на декількох приймах:

– створення системи однопрогонних балок, 
що спираються на нові конструктивні елемен-
ти і зв’язані диском перекриття;

– встановлення через поверх вертикальних попе-
речних стінок-балок, які одночасно виконують 
роль перегородок і зв’язані міжповерховими пе-
рекриттями;

– при необхідності використання в надбудова-
них поверхах нового планувального рішення 
в прогонах між стінами старої будівлі вста-
новлюється додатковий каркас, який забез-
печує нову планувальну схему надбудованих 
поверхів;

– вище конструкцій будинку, що реконструюєть-
ся, влаштовують горизонтальний диск-плат-
форму (ростверк), що спирається на систему 
автономних колон і не  пов’язаний з існуючою 
конструктивною системою. Вище елементи 
каркасу розкріплюють вертикальними стінка-
ми-балками в різних напрямках, які служать ді-
афрагмами жорсткості і одночасно перегород-
ками між приміщеннями. Цю схему раціонально 
використовувати при надбудові до 10 поверхів. 
При більшій поверховості ростверки, які вико-
ристовуються як технічні поверхи повторю-
ють через кожні 5–6 поверхів.

3. Комбіноване рішення, в якому елементи старо-
го будинку використовують як несучий каркас і нові 
конструкції не пов’язані з ними.

Особливості влаштування мансардного поверху
Влаштування мансардного поверху при рекон-

струкції можливе як пристосування горищного по-
верху під якесь функціональне використання, так 
і як демонтаж покрівлі і надбудова поверху, з викорис-
танням підвищеного простору обмеженого поверх-
нею складної покрівлі. В першому випадку для забез-
печення мінімально допустимої висоти приміщень 
мансарди простір мансардного поверху зменшуєть-
ся за рахунок встановлення його зовнішніх стін з від-
ступом всередину від площини фасадів будівлі. Слід 
зазначити, що для експлуатації поверху потрібно 
перетворити холодний простір горища на опалю-
вальний. Утеплення, яке розташоване на рівні пере-
криття останнього поверху (або технічного повер-
ху), демонтується і влаштовується у складі покрівлі 
разом із шаром гідро- і пароізоляції.

У другому випадку за рахунок підняття наріж-
них стін на висоту, що забезпечує необхідну висоту 
можливого поверху і монтажу нової скатної покрівлі 
з утепленням гідро- і пароізоляцією і повітряним про-
шарком для забезпечення вентиляції покрівлі.

Мансардний поверх більшою мірою, ніж нижні 
поверхи, схильний до витрат тепла з тієї причи-
ни,  що над ним немає «теплової подушки». Він має 

Реконструкція громадських будівель і комплексів



26

велику загальну поверхню зіткнення із зовнішнім 
середовищем. Тому з міркувань експлуатаційного 
комфорту і економії необхідна ефективна і ретельна 
теплоізоляція. З внутрішньої сторони утеплювача 
(поверненою до приміщення) передбачається шар 
пароізоляції, а із зовнішнього боку — гідроізоляції. 
Також важливо, аби  між верхньою стороною гідроі-
золяційного шару і нижньою стороною покрівельного 
покриття був досить ефективний вентиляційний 
простір, що сприяє вентиляції і видаленню немину-
чого потоку вологого теплого повітря, який буде 
проникати через парові перешкоди і теплоізоляцій-
ний шар.

При утепленні мансарди потрібно пам’ятати, 
що втрати тепла відбуваються не тільки через по-
криття, але і через торцеву стіну. Тому фронтон 
будинку також необхідно добре утеплити відповід-
но до сучасних вимог.

Конструктивне рішення мансарди передба-
чає використання легких конструкцій і матеріалів 
для мінімізації додаткового навантаження несучих 
конструкцій будівлі. Часто надбудова мансардного 
поверху ведеться без влаштування підйомних кранів 
з застосуванням засобів малої будівельної механіза-
ції, тому елементи конструкції мають бути мало-
мірними з наступним укрупненням і збіркою на місці 
встановлення.

Влаштування покриття, що експлуатується
Для влаштування покрівлі, що експлуатується 

при реконструкції громадських будівель необхідно 
враховувати додаткове експлуатаційне наванта-
ження, яке значно вище, ніж навантаження звичай-
ної покрівлі. Особливо навантаження збільшується 
при озелененні покрівлі та влаштуванні значного 
шару рослинного гранту, а також при організації 
декоративних і плескальних басейнів, паркувальних 
місць тощо.

При реконструкції промислових будівель під гро-
мадські функції запасу міцності фундаментів, колон 
та перекриттів зазвичай вистачає для забезпечен-
ня більшості нових функціональних навантажень. 
Це пов’язано з тим, що промислові будівлі вже були 
розраховані на навантаження від обладнання, вер-
статів, складування матеріалів та роботу внутріш-
ньоцехового транспорту. Але існуюча покрівля може 
потребувати підсилення, або заміни у випадку при-
стосування її під виконання функцій експлуатованої.

Для реконструкції покрівлі під функціональні по-
треби необхідно зберегти або реконструювати ін-
женерне обладнання (здебільше вентиляційне), яке 
обслуговує будинок і забезпечити необхідну кіль-
кість шляхів евакуації з площини покрівлі.

Влаштування рекреаційних зон на експлуатованих 
покрівлях

Експлуатовані дахи, як правило, застосовують-
ся для організації рекреаційних зон, літніх розши-
рень кафе, садів і т. ін. В умовах існуючого дефіциту 
озелененої поверхні територій у сучасних мегаполі-
сах влаштування додаткових «зелених рекреацій» 
на дахах-терасах стає важливим композиційно-про-
сторовим елементом не тільки об’ємно-плануваль-
ної, але і містобудівної структури.

За зовнішнім виглядом і призначенням зелені по-
крівлі можна розділити на:

– з інтенсивним озелененням (імітація садово-
пар кової зони),

– з легким озелененням (трав’яне покриття, кві-
ти, невеликий чагарник),

– з трав’яним рослинним покривом (мінімальний 
ґрунтовий шар),

– з розміщенням рослин в спеціальних ємкостях 
з ґрунтовим субстратом. Влаштування екс-
плуатованої покрівлі — складна інженерна за-
дача.

Принципова схема: бетонна основа; цементна 
стяжка; праймер; ґрунтовий шар; зелені насадження.

Вимоги, які пред’являються до сучасних тепло-
ізоляційних матеріалів, що застосовуються в кон-
струкції інверсійних покрівель це:

– висока теплоізоляційна стійкість;
– висока вологостійкість;
– знижена горючість;
– висока міцність на стиск;
– незмінність геометричних розмірів;
– простота роботи з матеріалом.
При влаштуванні зелених покрівель необхідно 

створення систем поливу і систем видалення над-
лишкової вологи (дренажних систем). Наявність 
цих двох систем одночасно викликано необхідністю 
підтримувати постійний рівень вологості ґрун-
ту для нормального проростання зеленого килима 
на поверхні експлуатованої покрівлі. Система водо-
відведення повинна забезпечувати формування, збір 
і відведення потоків, викликаних дощовими опадами, 

таненням снігу, а також води, що використовуєть-
ся для поливу рослин.

В якості гідроізоляції зеленої покрівлі рекомен-
дують застосовувати гідроізоляційну геомембрану 
з поліетилену високого тиску низької щільності.

Технологія проведення зварних робіт дозволяє 
виготовляти гідроізоляційні поверхні будь-якої фор-
ми і ступеня складності, практично необмежених 
розмірів.

На теплоізоляцію, як правило, насипається при-
вантажувальний шар гравію або гальки, як верх-
ній шар для захисту покрівлі від вітрового впливу. 
До того ж, це в значній мірі знижує небажаний вплив 
озону і УФ — випромінювання, а в ряді випадків є не-
обхідною умовою для виконання вимог протипожеж-
ної безпеки.

Переваги інверсійної покрівлі: захист гідроізоля-
ційного шару від перепадів температур і від меха-
нічних пошкоджень, можливість швидкого монтажу, 
відсутність необхідності монтажу пароізоляційно-
го шару.

Плити екструдованого пінополістиролу не фіксу-
ються жорстко на геомембрану (вільне укладання), 
тим самим не створюючи руйнівних напружень в об-
ласті фіксації, що приводять до можливих пошко-
джень мембрани.

Гідроізоляція, перебуваючи під шаром теплоізо-
ляційного матеріалу, фактично виконує роль пароі-
золяції, знижує ризик внутрішньої конденсації вологи 
і зменшує кошторисну вартість конструкції.

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИБУДОВИ 
ТА РОЗШИРЕННЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Прибудови конструктивно зазвичай вирішують-
ся як об’єкти нового будівництва, проте у місцях 
стиків з існуючою будівлею для запобігання дефор-
мацій передбачаються спеціальні заходи. Основи, 
на які спираються фундаменти старої будівлі, які 
були під навантаженням багато років, вже ущіль-
нились. А ґрунти під фундаментами прибудови бу-
дуть ущільнюватись з наростанням навантаження 
під час будівництва і процес завершиться тільки 
через декілька років експлуатації. В місцях прими-
кання влаштовують деформаційні шви*. Для зв’язки 
в стінах встановлюють анкери, які не заважають 
вертикальному зсуву і сприймають горизонтальні 
навантаження, перешкоджаючи розширенню шва. 
В місцях планувальних переходів з основної будівлі 
у прибудову конструктивні рішення повинні також 
давати можливість компенсувати різність просад-
ки двох частин будівлі. Деформаційний шов між дво-
ма суміжними стінами будівлі і прибудови повинен 
бути захищеним від природних опадів на рівні стану 
покрівель. При розрахунку теплових втрат обидві 
стіни вважаються зовнішніми і мають відповідати 
нормативам теплозахисту.

Фундаменти прибудови влаштовуються так, 
аби виключити додаткове навантаження старих 
фундаментів і можливість деформаційних процесів 
в їх основі, що може привести до руйнації останніх.

d
* Слєпцов О. С. Авторські свідоцтва СРСР: № 1209792. Дефор-
маційний шов будівлі; № 1791568. Деформаційний шов будівлі.

Слєпцов О. С. Патенти України: № 15725. Деформаційний шов 
будови; № 10631. Перекриття деформаційного шва; № 8177. 
Деформаційний шов будови.

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІІ

1. Коли проводиться обстеження будівельних конструкцій?

2. Назвіть етапи проведення обстежень будівельних конструкцій.

3. Що отримують проектувальники, як результат проведених об-
стежень будівельних конструкцій і основ?

4. Яка мета підсилення несучих конструкцій будівлі?

5. Назвіть основні причини необхідності підсилення основ і фундамен-
тів.

6. Назвіть основні прийоми підсилення основ і фундаментів.

7. Назвіть методи підсилення цегляних стінових конструкцій.

8. Назвіть характерні дефекти залізобетонних конструкцій та ос-
новні засоби їх відновлення і посилення їх несучої спроможності.

9. Назвіть характерні дефекти кам’яних і армокам’яних конструкцій 
та основні засоби їх відновлення і посилення їх несучої спроможно-
сті.

10. Назвіть характерні дефекти сталевих конструкцій та основні за-
соби їх відновлення і посилення їх несучої спроможності.

11. Назвіть характерні дефекти дерев’яних конструкцій та основні 
засоби їх відновлення і посилення їх несучої спроможності.

12. Назвіть основні конструктивні прийоми надбудови поверхів.

13. Які особливості надбудови мансардного поверху?

14. Назвіть можливі функціональні призначення покрівлі, що експлуа-
тується.

15. Конструктивні особливості покрівель, які виконують функцію до-
даткових рекреаційних зон.

16. Які фактори потрібно враховувати при проектуванні конструк-
цій прибудови до існуючої будівлі при реконструкції?

d
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Розділ ІV
Реконструкція

Типологія громадських будівель

Сьогодні у більшості розвинутих країн є усвідом-
леним головний виклик нової епохи: пріоритетною 
сферою розвитку життєдіяльності суспільства 
і людини у ХХІ столітті покликана стати освіта. 
Архітектурне середовище нових і вже існуючих 
освітніх майданчиків сприяє досягненню високих пе-
дагогічних цілей.

Зміна суспільних та освітніх стандартів в дер-
жаві потребує іншого підходу до формування шкіль-
них будівель. Змінюються вимоги відповідно до нових 
стандартів учбових програм, зростає увага до точ-
них комп’ютерних наук, іноземних мов. Будівлі шкіл 
попередніх періодів вже не відповідають сучасним 
вимогам за складом та площами приміщень. Чим 
старішою є шкільна будівля, тим помітніше ці не-
відповідності. Нові вимоги сформували тенденції 
до збільшення площ класів, зміни складу приміщень 
і натомість зменшення кількості учнів в класі з 25–
30 до 20–15 і менше.

Попри великий досвід будівництва подібних за-
кладів в попередні часи, сучасні потреби вимагають 
якісно нових учбово-виховних будівель. Прийдещнє 
покоління більше цікавиться новітніми науково-тех-
нічними досягненнями, має вільний доступ до будь-
якої інформації, до вивчення комп’ютерних техно-
логій, іноземних мов. Науково-технічний прогрес 
суттєво вплинув на процес розвитку молодої люди-
ни в учбово-виховних закладах. Фактом лишається 
і те, що, ставши дорослішими, молоді люди воліють 
не ходити до традиційних бібліотек з паперовими 
книжками, а все частіше вишукують потрібну інфор-
мацію через інтернет, користуючись електронними 
бібліотеками. Навіть спілкування між собою, пошук 
знайомств і обмін інформацією часто здійснюється 
в соціальних мережах.

Ця тенденція проявляється вже в початковій 
школі. Змінилися і пріоритети школярів: відійшли 
у минуле мрії про професії космонавтів, доярок, ком-
байнерів, вчителів, якнайчастіше в майбутньому 
випускники хочуть стати впливовими бізнесмена-
ми, політиками, керівниками агенцій, програміста-
ми, причому мати змогу виїздити в закордонні від-
рядження, створювати власні фірми. Отже, сучасна 
школа повинна давати відповідну підготовку за сві-
товими стандартами освіти. Насамперед це мовна 

підготовка, технічне забезпечення, різноманітне 
спортивне та культурне дозвілля, комфортне пере-
бування під час учбового процесу.

Ще прискіпливішими є вимоги для вищих навчаль-
них закладів, які час від часу проходять акредитацію 
на відповідність європейським сертифікатам. Нові 
вимоги формують потреби в перетворенні тради-
ційних «вишів» на сучасні багатофункціональні комп-
лекси з розвиненою інфраструктурою. Сучасні ре-
алії життя вимагають можливості дистанційного 
навчання, забезпечення додаткових функціональних 
груп приміщень, чіткого зонування елементів комп-
лексу і оптимізації зв’язків між ними.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ

• Гімназія новітніх біотехнологій. Реконструкція 
школи № 177, Київ.

• Реконструкція школи № 25, Київ.

• Учбово-виховний комплекс British School. Рекон-
струкція ресторану «Дубки», Київ.

• Реконструкція Гімназії Східних Мов № 1, Київ.

• Реконструкція школи № 57, Київ.

• Реконструкція гімназії ім. Мартіна Лютера / Mar-
tin-Luther-Gymnasium, Віттеборг, Німеччина.

• Реконструкція школи Гульдберга / Guldberg School, 
Копенгаген, Данія.

• Реконструкція музичної школи / Music School Lou-
viers, Лув’єр, Франція.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

• Міжнародний Університет Розвитку Людини «Ук-
раїна». Реконструкція недобудованої будівлі са-
наторію «Перемога», Київ.

• Київський Національний університет будівниц-
тва і архітектури. Архітектурно-будівельна кон -
цепція розвитку, Київ.
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УЧБОВО-ВИХОВНІ ТА НАВЧАЛЬНІ
БУДІВЛІ І КОМПЛЕКСИ

Загальноосвітні та спеціалізовані школи
Вищі навчальні заклади

ВИДОВИЩНІ БУДІВЛІ І КОМПЛЕКСИ

Кінотеатри
Театрально-концертні будівлі
Клуби, музеї, виставкові зали, бібліотеки

КУЛЬТОВІ БУДІВЛІ І КОМПЛЕКСИ

Храмові комплекси
Храми
Монастирі, духовні центри

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ
І СПОРУДИ

Стадіони (спортивні комплекси)
Криті спортивні споруди і комплекси

ТОРГОВЕЛЬНІ БУДІВЛІ І КОМПЛЕКСИ

Споруди торговельно-побутового призначення
Торговельні центри

АДМІНІСТРАТИВНІ І КОМУНАЛЬНІ БУДІВЛІ

Офісні будинки і комплекси
Будівлі зв’язку
Готелі

УЧБОВО-ВИХОВНІ ТА НАВЧАЛЬНІ БУДІВЛІ І КОМПЛЕКСИ
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення учбового закладу ІІІ тисячоліття, пере-
профілювання під функцію спеціалізованої гімназії, 
збільшення місткості, організація додаткових функ-
ціональних груп приміщень для забезпечення сучасного 
рівня технології навчального процесу.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Планувальне впорядкування, прибудова вставок, част-
кова надбудова поверхів, організація багаторівневих 
рекреаційних зон (атріумів), будівництво нового кор-
пусу, повна заміна технологічного обладнання, заміна 
елементів фасаду, введення нового колористичного 
рішення.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Впроваджено чітке функціональне зонування; міст-
кість гімназії доведена до 660 учнів; загальна площа 
споруди збільшена на 50 %; учні отримали додаткові 
групи приміщень для позакласного проведення часу, 
спорту та відпочинку, розширено склад спеціалізова-
них кабінетів, організовано сучасне медичне обслугову-
вання. Викладачам і учням забезпечені комфортні умо-
ви навчання і праці та можливість відпочинку.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2005
© О. С. Слєпцов, 2005

Існуюча загальноосвітня школа перетворила-
ся на сучасну спеціалізовану гімназію, орієнтовану 
на поглиблене вивчення основ біоінженерії. Окрему 
увагу було приділено юридичному, правовому, теа-
трально-художньому і спортивно-оздоровчому ви-
хованню школярів із використанням сучасних техно-
логій навчання.

Завдання проектувальників ускладнювалося 
тим, що в майбутній структурі учбового комплек-
су необхідно було зберегти і реконструювати вже 
існуючу будівлю школи, побудовану за типовим про-
ектом 1960-х. І все це зробити поетапно, без перерви 
навчального процесу.

Стара будівля школи розміщена на складному 
ландшафті. Ділянка має великий перепад по висоті 
двох основних майданчиків (близько 4 м). На верхньо-
му — споруда школи, а на нижньому — футбольне 
поле із спортивними майданчиками. Саме на цій при-
родно-ландшафтній підказці архітектор і побуду-
вав функціонально-планувальну структуру і об’єм-
но-просторову композицію комплексу майбутньої 
школи. На верхньому майданчику зосереджені в ос-
новному учбові і адміністративні приміщення, а та-
кож два зимові сади-атріуми і актова зала разом 
із приміщеннями для гуртків та бібліотекою. На пе-
репаді висот влаштовано головний вхід до шкільного 
комплексу, що дозволило створити ефективний про-
стір багаторівневої вестибюльної групи. На нижньо-
му рівні, в безпосередній близькості з футбольним 
полем, розмістилися спортивна та обідня зали з гру-
пою додаткових приміщень.

Архітектору вдалось функціонально-техноло-
гічними, планувальними і архітектурно-художніми 
засобами створити комфортні умови для учбово-
го процесу. Були запропоновані інновації, які успіш-
но втілені в життя. Кожний з молодших класів має 

Гімназія новітніх біотехнологій. Реконструкція школи № 177

Київ, вул. Курська 12

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний архітектор проекту: Олег СЛЄПЦОВ
проект: 2004–2005
реалізація: 2005–2006
Диплом Комітету з Державної премії України
в галузі архітектури від 27.05.2011 До та після реконструкції, принципова схема
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гардеробну та кімнату викладача. Такі ж самі кім-
нати викладачів передбачено при кабінетах та ла-
борантські при лабораторіях. Оскільки гімназія має 
природничу спеціалізацію, збільшено кількість клю-
чових предметних кабінетів з біології, хімії та фізики.

Передбачені можливості вільного вибору учнями 
різнобічних занять за інтересами — театральне 
мистецтво, хореографія, робота з книгою, само-
стійне отримання інформації через світову мережу 
Інтернету.

Архітектори потурбувалися про творчий розви-
ток учнів. Модернова актова зала-кінозал запрошує 
до зборів, свят, театральних вистав та перегляду 
навчальних кінострічок.

Числені гуртки розміщуються у спеціалізованих 
приміщеннях для ведення шкільної та позашкільної 
культурно-виховної роботи. Хореографічну залу за-
безпечено необхідним технологічним обладнанням, 
освітлено верхнім природнім світлом, вона може 
бути зразком для багатьох спеціалізованих навчаль-
них закладів театрального чи культурно-просвіт-
ницького напряму.

Створено умови для вільного і комфортного пе-
ресування по комплексу споруди, спілкування і від-
починку вчителів та учнів, організації шкільного до-
звілля. Учні разом з педагогами можуть відпочити 
у двох світлих зимових садах-атріумах з чудовими 
екзотичними рослинами. Зразкові гігієнічні параме-
три функціонування гімназії забезпечують здорове 
харчування, профілактику захворювань та надання 
першої медичної допомоги.

Поза зоною уваги не залишився такий важливий 
аспект сучасного шкільного життя, як здоров’я ді-
тей. Розширено склад медичних кабінетів, проце-
дурних та приміщень для ведення постійного ме-
дичного моніторингу здоров’я учнів, створено зони 
та приміщення психологічного розвантаження уч-
нів та педагогів. Спроектовано ексклюзивну обідню 
залу з розширеним складом допоміжних приміщень. 
До речі, цей харчовий комплекс приміщень доцільно 
використовувати в позашкільний час — наприклад, 
для загальних із батьками свят чи районних заходів.

Для забезпечення здоров’я учнів спроектовано 
універсальну спортивну залу з тренажерною і роз-
дягальнями. Сучасна матеріальна база спортивно-
го комплексу дозволяє в позашкільний час проводи-
ти змагання на самому високому рівні. Не забуто 
і про адміністративну групу — вона отримала ком-
фортний збільшений перелік приміщень.

Естетична якість учбового середовища — освіт-
лення, кольорова гама інтер’єрів, просторовий зв’язок 
з природою задля виконання учбово-виховних завдань 
позитивно впливають на емоційний стан учнів і спри-
яють вихованню висококультурних, інтелігентних 
особистостей, які стануть гордістю нашої держави.

Досвід проведеної роботи може бути корисним 
при реконструкції існуючого учбового матеріаль-
ного фонду для Києва та України в цілому і викорис-
таний як «Програма перетворення типової школи 
в цілісне архітектурно-інтегральне учбово-виховне 
середовище», яка направлена на формування особи-
стості на основі гуманістичних пріоритетів.

До реконструкції Проект реконструкції
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування планувального рішення, збільшення 
місткості, організація додаткових груп приміщень 
для забезпечення сучасного рівня технології навчально-
го процесу.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Планувальне впорядкування, прибудова вставок, 
часткова надбудова поверхів, організація багаторів-
невих рекреаційних зон (атріумів), прибудова актової 
та спортивної зали, будівництво окремо розміщеної 
спортивної зали, повна заміна технологічного облад-
нання, часткова заміна елементів фасаду, збереження 
колористичного рішення.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Будівельний об’єм школи передбачається збільшити 
більш ніж у 1,5 рази за рахунок раціонального вико-
ристання цокольного поверху, часткової добудови 
шостого рівня і використання дворового простору 
для будівництва об’єму загальношкільних приміщень; 
місткість школи буде доведена до 600 учнів; загальна 
площа споруди збільшується в два рази; організовано 
два внутрішніх багаторівневих атріумних простори, 
сучасні актова та фізкультурні зали.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2012
© О. С. Слєпцов, 2012

Ділянка загальноосвітньої школи № 25 розташо-
вана в центральному історичному районі м. Києва.

Ділянку оточують пам’ятки історичної спадщи-
ни: фундаменти Десятинної церкви та церкви Фео-
дорівського монастиря, Андріївська церква, історич-
ний музей, пам’ятки архітектури та археології, які 
розташувалися на Старокиївській та Андріївських 
Горах, Андріївському узвозі, на Десятинній та Воло-
димирській вулицях.

Будівля, що підлягає реконструкції, — це п’ятипо-
верхова споруда з цокольним поверхом. Вона має симе-
тричну форму у плані, вписану в перетин вулиць. Об’єм 
будівлі складається з трьох частин: одна — централь-
на та два «крила-корпуси» вздовж вулиць. Архітектур-
не рішення зумовлено місцем розташування та оформ-
лено під класику архітектором М. О. Шехоніним.

Цокольний поверх займає площину до низу вікон 
першого поверху та має окреме кольорове рішення 
від сірих стін вищих поверхів. Всі поверхи опоряджені 
декоративною штукатуркою. По кутах будівля має 
напівциліндричні об’єми.

Після реконструкції, замість земляного насипу 
вздовж бокових корпусів, до цокольного поверху бу-
дівлі добудовуються об’єми, в яких розташовують-
ся: в східній частині — зала їдальні, в західній — уні-
версальні майстерні трудового навчання, медичний 
пункт, приймальня та кабінет директора школи. 
Приміщення добудови мають природне освітлення, 
а цокольний поверх стає наземним.

Головний вхід залишається зі сторони скверу. 
В планувальному рішенні реконструкції будівлі про-
понується максимальне використання внутрішньо-
го простору за функціональним призначенням. Тому 
було прийнято рішення забудови існуючого дворового 
простору школи з розміщенням в ньому двох внутріш-
ніх двориків-атріумів та актовою зали на 360 місць.

Реконструкція школи № 25

Київ, вул. Володимирська 1/15
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З площадки центральної сходової клітини за-
проектовані коридори до атріумів та в залежності 
від місця розташування до їдальні й гардеробу шко-
ли. Атріуми мають самостійні виходи назовні. В них 
запроектовані пасажирські ліфти, які забезпечують 
пересування учнів та викладачів з відмітки двориків 
на інші поверхи. Під час проведення заходів в акто-
вій залі атріуми використовуються в якості фойє. 
В атріумі, який поруч з їдальнею, є можливість влаш-
тування буфету.

Всі поверхи з’єднані трьома сходовими клітина-
ми: центральною та двома сходовими клітинами, 
які розташовані у торцях бокових корпусів. Висота 
всіх поверхів, крім цокольного, складає 3,9 м. На всіх 
поверхах розташовані учбові приміщення. Молодші 
класи займають західне крило першого та третьо-
го поверхів, а також весь другий поверх. Кожний клас 
початкової школи має гардеробну з умивальником 
та приміщення викладача. Для перших класів на пер-
шому поверсі запроектовані дві спальні та кабінет 
ручної праці.

Над об’ємом центральної сходової клітини за-
проектовано обсерваторію. В добудованій частині 
над актовою залою в просторі між фермами перед-
бачено технічний поверх. Над ним міститься спор-
тивна зала з роздягальними та терасою для зов-
нішніх фізкультурних занять в теплу пору року. Над 
приміщеннями роздягалень розташовано Духовний 
Центр, він матиме природне освітлення через два 
дахових ліхтаря.

Окремою будівлею запроектована шкільна спор-
тивна зала. Вона одноповерхова з підвальним повер-
хом. Зала, розміром 15 × 24 м, розташована на рівні 
підвалу. Головний вхід до споруди з дворового про-
стору передбачено зі сторони школи.

Спортивна зала має додатковий евакуацій-
ний вихід безпосередньо назовні. Споруда має дах, 
що експлуатується. Дах над приміщеннями при залі 
використовується в якості тротуару, який зв’яза-
ний сходами з нижчим дворовим простором школи. 
На даху самої зали розташовано баскетбольний 
майданчик.
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Учбово-виховний комплекс British School 
Реконструкція ресторану «Дубки»
Київ, вул. Стеценка 1

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний архітектор проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2013

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Корінна перебудова з організацією комплексу сучасно-
го спеціалізованого учбово-виховного закладу європей-
ського рівня.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Зміна функціонального призначення, впорядкування 
території, перепланування існуючої будівлі, надбудова 
поверхів, нове будівництво двох корпусів, технічне пе-
реоснащення.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Проектом передбачається збільшення об’єму існуючої 
будівлі за рахунок надбудови 3-х поверхів і розташу-
вання додаткових учбових приміщень. Зали рестора-
ну переобладнуються на кафе-їдальню, актову залу 
та дворівневу бібліотеку. У цокольному поверсі перед-
бачається розмістити учбово-оздоровчий басейн. 
Загальна площа будівлі збільшується в 1,5 рази. До-
датково на ділянці зводяться нові корпуси для дітей 
молодшого віку і спортивна зала 12 × 24 м.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2013
© О. С. Слєпцов, 2013

Ділянка проектування розташована на схилі 
з перепадом рельєфу майже 12 м. До існуючої будівлі 
ресторану передбачено під’їзд та пішохідний підхід 
сходами.

Планом реконструкції передбачається: рекон-
струкція будівлі ресторану, нове будівництво блоку 
молодших класів та блоку спортивної зали, впоряд-
кування території з організацією під’їздів та пішохо-
дів до корпусів комплексу, організація паркувальних 
місць, спортивного та ігрового майданчиків.

Функціональні особливості реконструкції перед-
бачені завданням на проектування у відповідності 
з концепцією спеціалізованого учбово-виховного за-
кладу. Основну групу учбових приміщень та груп 
приміщень загального використання було вирішено 
розташувати у будівлі, що реконструюється. Над її 
частиною надбудовано три поверхи і здійснено ко-
рінне перепланування.

Додатково виділено в окремі будівлі корпус для ді-
тей молодшого віку і корпус оздоровчо-спортивних 
занять. Територія розпланована з урахуванням ві-
докремлених пішохідних шляхів і функціональних зон 
від обслуговуючого транспорту та парковок.

Реконструкція головної будівлі комплексу перед-
бачає повне перепланування під нову функцію, надбу-
дову і добудову.

На першому поверсі розташована вхідна група 
з вестибюлем, обідньою залою на 160 місць з кухон-
ним блоком. Сходами вниз можна потрапити до гар-
деробної, а через перехід до учбової частини корпусу, 
який містить шість учбових приміщень, вчитель-
ську, рекреацію та вбиральні.

Відкриті радіальні сходи ведуть до холу другого 
поверху. Тут знаходяться актова зала на 250 місць, 
дворівнева зала бібліотеки, кабінет директора 
з приймальнею. В учбовій частині, крім чотирьох уч-
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бових приміщень, вчительської та вбиралень, перед-
бачено відкриту терасу для проведення учбово-ви-
ховних занять на свіжому повітрі та відпочинку 
дітей на перервах.

У надбудованих об’ємах 3, 4 та 5-го поверхів зна-
ходяться по п’ять учбових приміщень, санітарні вуз-
ли та рекреації.

Всі поверхи учбової частини сполучаються дво-
ма сходовими клітинами, які мають вихід назовні 
та ліфтом. Ззовні також можна потрапити у цо-
кольний поверх, де розташовано приміщення учбо-
вої майстерні та учбово-оздоровчий басейн з ван-
нами 3 × 10 м та 3 × 5 м, роздягальнями, кімнатами 
інструктора та медичної сестри.

Корпус для дітей молодшого віку містить чоти-
ри учбових приміщення, розташованих на двох по-
верхах і скомпонованих навколо рекреації. Санітарні 
вузли винесені у підвальний поверх.

Існуючий комплекс ресторану має оригінальне ар-
хітектурне об’ємно-просторове рішення, яке спира-
ється на гострий силует великопрогонних покрит-
тів зальних приміщень, з широким застосуванням 
оздоблювальних матеріалів з природнього каміння 
і дерева. Надбудова, що проектується та додаткові 
корпуси комплексу, запроектовані з використанням 
скатних покриттів та аналогічних оздоблювальних 
матеріалів, що дозволяє дотриматись єдиного сти-
льового рішення всього учбово-виховного комплексу.
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення навчального закладу світового рівня 
з унікальним образом, який би відобразив його ідеологію 
та спрямування, збільшення місткості гімназії, забез-
печення її сучасною матеріально-технічною базою.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Об’єднання існуючих корпусів у єдиний цілісний комп-
лекс за допомогою нових корпусів, вставок і перехо-
дів, часткове перепланування, активне використання 
для організації додаткових площ та рекреаційного 
простору території нижче рівня поверхні землі, рекон-
струкція покрівель, зміна об’ємно-просторового рішен-
ня споруди басейну з надбудовою житлових поверхів, 
перенесення зони відкритих спортивних споруд на до-
даткову суміжну ділянку, зміна опорядження фасадів.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Збільшення місткості гімназії з 38 до 60 класів з орга-
нізацією 660 додаткових учнівських місць, збільшення 
загальної площі приміщень гімназії у три рази та забез-
печення розвинутої спортивної зони та затишного ре-
креаційного простору.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2014
© О. С. Слєпцов, 2014

Гімназія східних мов була заснована в 1936 р., 
як школа для дітей з Іспанії, де на той час вирувало 
полум’я громадянської війни. Вже в 1956 р. школа змі-
нила свій статус на середню школу-інтернат з по-
глибленим вивченням ряду предметів китайською 
мовою.

Нині Гімназія № 1 — єдина в Україна Гімназія схід-
них мов, де діти з першого класу системно вивчають 
англійську та поглиблено, за авторськими програ-
мами, одну зі східних мов на вибір: китайську, япон-
ську, перську, арабську, хінді, турецьку, корейську, 
в’єтнамську. Факультативно вивчаються російська, 
індонезійська, французька мови.

Школа за весь час свого існування не раз змінюва-
лась і вдосконалювалась. Споруда головного корпусу 
історично була прямокутна в плані, згодом були до-
будовані два крила з півночі та півдня. За рахунок цих 
корпусів було додано необхідні функціональні зони: 
спортивний корпус, корпус кухні з їдальнею та акто-
ву залу. В 1993 р. здано в експлуатацію новий корпус, 
в якому розміщувався басейн з роздягальнями, спор-
тивні зали та адміністративні приміщення.

Реконструкція будівель Гімназії східних мов пе-
редбачає добудову корпусів, що утворюють ціліс-
ну композицію з комплексом малих форм, «Площею 
знань», зонами рекреації та спортивним ядром.

Щоб забезпечити гімназію необхідною мате-
ріально-технічною базою, було прийнято рішення 
на місці існуючого спортивного майданчика розмі-
стити центральний корпус споруди та понизити 
рівень землі у дворовому просторі на 7,2 м нижче 
нуля. Це дало змогу розмістити додаткові поверхи 
з навчальними кабінетам в корпусі, атріумом та бі-
бліотекою.

На цьому ж рівні для проведення загальношкіль-
них заходів на території гімназії запроектовано 

Реконструкція Гімназії Східних Мов № 1

Київ, вул. Львівська 25

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний архітектор проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: з 2014
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«Площу знань» з майданчиком урочистих подій. 
На цей рівень є прямий вихід з групи приміщень: ак-
тової зали, бібліотеки, їдальні та ін.

Головний вхід до гімназії розміщений з вулиці Фе-
дора Кричевського. З нього ми потрапляємо у відкри-
тий хол головного корпусу, що об’єднує праве та ліве 
крило споруди та новобудову центрального корпусу. 
Зв’язок між поверхами споруди здійснюється за ра-
хунок трьох сходових кліток, які виходять у простір 
рекреації. В центральній частині корпусу зі східної 
сторони, де забезпечена інсоляція, розміщуються 
навчальні приміщення, а решта приміщень займає 
адміністрація. На першому поверсі в правому крилі 
будівлі знаходяться приміщення кухні та обідня зала 
старшої школи. В лівому крилі розміщуються примі-
щення для трудового навчання та професійної орієн-
тації учнів 5–9 класів.

На другому поверсі правого крила будівлі розта-
шовується фойє актової зали. Це дворівневий про-
стір, освітлений двома рядами вікон, акцентом яко-
го стають криволінійні сходи, що ведуть до актової 
зали. Зліва від сходів, в просторі під актовою залою 
розміщується виставкова зала — музей гімназії. В лі-
вому крилі на другому поверсі головного корпусу роз-
міщується група спортивних приміщень: роздягаль-
ні, снарядна та сама спортивна зала. На третьому 
поверсі над роздягальнями розміщується зала хоре-
ографії — театральна студія.

Аварійний дах існуючої будівлі пропонується де-
монтувати та здійснити надбудову атикового по-
верху, в якому розміститься зимовий сад — оран-
жереї з зонами відпочинку, та альтернативними 

просторами для навчання з екологічним спрямован-
ням, кабінету психолога, кімнат психологічного роз-
вантаження вчителів та дітей.

Простір зимового саду-оранжереї наповнюється 
сонячним промінням, що потрапляє з вікон та світ-
лових ліхтарів. Ліхтарі спираються на конструктив-
ні колони у формі стилізованого дерева, що доповнює 
рослинний простір саду.

Для школярів середньої та старшої школи пе-
редбачено гардеробні кімнати, що розміщуються 
у цокольному поверсі головного корпусу. Потрапити 
до них можна з першого поверху через відкриті схо-
ди, що розміщуються в рекреаційних просторах.

До лівого крила головного корпусу примика-
ють два спортивні корпуси, розділені між собою 
внутрішнім подвір’ям, окрасою якого є існуючий 
величний дуб. Потрапити в спортивні корпуси 
можна з внутрішнього подвір’я школи та з критих 
переходів, що об’єднують навчальні корпуси гімназії. 
На першому рівні розміщуються роздягальні, тре-
нажерні зали, інвентарні та кімната інструктора. 
На другому рівні — спортивні зали. В позашкільний 
час ці приміщення можуть використовуватись різ-
номанітними спортивними гуртками та населен-
ням району. Для автономного користування трена-
жерними залами передбачено окремі входи з вулиці 
Львівської.

Існуючий корпус з басейном та новобудови спор-
тивних корпусів об’єднуються трирівневим кому-
нікаційним вузлом, що обмежується світловим лі-
хтарем. Таким чином спортивні корпуси об’єднані 
в єдиний розвинений спортивний комплекс.
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Запроектовано два житлових блоки обабіч існу-
ючого спортивного корпусу, в яких передбачають-
ся житлові кімнати для школярів, відомче житло 
для вчителів та готельні номери для запрошених 
викладачів. Між житловими блоками передбачені го-
ризонтальні зв’язки.

Для покращення умов навчання, передбачається 
реконструкція існуючого корпусу молодшої школи 
шляхом часткового перепланування. Навчальні кла-
си орієнтовані на схід, а із західного боку розміщу-
ються розвинені рекреації. На перших поверхах роз-
міщуються класні кімнати та спальні початкових 
класів. На наступних рівнях передбачені навчальні 
чарунки, що складаються з класу, приміщення вчи-
теля та зони гардеробу для дітей. Також в цьому 
корпусі розміщуються кабінети завучів, лаборант-
ські, вчительська та методичний кабінет.

Кабінети іноземних мов молодшої школи та ла-
борантські при них розміщуються в новобудові. На-
вчальним процесом передбачено поділ класу на три 
групи, в кожній по десять дітей. На куті цього корпусу 
розміщується універсальна зала — зала хореографії.

Центральний корпус споруди розміщується пер-
пендикулярно до головного корпусу. Основним ядром 
стає атріум в три рівня, під ним розміщується уні-
версальна актова зала з інтерактивною дошкою. 
Виходи із зали ведуть в дворівневий рекреаційний 
простір з безпосереднім виходом на «Площу знань» 
та подвір’я з фонтанами. В атріум ми потрапляємо 
через місток з внутрішнього двору та через хол го-
ловного корпусу. На рівні третього поверху передба-
чено зв’язок з корпусом молодшої школи. Плануваль-
на структура нового корпусу коридорного типу. 
На південь орієнтовані навчальні кабінети, що забез-
печені нормованою кількістю освітленості та інсоля-
ції. На двох нижніх рівнях приміщення, що орієнтовні 
на північну сторону, віддані під гуртки. На цьому ж 
рівні запроектовано дворівневі майстерні-студії об-
разотворчого мистецтва з безпосереднім виходом 
на зелену зону відпочинку з фонтанами.

Новобудова є продовженням правого крила голов-
ного корпусу і об’єднується на рівні третього повер-
ху переходом з корпусом молодших класів. Два повер-
хи цього корпусу також розміщуються нижче рівня 
нуля. В цокольних поверхах розміщується дворівнева 
читальна зала бібліотеки з галерею та приміщен-
нями книгосховища. На одному рівні з бібліотекою 
розміщуються медійний центр бібліотеки та кабі-

нет інформатики. Також в двох рівнях розміщується 
кухонний блок, обідні зали для молодшої школи та ві-
докремлені обідні зали для викладачів. В приміщен-
нях, орієнтованих на південь, розміщуються класи 
іноземних мов та лаборантські. На північну сторону 
зорієнтовані кабінети інформатики та кабінети 
музичного мистецтва.

Третій поверх всіх корпусів об’єднаний скляними 
переходами і примикає до універсального виставко-
вого простору — музею етнографії, в центральному 
корпусі — до галереї атріуму. З іншого боку перехід 
об’єднує атріум зі спортивними блоками.

Поряд з чітким функціональним зонуванням за-
проектований учбово-виховний комплекс має інди-
відуальний образ з яскраво-вираженим об’ємно-про-
сторовим рішенням.

Комплекс будівель гімназії органічно вписується 
в оточуюче середовище. Кольорова гама — соняч-
но-теплий колір з білими архітектурними деталями 
на фасадах існуючих будівель поєднанні зі скляними 
фасадними системами новобудов. Динамічні об’єми 
запроектованих корпусів споруди підкреслюються 
елементами тепло-зеленого кольору.

Пластичні форми будівель делікатно вписуються 
в зелений простір оточуючого ландшафту і актив-
но з ним взаємодіють. Архітектура будівель стає 
частиною природного середовища. Образ учбо-
во-виховного закладу викликає асоціації з казковим 
містечком. Це вдалося вирішити за допомогою ви-
користання сучасних оздоблювальних матеріалів, 
що додають архітектурі будівель індивідуального 
стильового вирішення. Будівлі оздоблені фасадними 
системами з алюмінієвих композитних матеріалів 
та вітражами. Цоколь та ганки передбачається ви-
конати з природного каменю, яким частково оздо-
блюються стіни будівель. На даху гармонійно розмі-
щуються зенітні ліхтарі, що освітлюють зимовий 
сад-оранжерею та багатосвітні простори примі-
щень рекреації.

Архітектурно-художня задумка навчально-ви-
ховного комплексу є цікавою для дитячого сприй-
няття, його об’єми додають ігрового характеру 
архітектурі гімназії в цілому. Різні рівні споруди 
взаємодіють між собою і працюють як великий ме-
ханізм. Цікаві форми будуть розвивати мислення 
дітей і забезпечувати їх гармонійний розвиток. 
В такому закладі цікаво отримувати нові знання 
та пізнавати світ.
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування планувального рішення, збільшення 
місткості, організація додаткових груп приміщень 
для забезпечення сучасного рівня технології навчально-
го процесу.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Планувальне впорядкування, прибудова корпусу, ор-
ганізація багаторівневої рекреаційної зони (атріуму), 
повна заміна технологічного обладнання, заміна по-
крівлі.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Загальну площу приміщень школи збільшено більш 
як вдвічі. Розрахункову потужність навчального закла-
ду підвищено у півтора рази. Розширено склад і площу 
приміщень загальношкільного блоку: спортивна зала 
12 × 18 м, актова зала, їдальня. За рахунок переплану-
вання першого поверху існуючої будівлі розміщено при-
міщення виробничих майстерень. Для комфортного 
відпочинку у позаурочний час організовано внутрішній 
багаторівневий атріумний простір.
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перетворення споруди типової школи 1975 р. будівниц-
тва в учбове «казкове» середовище завдяки професійно-
му авторському осмисленню результатів графічного 
конкурсу учнів школи на тему: «В якій школі я бажав би 
вчитися».

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Художньо-декоративне оформлення фасадів за допо-
могою декоративної штукатурки та керамічної плит-
ки. Надбудова декоративних елементів на покрівлі, 
зміна форми віконних отворів. Впорядкування тери-
торії, малі архітектурні форми. Оформлення інтер’є-
рів у єдиному стильовому рішенні з загальним архітек-
турно-художнім образом будівлі школи.

РЕЗУЛЬТАТ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Будівля школи стала символом реалізованої мрії, «яку 
не можливо було реалізувати». Споруда, що позиціо-
нується і дотепер, як найнезвичайна шкільна будів-
ля Німеччини. Створений казковий дитячий образ 
за підказкою самих учнів, які сприймають його тепер 
як частину свого теплого, яскравого, затишного «до-
машнього» середовища. Територія школи не має огоро-
дження, а будівля школи входить у туристичні марш-
рути міста.

© The Hundertwasser Non Profit Foundation

Реконструкція гімназії ім. Мартіна Лютера 
/ Martin Luther Gymnasium
Віттеборг. Німеччина

проектувальник: Friedensreich HUNDERTWASSER
проект: 1995–1997
реалізація: 1997–1999

Проект реконструкції

До реконструкції

Після реконструкціїКонцепція: дитячий малюнок
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Об’єднання двох існуючих шкіл. Впровадження концеп-
ції «Активний будинок», поліпшення енергетичної ефек-
тивності будівель. Створення школи з учбовою спеціа-
лізацією еко-програми.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування території, заміна інженерного облад-
нання, організація вхідної групи та реконструкція ман-
сардного поверху.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Після завершення реконструкції будівлі школа отрима-
ла нову кліматичну модель, побудовану на використан-
ні клімат-контролю, сонячних батарей та колекто-
рів, системи збору дощової води, частково озелененої 
покрівлі. В школі значно поліпшилися мікроклімат при-
міщень, показники освітленості та природна венти-
ляція. Вмонтовані фотоелектричні зовнішні панелі 
та застосоване часткове освітлення світлодіодними 
лампами, а також автоматичні жалюзі дозволяють 
контролювати рівень освітлення в приміщеннях. Всі 
показники клімат-контролю виводяться на встанов-
лених в учбових приміщеннях інтерактивних екранах 
і показують учням рівні споживання енергії для освіт-
лення, приготування гарячої води та опалення, що от-
римується і поповнюється з джерел, а також рівня 
СО2, температури та дані системи клімат-контролю 
в приміщеннях. Таким чином, учні можуть наочно ви-
вчати принципи екології, енергозбереження та викори-
стання поповнювальних джерел енергії.

© Nova 5 Architekter, 2008

Реконструкція школи Гульдберга / Guldberg School

Копенгаген. Данія

проектувальник: Nova 5 Architekter
проект: 2008
реалізація: 2009

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення сучасної будівлю музичної школи, яка під-
креслює непересічність історичного надбання архі-
тектури монастиря XVII століття Нотр-Дам-де-Кон-
соласьон.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Добудова, надбудова і перепланування, монтаж нового 
інженерного обладнання, благоустрій території.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Загальна площа школи після реконструкції склала 
2 050 кв. м. Зі східного боку добудовано 3-поверховий 
корпус з 24 учбовими класами та малою концертною 
залою. Входи до нього здійснюються через переходи, 
що перетинають багаторівневий простір атріуму. 
Над руслом місцевої річки Лу зведено корпус великої 
концертної зали. Північний скляний фасад, оздоблений 
за задумом архітектора хромованими смугами і від-
дзеркалює оточуюче середовище та елементи істо-
ричної забудови монастиря. Вночі поверхня стіни стає 
прозорою і за нею відкривається інтер’єр концертної 
зали з мальовничою дзеркальною хвилею підвісної стелі.

© Opus 5 Architektes, 2012

Реконструкція музичної школи / Music School Louviers

Лув’єр. Франція

проектувальник: Opus 5 Architektes
реалізація: 2012

До реконструкції

Проект реконструкції

Після реконструкції
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення навчального комплексу міжнародного зраз-
ка з розширеним складом учбових, обслуговуючих, ад-
міністративних та житлових функцій для навчання 
і проживання маломобільних груп населення.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Повна заміна функціонального призначення, переплану-
вання, укріплення фундаментів, надбудова, прибудова, 
будівництво нових корпусів комплексу, заміна фасадів.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Здійснено перепланування будівлі дитячого санаторію 
під функцію вищого учбового закладу з урахуванням спе-
цифіки навчання студентів з маломобільними можли-
востями. Реалізовано надбудову поверхів та прибудову 
блоків лекційних аудиторій, що збільшило будівельний 
об’єм споруди в два рази. У подальшому, після закін-
чення І та ІІ черг будівництва загальна площа учбових 
приміщень університету досягне 35 тис. кв. м, що доз-
волить навчати 1 500 студентів. При повній реалізації 
архітектурного задуму буде додатково збудовано два 
учбових, спортивний та житловий корпуси.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2010
© О. С. Слєпцов, 2010

Університет «Україна» піонер в Україні запро-
вадження належного навчального процесу, спрямо-
ваного на якісну освіту дітям інвалідам, сиротам 
і дітям з малозабезпечених родин, воїнам-миротво-
рцям. Це безумовно вплинуло на функціонально-пла-
нувальне і об’ємно-просторове рішення унікального 
учбового комплексу.

Для «малої України», так тепло студенти і осві-
тяни називають університет «Україна», необхідно 
було створити Університетське містечко з без-
бар’єрними умовами навчання і проживання. Запро-
ектовано комплекс учбових, спортивно-медично-ре-
абілітаційних, клубно-видовищних, громадського 
харчування та адміністративних споруд з рекреа-
ційними зонами та площадками.

Але водночас завдання ускладнювалось тим, 
що створювати новий учбовий заклад треба було 
не з чистого аркушу, а на основі існуючої заданої 
структури комплексу незавершеного будівництва 
дитячого санаторію «Перемога».

Це були напівзруйновані цегляні 3–4-поверхові 
корпуси, які понад десять років овіювались вітрами, 
дощами і снігами.

Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» 
Реконструкція недобудованої будівлі санаторію «Перемога»
Київ, вул. Крамського 10

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний архітектор проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2001–2010
реалізація І черги будівництва: 2005–2010
Диплом Комітету з Державної премії України
в галузі архітектури від 29.05.2009 До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Після реконструкції
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Замовнику потрібно було визначитись з чого по-
чинати і яким шляхом йти: або все зносити і будува-
ти нове, або реконструювати і підсилювати існуючі 
споруди для подальшої їх надбудови і прибудови.

Якщо йти шляхом реконструкції, то треба мати 
відповідь на два головних питання. По-перше, наскіль-
ки існуючі будівлі можуть бути придатні для викори-
стання їх під нову типологію учбового закладу, маю-
чи на увазі дрібно чарункову планувальну структуру 
санаторію, і чи придатна його конструктивна схема 
для необхідного можливого перепланування. По-дру-
ге, треба визначити стан збереження несучих кон-
струкцій існуючої будівлі і її конструктивний запас.

Для виявлення можливостей пристосування існую-
чого недобуду архітектором було проведено функціо-
нально-планувальний і конструктивний аналіз споруди.

Чотирьохповерховий корпус мав адміністра-
тивно-процедурні функції, у двох трьохповерхових 
корпусах розміщувались спальні палати, в іншому 
корпусі — дворівнева актова зала з обслуговуючими 
приміщеннями. Ще у двохповерховому корпусі перед-
бачені кухня з їдальнею. Всі корпуси мали дрібночарун-
кову планувально-конструктивну структуру, що да-
вало можливість використати приміщення медичних 
палат та спален під кімнати та лабораторії май-
бутнього навчального закладу. Проте для лекційних 
аудиторій потрібно було створити нові корпуси. Тех-
нологічна потужність майбутнього учбового закла-
ду для забезпечення необхідної ємкості на 1 500 сту-
дентів потребувало збільшення поверховості до 6–8 
поверхів. Авторами були зроблені пропозиції по над-
будові кабінетно-лабораторних корпусів до шести по-
верхів, адміністративно-лабораторного до 8 поверхів 
та прибудові двох корпусів лекційних аудиторій.

Проведені на початку 2002 р. фахівцями Науко-
во-проектного архітектурного бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ»* 
функціонально-планувальні проробки дозволили визна-
чити конструктивну спроможність існуючих корпусів 
санаторію та перспективи можливої їх надбудови.

Комплекс будівель Інституту розвитку людини 
складається з трьох блоків, кожний з яких має не-
залежні евакуаційні виходи, що об’єднані перехода-
ми, по яких можна дістатися будь-куди не виходячи 
із приміщень будівлі. Архітектурно-планувальна ком-
позиція комплексу базується на структурі існуючої 

* Головний архітектор проекту Олег Семенович Слєпцов; 
головний інженер проекту Таїсія Євгенівна Колесникова

споруди, але перепланування під нову функцію і надбу-
дова верхніх поверхів дозволили змінити як внутріш-
ній так і зовнішній зміст об’ємів будівель. Вхідні групи 
обладнані пандусами для інвалідів. Усі поверхи зв’яза-
ні по вертикалі ліфтами та службово-евакуаційними 
виходами на вулицю. Практично з першого до вось-
мого поверхів не знайдеться жодного місця, куди б 
людина у візку не змогла б вільно заїхати. На кожному 
поверсі вбиральні пристосовані для потреб інвалідів.

Більшість приміщень запроектовані універсаль-
ними, що дає можливість гнучко формувати факуль-
тетські підрозділи і використовувати навчальні 
та допоміжні приміщення для навчання студентів 
різних спеціальностей. Проектом передбачені всі 
необхідні навчальні та адміністративно-службові 
приміщення. Склад та площі навчальних приміщень 
враховують специфіку навчання студентів-інвалі-
дів. Навчальні аудиторії мають окремий ряд робочих 
місць, які оснащені спеціалізованими столами для ін-
валідів, такі ж місця передбачені в поточних лекцій-
них аудиторіях та бібліотеці.

Блок «А» — основна восьмиповерхова учбово-ад-
міністративна частина споруди, що завершується 
чотиригранною баштою з розміщеними в ній техніч-
ними приміщеннями.

Блоки «Б» та «В» — дзеркально розміщені учбові 
6–7 поверхові блоки з прибудованим одноповерховим 
об’ємом, в якому розміщені три поточних аудиторії 
на 100 чоловік.

Архітектурно-художній образ комплексу буді-
вель Університету «Україна» завдяки формі дахів 
та оздоблювальних матеріалів стін нагадує двох ве-
ликих сталевих птахів, які стрімко злітають в осві-
тянські простори ХХІ століття.

Об’єкт «Реконструкція з надбудовою та прибу-
довою допоміжних будівель об’єкту незавершеного 
будівництва дитячого санаторію “Перемога” під уч-
бовий заклад ТОВ “Інститут розвитку людини” (ін-
ститут інвалідів) по вул. Івана Крамського 10 в Свя-
тошинському районі м. Києва» став переможцем 
конкурсу, який проводило Міністерство регіональ-
ного розвитку та будівництва України на кращі бу-
динки і споруди збудовані та прийняті в експлуата-
цію у 2007 р. в Україні в номінації «Навчальні заклади» 
за високу якість проектних та будівельних робіт.

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Підвищення статусу КНУБА на загально-державному 
та міжнародному рівнях як головного ВНЗ України ар-
хітектурно-будівельного напрямку; приведення рівня 
комфортності будівель університету у відповідність 
із сучасними вимогами.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Технічне переоснащення, заміна фасадних систем 
з утепленням, часткове перепланування, будівниц-
тво нових учбових корпусів, надбудова та прибудова 
житлових корпусів, влаштування підземних парковок 
та додаткових спортивних майданчиків.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Збільшення кількості студентів та загальної площі уч-
бових будівель на 28 000 кв. м, житлових на 13 000 кв. м; 
влаштування додаткових 450 парковочних місць; 
створення стилістично завершеного цілісного місто-
будівного ансамблю комплексу КНУБА.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2013
© О. С. Слєпцов, 2013

Київський інженерно-будівельний інститут (те-
пер Київський національний університет будівниц-
тва і архітектури) — це вищий навчальний заклад 
з багатим минулим, з якого вийшло багато знаних 
славетних архітекторів, інженерів і будівельників. 
Він був заснований в 1930 р. як Київський будівельний 
інститут на базі відділення фабрично-заводського 
і комунального будівництва Київського політехніч-
ного інституту і архітектурного факультету Ки-
ївського художнього інституту. У 1939 р. отримав 
назву Київський інженерно-будівельний інститут 
(КІБІ). У 1963 р. інститут переїхав до нового головно-
го корпусу по Повітрофлотському проспекту 31, збу-
дованому за проектом авторського колективу архі-
текторів Гопкала В. І., Катка Л. Б., Ліберберга М. Р. 
в стилі пізнього індустріального конструктивізму. 
Частина приміщень КІБІ, а саме геодезичний кор-
пус, профілакторій та гуртожиток розташувалась 
у комплексі дореволюційних будівель по вул. Освіти 5. 
У 1965–1966 р. по вул. Освіти 3 був зведений сучасний 
спортивний комплекс зі стадіоном та триповер-
ховим спортивним корпусом, в якому передбачили 
басейн і спортивні зали. Комплекс був збудований 
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за проектом архітекторів Н. А. Гусєва, Л. Б. Катка 
та М. Р. Ліберберга.

У 1978 р. з боку вул. Освіти до головного корпусу бу-
ло прибудовано чотириповерховий аудиторний кор-
пус, об’єднаний з будівлею інформаційно-обчислю валь-
ного центру. У 1982–1983 рр. на вул. Івана Клименка 2 
був збудований корпус архітектурного факуль тету 
(архітектори Л. І. Філенко, В. І. Гопкало, В. Л. Коробка)*.

26 лютого 1999 р. університет отримав статус 
національного з перейменуванням у Київський наці-
ональний університет будівництва і архітектури 
(КНУБА).

Нагальні потреби життя вимагають збільшення 
набору студентів і розширення визнання ВНЗ в світі, 
а це неможливо без модернізації і всього навчального 
процесу й архітектури будівель, сучасного вирішен-
ня навчальних корпусів. Шляхи модернізації комплек-
су будівель Київського національного університету 
будівництва архітектури викладені в сучасній кон-
цепції архітектурно-будівельного розвитку КНУБА, 
розробленого творчим колективом Науково-проек-
тного архітектурного бюро «ЛІЦЕНЗ І АРХ» під керів-
ництвом професора Слєпцова О. С.

Київський національний університет будівниц-
тва і архітектури знаходиться в Солом’янському 
районі міста Києва площею 13 га. Забудова терито-
рії університету складалась історично. Будівлі зво-
дились у різний час по мірі виникнення нових потреб 
навчального процесу та загалом життєдіяльності 
навчального закладу.

Зі світового досвіду будівництва архітектурних 
та університетських учбових комплексів авторів 
архітектурно-будівельної концепції зацікавили три 
основних питання, які відповідали нашим завданням:

– формування своєрідного учбового середовища;
– створення єдиної просторової структури;
– будівництво в умовах дефіциту земельних ре-

сурсів.
У Баухаузі Вальтера Гроппіуса — всесвітньо ві-

домому вищому художньо-промисловому училищі, 
в якому архітектурне навчання поєднувалось з при-
кладним мистецтвом і технічною естетикою — уч-
бові корпуси, майстерні та гуртожитки створювали 

* У 1980 р. був проведений республіканський конкурс на по-
будову нового корпусу архітектурного факультету КІБІ. Дру-
гу премію отримав творчий колектив під керівництвом про-
фесора М. О. Гусєва, членом якого був вчорашній випускник 
КІБІ, архітектор О. С. Слєпцов

систему функціональних просторів різнохарактер-
них будівель, відкритих просторів та майданчиків, 
що формували своєрідне учбове середовище.

Університетські комплекси Ж. Кандиліса в Бер-
ліні та Тулуз М-Мюреї відрізнялися новим підходом 
до організації демократичного студентського сере-
довища. Концепція Кандиліса полягає в тому, що уні-
верситет — це місце спілкування, отримання інфор-
мації, обміну ідеями. Тому весь учбовий комплекс він 
трактує як єдину просторову структуру.

Цікавим прикладом нового вирішення в обмеже-
ному міському середовищі є університетський комп-
лекс в Парижі по вул. Толбіак. Архітектори М. Андрю 
та П. Пара запропонували складну об’ємно-просторо-
ву структуру на основі об’єднання багатоповерхових 
учбових корпусів, одноповерхових блоків, підземного 
просторового паркінгу та ефективно організованих 
майданчиків відпочинку на дахах зальних аудиторій.

Перед архітекторами стояло ще одне непросте 
завдання — естетичне. Художній образ, естетичне 
відчуття виникає тільки в результаті сприйняття 
творчого процесу. Тому архітектура комплексу спо-
руд КНУБА повинна являти собою як би «архітектуру 
архітектора», тобто їй повинно бути притаманне 
відчуття самого творчого процесу.

Архітектурно-будівельна концепція розвитку уні-
вер ситету передбачає часткову реконструкцію існу-
ючих будівель і окремих приміщень у них, розширення 
площ навчальних та житлових будівель університе-
ту, шляхом зведення додаткових корпусів, надбудов 
та прибудов до існуючих, підземних та наземних пар-
кінгів у вищезгаданих зонах, поліпшення рівня ком форт-
ності навчального процесу і житлових умов студентів 
та викладачів, надання всьому архітектурному ан-
самблю університету завершеного вигляду, що сфор-
мувався на початку 1970-х і має свою цінність.

Територія університету складається з наступ-
них функціональних зон: представницько-рекреацій-
ної — А, учбової — Б, фізкультурно-спортивної — 
В та житлової — Г. Пропонується зробити кілька 
етапів реконструкції: зокрема, окремо виділені існу-
ючі будівлі, які вимагають модернізації, зокрема уте-
плення фасадів, добудови, надбудови і новобудови.

Рекреаційна зона включає зелені насадження 
та площу перед центральним входом до головної бу-
дівлі університету з місцями для відпочинку та ма-
лими архітектурними формами: пам’ятником заги-
блим воїнам у Великій Вітчизняній війні та вхідною 

групою зі сторони Повітрофлотського проспекту, 
а також каплицею. Зелений сквер відділяє навчальну 
зону території університету від проспекту.

На наступних етапах розвитку території уні-
верситету концепцією передбачено розширення 
вестибюлю вхідної зони в глибину території уні-
верситету. Основною ідеєю є формування єдиного 
комунікаційного стрижня, з нанизаними на нього 
навчальними корпусами, що утворюється переті-
каючими один до одного двосвітними простора-
ми вестибюлів, починаючи від центрального входу 
до приміщень блоку харчування і бібліотеки, про які 
йтиметься нижче. Цей стрижень об’єднає всі існуючі 
та запроектовані нові навчальні корпуси універси-
тету в єдиний ансамбль, утворить зручне та чітке 
функціональне сполучення в навчальній зоні, ство-
рить прекрасний рекреаційний простір і буде нада-
вати університету репрезентативний вигляд.

Збільшення площ навчальних приміщень здійсню-
ється завдяки будівництву на території універси-
тету додаткових навчальних корпусів, що будуть 
пов’язані з існуючими. Відповідно у подальшому перед-
бачається розміщення по осі головного корпусу двад-
цятиповерхової будівлі з навчальними приміщеннями 
й аудиторіями. Простір вестибюлю центрального 
корпусу буде перетікати у двосвітній вестибюль ба-
гатоповерхової будівлі, з обох боків якого розміщені 
чотири аудиторії по 150 місць кожна. На типовому 
поверсі запроектовані навчальні кабінети з виходом 
у рекреацію та аудиторії з амфітеатром по 50 місць. 
На верхніх поверхах запропоновано розташувати 
залу Вченої ради з фойє та панорамним видом з ньо-
го, а також кабінетами керівництва університету.

У концепції розвитку території також запропо-
новано розмістити новий навчальний корпус, симе-
тричний лабораторному відносно осі симетрії цен-
трального корпусу. В оздобленні існуючого та нового 
корпусів використані однакові архітектурні деталі, 
що надають спорудам більш сучасного вигляду. Між 
собою вони об’єднані об’ємом їдальні з дворівневим 
центричним об’ємом читацької зали бібліотеки. Та-
ким чином досягається розширення приміщень іс-
нуючої їдальні за рахунок розміщення обідньої зали 
в новому об’ємі з можливістю використання літньої 
тераси. Приміщення читальної зали бібліотеки має 
цікавий двосвітній простір. Перед будівлею форму-
ється парадна площа зі сторони фізкультурно-спор-
тивної зони. Між цим блоком і двадцятиповерховим 

блоком навчальних приміщень існує проїзд для за-
безпечення пожежогасіння та проїздів до паркінгів. 
По третьому поверху будівлі мають зв’язок.

У внутрішньому дворі навчальної зони між будів-
лями запроектовано рекреаційні території та під-
земні паркінги орієнтовно на 200 машиномісць.

Модернізуючи учбову зону, автори намагалися 
водночас зберегти і загальну композицію головно-
го фасаду, і надати йому сучасного вигляду шляхом 
влаштування нового скляного фасаду на відстані 
метру від існуючого об’єму, оскільки головна задача 
полягала в збереженні пізнаваності об’єкту рекон-
струкції. Учбова зона складається з навчальних кор-
пусів університету: центрального, лабораторного 
з блоком-вставкою, що їх об’єднує, та блоком лабо-
раторій для випробувань, архітектурного корпусу, 
а також культурно-видовищного блоку, що з’єднує 
центральний та архітектурний корпуси між собою. 
Також в цій зоні розміщується бібліотека, крамни-
ці канцтоварів, їдальня та невеличкі кафе. Ця зона 
обмежена вулицями Освіти та Івана Клименка і зна-
ходиться між рекреаційною і спортивною зонами. 
На її території передбачені місця для відпочинку 
та парковки автомобільного транспорту (100 ма-
шиномісць). Добудовані частини з боку двору мають 
сучасний динамічний образ з використанням вели-
ких площин осклення, що водночас додає і сучасного 
вигляду, і екологічності, і комфортності.

Окремо варто сказати про зміну акцентів в роз-
плануванні вхідної вестибюльної групи головного уч-
бового корпусу. Авторами застосовано плануваль-
но-просторовий прийом «комунікаційно-стрижневого 
розташування» зон, що забезпечить зручний прохід 
в усі зони учбової частини. Розширення головного ве-
стибюля пропонується завдяки прибиранню ненесучої 
внутрішньої стіни, відкриттю зимового саду і об’єд-
нанню їх в один спільний простір. Головний вестибюль 
університету сполучений з рекреаційним просто-
ром, до якого примикають чотири великі потоко-
ві аудиторії на 150 місць кожна. Основні пропозиції 
щодо модернізації вестибюльної частини полягають 
в оптимальному поєднанні сучасності, доцільності, 
функціональності й економічності — максимально ак-
центовано підлогу, металеві меблі й одягнуті в мета-
леві контури колони, мотиви кіл на стелі вестибюлю 
наслідують малюнок стелі актової зали університету. 
Незначна різниця у відмітках приміщень підкреслю-
ється сходами на всю ширину вестибюлю. Оздоблення 
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вхідної зони гранітом та мармуром, влаштування де-
коративних фонтанів і встановлення антивандаль-
них крісел для сидіння, дерева у кадках, зона Wi-Fi — все 
разом дозволить створити комфортну рекреаційну 
зону для студентів та викладачів.

Використаний планувально-просторовий прийом 
«комунікаційно-стрижневого розташування» учбових 
зон підкреслено і на третьому поверсі — на рівні біблі-
отеки з атріумом і верхнім освітленням через великий 
скляний ліхтар. Читальна зала бібліотеки має радіаль-
но-периметральне розташування меблів, для збере-
ження тиші застосовується ковролінове покриття.

На передостанньому поверсі 20-поверхової уч-
бової «свічки» планується розмістити Вчену раду 
університету, яка має вестибюльно-холову частину 
з шириною рекреації — 6 м і залу засідань за типом су-
часної парламентської. У залі передбачено 150 місць, 
з індивідуальним місцем для кожного члена ради і до-
даткові місця для глядачів, екрани для доповідей. Над 
приміщеннями Вченої ради на останньому поверсі 
розміщуються кабінети керівництва університету.

В учбовій зоні передбачено реконструкцію існу-
ючих та будівництво нових будівель. У складі кон-
цепції розвитку університету розроблено проект 
реконструкції приміщень і створення центру куль-
тури і дозвілля КНУБА. Реконструкція актової зали 
передбачає: виправлення акустики, поліпшення ком-
фортності експлуатації, заміну глядацьких крісел 
та влаштування артистичних і гримерних примі-
щень з вбиральнями. Також реконструкцією перед-
бачено оздоблення простору вестибюлю та фойє 
перед входом до зали на першому і другому повер-
хах, реконструкцію кафе на першому та приміщення 
музею на третьому поверхах. Згідно проекту міст-
кість глядацької зали становитиме 720 місць.

На третьому поверсі центру культури і дозвілля 
розміщено музей КНУБА. Його принципово переро-
блено, хоча збережено старі конструкції стелі, за-
проектовано медійний клас на 30 відвідувачів.

Єдність стилю Центру культури і дозвілля дося-
гається взаємозв’язком факторів, що визначають 
архітектурний простір — функції, матеріалу, ху-
дожнього змісту і форми.

Реконструкція фізкультурно-спортивної зони, 
яка межує з навчальною, мінімальна. Спортивний 
корпус з плавальним басейном і закритими спортив-
ними залами облицьовується сучасними оздоблю-
вальними матеріалами. Глядацькі трибуни стадіону 

облаштовуються антивандальними сидіннями, і на-
криваються легким прозорим дашком. Це надасть 
можливість більш комфортного розміщення глядачів 
і проведення на території стадіону урочистих захо-
дів на відкритому повітрі.

Житлова зона розташована за спортивною і охо-
плює будівлі гуртожитків зі спортивними майданчика-
ми у дворах та рекреаціями. Концепцією передбачено 
збільшення рівня комфортності житлових приміщень 
та підвищення поверховості будівлі до 5–12 поверхів 
без погіршення інсоляції приміщень в існуючих будівлях 
гуртожитків, що стоять напроти. Конструктивна 
система надбудови спирається на власний конструк-
тивний каркас без навантаження на існуючу будівлю. 
Конструкції існуючої будівлі підсилюються.

Передбачається модернізація готельних корпу-
сів і розташування в колишньому корпусі військової 
кафедри повноцінного трьох-чотирьохзіркового го-
телю, зорієнтованого як на гостей університету, 
так і в цілому для потреб міста. Облаштовуються 
корпуси гуртожитків. Зокрема, геодезичний корпус, 
збудований у стилі конструктивізму, зберігає свою 
автентичну стилістику і композицію об’ємів після 
надбудови двох поверхів з сучасним оскленням. Їх нави-
сання зумовлювалось умовами дотримання інсоляції. 
У дворі житлової зони передбачено підземний паркінг, 
над ним наземний паркінг, який «накритий» спортив-
ними майданчиками з тенісними кортами, майданчи-
ками для баскетболу, міні-футболу, бадмінтону. Такі ж 
спортивні майданчики влаштовані на даху кафе — 
чим не модернізована ідея експлуатованого плоского 
даху, висунута в часи функціоналізму 1920–1930-х.

Концепцією передбачається також виконати 
утеплення фасадів існуючих будівель з облицюван-
ням їх керамогранітними плитами. Архітектурно-
худож ній образ нових та реконструйованих існуючих 
будівель зберігає існуючу стилістику і пізнаваність 
університету. Передбачається функціонування комп-
лексу як «відкритої» системи з можливістю надання 
в оренду приміщень Центру культури та дозвілля 
університету, використання готельного комплексу 
для потреб університету і міста.

Запропонована архітектурно-будівельна концеп-
ція розвитку Київського національного університету 
будівництва і архітектури дозволить підвищити 
статус КНУБА на загальнодержавному та міжнарод-
ному рівнях як головного ВУЗу України архітектур-
но-будівельного напрямку. Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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РЕКОМЕНДОВАНА	ЛІТЕРАТУРА

До цієї групи будівель відносять кінотеатри, те-
атрально-концертні будівлі, клуби, музеї, виставко-
ві зали, бібліотеки.

Слід зазначити, що ця група будівель найбільше 
вимагає модернізації, насамперед тому, що біль-
шість з них за своїми технологічними можливостя-
ми не відповідає світовим стандартам. Тим більше, 
що поява таких новітніх досягнень як інтернет, 3-D 
та 4-D-кінотеатри, тощо, вимагають перегляду під-
ходів до проектування сучасних видовищних споруд. 
Реалії сьогодення такі, що люди віддають перевагу 
тим музеям, які обладнані відповідними технічними 
досягненнями; мають повну інформацію про експона-
ти, можливість аудіогіда різними мовами, перегляду 
відеофільмів; відвідують із задоволенням виставкові 
зали і музеї сучасного мистецтва з різноманітними 
інсталяціями, що вимагає відповідного освітлення, 
спецефектів тощо. Це ж саме можна сказати про клу-
би — центри дозвілля. Заклади дозвілля повинні мати 
сучасний вигляд, зручне планування, відповідне тех-
нічне оснащення, бути по суті багатофункціональни-
ми культурно-просвітницькими закладами.

Окремим типом закладів дозвілля є бібліотеки, 
які в сучасних умовах змушені конкурувати або ін-
тегруватись з електронними бібліотеками і Інтер-
нетом. Тому запорукою відвідуваності бібліотек 
є привабливий дизайн приміщень з можливістю ор-
ганізації презентацій, літературних та молодіжних 
заходів, інтелектуальних вікторин, облаштуван-
ня літературних або арт-кафе. Бібліотеки повинні 
мати розмножувальну техніку, комп’ютерне облад-
нання, залучення до мережі Інтернет.

Подібно до музеїв бібліотеки активно шукають 
нові форми спілкування з читачем, що змушує їх по-
ступово перетворюватись на сучасні багатофунк-
ціональні заклади, які включають освітню, розва-
жальну функції та елементи громадське харчування.

РЕКОНСТРУКЦІЯ	ВИДОВИЩНИХ	БУДІВЕЛЬ	
І	КОМПЛЕКСІВ

• Реконструкція будівлі Київського Арсеналу, Київ.

• Реконструкція Національного театру Нор-Па-
декалє / National Drama Theater of Nord-Pas-de-
Calais, Бетюн.

• Реконструкція університетського музею Дель-Чо-
по / Museo Universitario del Chopo, Мехіко, Мексика.

• Реконструкція залізничного вокзалу Дорсе під 
функцію музею / Musée d’Orsay, Париж.

• Реконструкція Британського музею / British Mu-
seum, Лондон.

• Реконструкція музею Rijksmuseum, Амстердам.
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перетворення  комплексу  будівель  і  споруд  Арсеналу, 
зведених  у  1803 р.,  та  прилеглої  території  Старої  Пе-
черської  фортеці  в  культурно-мистецький  та  музей-
ний комплекс «Мистецький Арсенал».

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реставрація  споруди  Арсеналу  з  добудовою  мансард-
них  поверхів,  будівництво  дворівневого  підземного 
простору  під  внутрішнім  двором  будівлі,  влаштуван-
ня  пішохідної  зони,  що  з’єднає  територію  комплексу 
з Лаврою. Відродження історичних валів з влаштуван-
ням пішохідної оглядової зони. Будівництво нових кор-
пусів і підземних паркінгів та арт-простору в тілі дея-
ких частин земляних валів.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
«Мистецький  Арсенал»,  що  відкрито  для  відвідувачів 
у  2007 р.  після  реконструкції  як  виставково-музейний 
центр,  значно  розширить  свої  функціональні  мож-
ливості  завдяки  підземному  дворівневому  простору 
з концертною залою та виставковими приміщеннями. 
Перед  головним  входом  з’явиться  найбільша  в  країні 
площа,  а  під  нею  підземні  паркінги  до  2 000  машино-
місць. Поверхня земляних валів, яка сформована заново, 
перетвориться  у  панорамний  туристичний  пішохід-
ний маршрут. В новобудові, що планується за межами 
оборонних  валів,  розміститься  багатофункціональна 
концертна  зала  до  4 000  місць,  туристичний  центр 
з  готелями  3  та  5  зірок,  центр  дитячої  творчості 
та  національний  реставраційний  центр  (12 000 кв. м), 
арт-кафе, арт-галереї, магазини тощо.

© ТОВ «Проектні системи ЛТД», 2011

Реконструкція будівлі Київського Арсеналу

Київ, вул. Лаврська 28

проектувальник: ТОВ «Проектні системи ЛТД»
містобудівна	
та	планувальна	концепція: 2009–2011

До та після реконструкції, принципова схема

Первісний проект

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення  сучасної  будівлі  театру  на  основі  відбудо-
ваного  у  1990-х  кінотеатру  «Палас»  1930-х рр.  будів-
ництва.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Відновлення фасаду кінотеатру 1930-х. Повне перепла-
нування. Добудова, надбудова, встановлення сучасно-
го інженерного і технологічного обладнання.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Реконструкція  проводилась  у  два  етапи.  На  першому 
етапі було добудовано сценічну коробку з гримерними 
та  технічними  приміщеннями.  В  об’ємі  старої  будівлі 
розміщено  безпосередньо  амфітеатр  глядацької  зали 
та  простір  для  відвідувачів.  Після  знесення  кутового 
будинку  у  2009 р.  з’явилась  можливість  добудувати 
другу  частину  проекту,  де  розмістилися  вестибюль, 
репетиційні  зали  та  адміністративні  приміщення. 
При  цьому  було  удосконалено  планування  збудованої 
раніше  частини.  Зовнішній  вигляд  будівлі  театру  змі-
нювався  в  три  етапи  —  1930-і  та  впродовж  двох  ре-
конструкцій.

© Manuelle Gautrand Arcyitecture, 1994

Реконструкція Національного театру Нор-Падекалє 
National Drama Theater of Nord-Pas-de-Calais
Бетюн. Франція

проектувальник: Manuelle GAUTRAND Arcyitecture
проект: 1994
реалізація: 1999, 2010–2014

До реконструкції

Проект реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Відновлення історичної будівлі виставкового павільйо-
ну,  побудованого  у  1902 р.  для  міжнародної  виставки 
в Дюссельдорфі і згодом перенесеного в Мехіко. Викори-
стання  як  природно-історичного  музею  під  сучасний 
громадський  центр  мистецтв  Universidad  Nacional 
Autonoma.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реставрація пам’ятки початку ХХ століття. Зведення 
всередині його внутрішнього простору багаторівневої 
структури  приміщень  громадського  центру;  нового 
заглибленого  простору  нижче  відмітки  +0,00,  не  зв’я-
заного з фундаментами історичної будівлі. Три наземні 
поверхи  виконані  з  залізобетонного  каркасу  і  засклені 
матовим  склом.  Вся  конструкція  вбудованого  об’єму 
існує окремо від чавунних конструкцій пам’ятки архі-
тектури.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
При  збереженні  автентичної  конструкції  було 
створено  сучасний  громадський  університетський 
центр  мистецтв,  який  також  обслуговує  мешкан-
ців престижного житлового району Мехіко. Тут вла-
штовано шість виставкових зал, кінозалу на 132 гля-
дача,  залу-форум  на  216  місць,  бібліотеку,  архівний 
та інформаційний центри, учбові приміщення бальної 
зали  та  художніх  майстерень.  На  покрівлі  встанов-
лено  сонячні  батареї,  систему  збору  та  фільтрації 
дощової води, яка потім використовується. У вікнах 
змонтовано  скло  з  ультрафіолетовими  фільтрами. 
Для  пересування  відвідувачів  між  поверхами  вста-
новлено три ліфти та металеві сходи вздовж фаса-
ду внутрішнього об’єму.

© TEN ARQUITECTOS, 2005

Реконструкція університетського музею Дель-Чопо 
Museo Universitario del Chopo
Мехіко. Мексика

проектувальник: TEN ARQUITECTOS
проект: 2004–2005
реалізація: 2006–2010

До реконструкції

Проект реконструкції Після реконструкції

Проектний макет

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
перетворення  історичної  будівлі  вокзалу  та  готелю, 
що  примикає  до  нього  в  музей  прикладного  і  образот-
ворчого мистецтва.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Повна  заміна  функції.  Перепланування  згідно  концепції 
побудови  експозиційного  простору.  Реставрація  фа-
садів, реконструкція покрівлі, заміна засклення. Повна 
заміна інженерного обладнання.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
За рахунок сучасних будівельних конструкцій та розро-
бленої  концепції  побудови  музейного  простору  вдалося 
добитися створення різноманітного експозиційного про-
стору на основі контрасту зовнішньої архітектури кін-
ця  ХІХ  століття  і  нових  інтер’єрних  рішень.  15 000 кв. м 
експозиційної площі побудовано за хронологічним принци-
пом.  Зараз  постійна  експозиція  розташована  на  трьох 
рівнях. На нижньому поверсі експонуються роботи, ство-
рені до 1870-х. Експозиція другого поверху складена з ко-
лекції робіт кінця ХІХ століття. Третій поверх — це ро-
боти  експресіоністів  та  постекспресіоністів.  В  склінні 
фасадних  вітражів  і  прозорої  покрівлі  (подвійних)  вико-
ристали до 30 різних видів скла в залежності від потреб 
безпеки і освітлення різних типів експозиції. У разі доціль-
ності влаштовано і штучне освітлення, яке регулюєть-
ся  автоматично.  Програма  центрального  технічного 
управління слідкує також і за температурним і вологіс-
ним режимами. Висота зали під нефом 32 м, ширина 40 м 
З поверху до поверху відвідувачі пересуваються 10-ма ес-
калаторами та 12-ма ліфтами.

© Gae Aulenti, 1980

Реконструкція залізничного вокзалу Дорсе під функцію музею 
Musée d’Orsay
Париж. Франція

проектувальник: Gae AULENTI
проект: 1980
реалізація: 1986

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Відновлення функції рекреаційного простору внутріш-
нього двору музею. Розширення експозиційних та учбо-
вих площ.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Демонтаж підсобних приміщень, які займали простір 
внутрішнього  двору.  Відновлення  одного  з  чотирьох 
портиків,  що  виходили  у  внутрішній  простір.  Заміна 
несучих  колон  читальної  зали.  Монтаж  сталевої  сіт-
частої оболонки, яка сформувала критий, пронизаний 
денним світлом, простір атріуму. Демонтаж «Сніжної 
галереї» і заміна її копією, яка виконана із залізобетону. 
Облицювання підлоги та стін світлим каменем.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Внутрішній  дворовий  простір  музею  площею  біля 
19 000 кв. м  перетворено  у  багаторівневий  атріум, 
що  розширило  можливості  влаштування  експозицій-
ної  мобільної  площі  та  відновило  зорове  сприйняття 
внутрішніх  фасадів  двору  музею  та  будівлі  читаль-
ної  зали.  Додатково  з’явились  освітні  та  інформацій-
ний  центри,  ресторан  з  терасою.  Вперше  відкрита 
для  загального  доступу  читальна  зала,  де  розміщена 
бібліотека світових культур. Засклене покриття, яке 
дозволило  втілити  ці  перетворення,  має  складну  гео-
метричну форму і унікальне конструктивне рішення.

© Foster & Partners, 2000

Реконструкція Британського музею / British Museum

Лондон. Великобританія

проектувальник: Foster & Partners
реалізація: 1994–2000

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування будівлі, побудованої у 1865 р., яка зазна-
ла  на  цей  час  декілька  перебудов  під  вимоги  сучасного 
музею ХХІ століття.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування  планувальної  структури.  Заглиблення 
на один поверх об’єму внутрішніх двориків. Перекрит-
тя скляною прозорою покрівлею атріумних просторів 
і  облицювання  їх  внутрішніх  фасадів  камінням.  Будів-
ництво  нових  павільйонів,  реконструкція  паркової 
зони.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Створено  комплекс  сучасного  музею,  який  вдосконалю-
вали майже десять років. Першим етапом стала рекон-
струкція  основної  будівлі.  Головна  просторова  задум-
ка  —  це  наявність  двох  внутрішніх  двориків,  довкола 
яких згуртувалися виставкові галереї, була підтримана 
при реконструкції створенням сучасного громадського 
простору  в  атріумних  об’ємах,  які  забезпечили  парад-
ність входу в музей, багато світла і повітря в інтер’є-
рах.  Додатковий  простір  під  атріумами  використали 
для  розміщення  аудиторії,  кафе  і  музейного  магазину. 
Площа  корпусу  склала  біля  30 000 кв. м.  Після  цього  та-
кож було реконструйовано крило Philips, де було засто-
совано  ті  ж  самі  методи  реконструкції  з  організацією 
камерного  атріуму.  Це  крило  призначено  для  тимча-
сових  виставок.  В  комплексі  також  споруджено  новий 
павільйон  азіатського  мистецтва,  що  влаштований 
посеред штучного ставка, а також службовий вхідний 
корпус.  Історична  школа  малюнку  реконструйована 
під  функцію  музейного  освітнього  центру.  У  парковій 
зоні (14 500 кв. м) розташувався сад скульптур.

© Grus y Ortis arquitectos, 2014

Реконструкція музею Rijksmuseum

Амстердам. Нідерланди

проектувальник: Grus y ORTIS arquitectos
реалізація: 2003–2014

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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РЕКОМЕНДОВАНА	ЛІТЕРАТУРА

В цьому розділі ми будемо розглядати принци-
пи і особливості реконструкції сакральних будівель 
на прикладі православних церков, храмів і храмових 
комплексів. Протягом останніх двадцяти п’яти ро-
ків спостерігається ренесанс церковного будівниц-
тва, який значно збагатив досвід реконструкції, 
проектування та будівництва православних храмів 
на території України.

Головне питання, яке вирішує архітектор при про-
ектуванні храму — як, не порушуючи канонічних вимог 
до архітектури церковної будівлі, канонів релігійної 
обрядовості (літургійної служби), створити його ар-
хітектурно-художній образ, виявляючи творчу індиві-
дуальність. Для православних храмів основні складові: 
спадкоємність, особливості розміщення на ділянці, 
функціональна схема, композиційна варіативність, 
конструкції, архітектурно-художня самобутність, 
багатофункціональність храмових комплексів.

В архітектурі храму спадкоємність — це не на-
слідування, а розуміння ідеї, силуету, творчий зв’язок 
з національною спадщиною, пошук сучасної національ-
ної форми, архітектурно-просторова та історична 
взаємодія з оточенням. Містобудівна ситуація є клю-
чем до прийняття образного, об’ємно-просторового 
і композиційного рішення. Храм може бути домінан-
тою і проглядатися з багатьох точок, а може мати 
значення центру локального містобудівного ансамблю.

Традиційна тричастинна функціональна структу-
ра організації православного храму: вівтарна части-
на — середній храм — притвор — зазнає змін. Це збіль-
шує варіантність функціональної схеми. Призначення 
притвору як місця для «оглашенних», а згодом і «баби-
нець» (для жінок) поступово зникло. Сьогодні в цій зоні 
може розміщуватись іконна лавка, а також сходи, 
що ведуть на хори. Призначення хорів також зміни-
лося: тепер це зона співаків церковного хору. З’явилися 
двочастинні храми-ротонди, тетраконхи, які мають 
тільки вівтарну частину і середній храм.

Багата історія православного храмобудуван-
ня представлена різноманітними типами будівель: 
хрестово-купольні, хрестові, тетраконхи, витягну-
ті тричастинні «корабельні», двочастинні, рото-
нди, які можуть бути стовпними і безстовпними. 
Базиліки у православ’ї рідкість, однак для кафедраль-
них соборів ця схема логічно комбінується з хресто-

во-купольною або ротондальною. Використання 
досягнень сучасної будівельної науки, техніки та ма-
теріалів стимулює знаходження особливостей ав-
торського архітектурного стилю, оригінальність 
форми, силуету і деталей будівлі.

Православний храм легко впізнати, його не мож-
на сплутати з іншими християнськими церквами. Ця 
особливість його архітектури характеризується 
наступними основними ознаками: простота і ціліс-
ність пропорцій, монументальність, пластика фа-
садів, орнамент, колір, інтер’єр. В сучасних умовах 
храм стає центром культурного і духовного життя 
віруючих і може об’єднувати такі додаткові функції, 
як просвітницьку, музейну, етнографічну, меморіаль-
ну, благодійну. Зазвичай храмовий комплекс включає 
недільну школу з бібліотекою, трапезну, прочанську, 
притчевий дім, майстерні та допоміжні приміщення.

РЕКОНСТРУКЦІЯ	КУЛЬТОВИХ	БУДІВЕЛЬ	
І	КОМПЛЕКСІВ

• Храмовий комплекс Ікони Божої Матері Живоносне 
Джерело. Реконструкція і нове будівництво, Київ.

• Спасо-Преображенський Храмовий комплекс Свя-
то-Борисо-Глібського жіночого монастиря. Місто-
будівна реконструкція і нове будівництво, с. Водяне.

• Храмовий комплекс Ікони Божої Матері Введен-
ня в Храм Пресвятої Богородиці. Реконструкція 
і нове будівництво, Київ.

• Храм Покрови Пресвятої Богородиці. Реконст-
рукція, с. Рогізна.

• Храмовий комплекс Св. Мучениці Параскеви. Місто-
будівна реконструкція і будівництво, с. Піщане.

• Храмовий комплекс Святих Антонія і Феодосія 
Києво-Печерських. Містобудівна реконструкція 
і нове будівництво, с. Свято-Петрівське.

• Духовно-просвітницький центр храмового комп-
лексу Святого Благовірного Князя Олександра 
Нев ського. Містобудівна реконструкція і нове бу-
дівництво, Київ.

• Духовно-просвітницький центр Полтавської єпар -
хії в комплексі Успенського собору. Місто будівна 
реконструкція і нове будівництво, Полтава.

d

КУЛЬТОВІ БУДІВЛІ ТА КОМПЛЕКСИ
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Відродження  храмового  комплексу  на  основі  будівлі 
храму  1872 р.  та  незавершеного  будівництва  спорт-
клубу «Олімпієць» у 1987 р.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Добудова  поверхів,  об’ємів  центрального  куполу 
та дзвіниці, влаштування паперті на покрівлі нижньої 
церкви  та  сходів  на  неї.  Будівництво  парафіяльного 
будинку. Збереження історичних цитат, декоративне 
оздоблення фасадів, включаючи мозаїчні вставки. Впо-
рядкування території, огородження, вхідна брама.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Загальна  місткість  храму  доведена  до  1 100  парафі-
ян,  у  т. ч.  верхнього  800  і  нижнього  300  уклінних.  За-
гальна площа будівлі храму після реконструкції склала 
2 300 кв. м, у т. ч. житлово-офісної частини — 284 кв. м. 
Триповерховий  парафіяльний  будинок  загальною  пло-
щею  533 кв. м  містить  приміщення  недільної  школи 
площею 268,7 кв. м, прочальню і художні майстерні.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2011
© О. С. Слєпцов, 2011

Історичні дослідження свідчать про будівництво 
в 1868–1872 рр. (типовий проект № 8) в с. Братська 
Борщагівка кам’яної церкви на місці дерев’яної — «Жи-
воносного джерела». У 1936 р. церкву закрили і погра-
бували. У 1935 р. була зруйнована дзвіниця, а потім 
і каплиці над колодязями. До 1941 р. приміщення цер-
кви використовувалося під колгоспне зерносховище. 
Релігійні обряди були відновлені в 1941 р. і проводили-
ся до 1968 р., коли церкву знову закрили. У 1980-і ще 
міцна будівля церкви використовувалася під котель-
ню; конструкції дахів, стін, фасадів, куполів, входів, 
отворів старіли і руйнувалися. Під час будівництва 
житлового масиву Південна Борщагівка в 1987 р. бу-
дівлю церкви почали пристосовувати під спортклуб 
«Олімпієць».

У 1992 р. недобудований спортклуб із залишка-
ми будівлі церкви був переданий громаді Української 
Православної Церкви. З цього моменту почалося від-
родження Храму. Історично ця церква завжди мала 
не тільки релігійне, але і загальнокультурне значен-
ня, при ній існувала недільна школа з бібліотекою. Від-
родження храму поставило вимогу об’єднати значні 
творчі та науково-технічні зусилля для повернення 
йому колишнього значення.

В період закладення церкви в середині ХIХ століт-
тя навколо неї не було інтенсивної забудови. На тлі 
типової сільської забудови церква була візуальним ак-
центом, розташовуючись на невеликому підвищенні 
над озером. В даний час ділянка опинилась в глибині 
житлової забудови, і будівля церкви втратила своє 
просторове значення. Для відтворення архітектурної 
домінанти було запропоновано використати невели-
кий рельєф, щоб розкрити споруду Храмового комп-
лексу на транспортну магістраль, зробити головну 
пішохідну алею до церкви відкритою і святковою, 
організувати зручний під’їзд для гостей і парафіян. 

Храмовий комплекс Ікони Божої Матері Живоносне Джерело 
Реконструкція і нове будівництво
Київ, вул. Симиренка 12

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 1996–2011
реалізація: з 1997

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Зі сторони цієї аванзони через головний вхід на тери-
торію храму організовано підйом сходами і пандусом 
на широкий подіум над цокольним поверхом, який слу-
жить папертю, звідки організовані входи в храм. Над 
головним входом запроектована дзвіниця, яка не пе-
ревищує висоти першого ярусу центрального бараба-
на головного купола церкви і орієнтована на пішохідну 
алею аванзони. З південного боку також організована 
площа, на якій знаходиться каплиця зі старим колодя-
зем. З цієї ж площі організований вихід на подіум широ-
кими відкритими сходами, а також вхід в нижню цер-
кву, розміщену в цокольному поверсі під подіумом.

Затисненість ділянки дозволила організувати 
тільки один під’їзд зі східного боку в господарську 
зону на територію церкви і до парафіяльної будів-
лі. Навколо Храму передбачені алеї для проведення 
Хресного Ходу. Гостьові стоянки автотранспорту 
передбачені за межами храмової зони.

Храмовий комплекс складається з двох основних 
споруд: реконструйованої церкви з обслуговуючими 
приміщеннями і окремо розташованої новозбудова-
ної парафіяльної будівлі.

Незадовільний стан споруди, бажання замовника 
та авторів проекту максимально зберегти первинні 
контури зруйнованої будови зумовили його складну 
архітектурно-планувальну та об’ємно-просторову 
композицію. Відновлюваний простір умовно був роз-
ділений на декілька частин. Перша — основна части-
на — те, що збереглося від церкви; функціонально-пла-
нувальна схема передбачає послідовно притвор, 
два простори середнього храму і вівтарну апсиду. 
Для поліпшення акустичних якостей і збільшення 
площі вівтарної частини церкви було вирішено в схід-
ній стіні центрального нефа між вівтарем і середнім 
храмом замість трьох арочних пройм зробити одну 
по ширині рівну трьом. У першій частині середнього 
храму запроектовані хори для півчих і збільшена ви-
сота пройми в західній стіні старої церкви.

Друга частина — прибудовані до старої церкви 
з північної та південної сторони зали недобудованого 
спортивного клубу, які було запропоновано використо-
вувати як зали-нефи, з окремими іконостасами, і тим 
самим верхній Храм зробити трьохпрестольним.

Третя частина — двоповерховий корпус у вигляді 
підкови з внутрішнім двориком, прибудований зі схід-
ного боку. У цій зоні розміщені ризниця і паламарська 
вівтаря, квартири для проживання священнослужи-
телів та їх сімей, адміністративні приміщення, а в цо-

кольному поверсі (стилобатній частині) — трапез-
на з кухнею, спортивно-тренажна зала, громадські 
вбиральні, гараж на два машиномісця та котельня. 
З північного крила прибудованого до церкви корпусу 
організовано службовий перехід у простір залу-нефа 
і прохід у головний вівтар. Двоповерхові крила корпу-
су завершуються сходовими клітками у вигляді веж, 
які увінчуються куполами. Таким чином, склалася 
об’ємно-планувальна композиція храму, просторова 
особливість якої полягає в периметральній оббудові 
конструкцій старої церкви.

Вся споруда базується на стилобаті. В центрі до-
мінує головний об’єм церкви з куполом, головний вхід 
акцентується дзвіницею, зі східної вівтарної сторони 
розміщений корпус з дрібночарунковими приміщення-
ми, сконцентрованими навколо внутрішнього дво-
рика, вхід в який фланкують дві вежі з куполами. Зов-
нішній вигляд фасадів церкви, в якому переважають 
жовто-білі тони з кольоровими акцентами (мозаїчні 
та керамічні художньо-декоративні панно, що роз-
ташовані на візуальних і планувальних осях) досить 
стриманий.

Стриманість і лаконічність із збереженням існу-
ючих архітектурних елементів і деталей (портик 
старої церкви) протиставлені ускладненому об’єм-
но-просторовому вирішенню комплексу, побудова-
ного на динамічному збільшенні об’ємів і їх елементів 
від бічних крил до центричного купола і ажурної дзві-
ниці, увінчаної невеликою банею. Куполи і дахи вико-
нані в блакитних богородичних кольорах, а головний 
купол прикрашений золотими зірками.

Парафіяльна будівля своєю архітектурою повні-
стю підпорядкована головній споруді — церкві, і за-
микає композиційну вісь комплексу. За планувальною 
віссю комплексу, на якій послідовно розміщені: дзвіни-
ця, головний купол церкви, вівтар, внутрішній дво-
рик, організовано головний вхід в триповерховий па-
рафіяльний будинок. На першому та другому поверсі 
розташовані шість класів недільної школи, на тре-
тьому — три номери прочанської, а в цокольному по-
версі — художні та швейні майстерні з виготовлення 
ікон та пошиття облачень.

Відтворений Православний храм для жителів Свя-
тошинського району м. Києва став не тільки духовним 
та культурним центром, а і архітектурно-художньою 
домінантою в сучасній типовій забудові. Також цей 
об’єкт став для автора «першою ластівкою» в реалізо-
ваному сакральному проектуванні та будівництві. Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Розширення містобудівного ансамблю жіночого монас-
тиря з будівництвом парафіяльного комплексу.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Формування  загального  архітектурно-планувального 
рішення  монастиря.  Будівництво  нового  храму,  над-
брамної  дзвіниці  та  реконструкція  недобудованої  бу-
дівлі під функцію будинку ігумені (гостьового будинку).

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Завершується  будівництвом  храм-ротонда  на  460  па-
рафіян, у т. ч. верхній на 230 та нижній на 230 па ра фіян. 
Загальна  площа  465 кв. м,  будівельний  об’єм  5 068 куб. м. 
Надбрамна  дзвіниця  містить  житлові  та  допоміжні 
приміщення.  Будинок  ігумені  площею  262 кв. м  склада-
ється з келії ігумені та приміщень прочанської. В компо-
зицію ансамблю включено місток, що поєднує монастир 
з новим храмовим комплексом і альтанкою «Голгофа».

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2011
© О. С. Слєпцов, 2011

Поряд з існуючою Свято-Борисо-Глібською цер-
квою жіночого монастиря запроектовані будівлі 
Спасо-Преображенського храму, прочанської, над-
брамної дзвіниці, Голгофи (накритий альтанкою 
хрест). Передбачається також реконструювати 
недобудований житловий будинок під келію для ігу-
мені та на другому поверсі номери прочанської з ок-
ремим входом.

Спасо-Преображенський храм розміщений на ді-
лянці зі значним перепадом відміток, що становить 
приблизно 10 м. Це зумовило знаходження оригіналь-
ного об’ємно-просторового рішення, яке передбачає 
організацію головного входу в храм з тераси, що під-
тримується ажурною аркадою. На рівень тераси ве-
дуть напівкруглі парадні сходи. Площа перед голов-
ним входом збільшена і служить папертю. Навколо 
храму передбачається проведення Хресного Ходу.

Розміщення храму по осі захід-схід при організації 
головного підходу до нього зумовило використати 
круглу форму плану.

Спасо-Преображенський храмовий комплекс Св. Борисо-Глібського 
монастиря, містобудівна реконструкція і нове будівництво
с. Водяне, Зміївський район, Харківська область

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект	і	реалізація: з 2010

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції, початок будівництво Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Храм-ротонда — будівля з центральною об’єм-
но-планувальною композицією, має головний і два до-
даткові входи. У східній частині розміщено вівтар 
з ризницею і паламарською, що відділений від серед-
нього храму іконостасом та солеєю. У плані вівтарна 
стіна — напівкругла апсида і завершена напівкупо-
лом-конхою. Храм і вівтар мають напівциркульні вікна.

Архітектурно-просторова форма склепіння — 
купол, криволінійний, монолітний, залізобетонний. 
Завершується купол маківкою, що знаходиться 
на барабані. У рішенні входів використовуються 
динамічні криволінійні форми, окреслені фронто-
нами і волютами, які спираються на фриз, а там-
бур — на пілястри. Чотири менші маківки поставле-
ні над кожним входом і над вівтарем. Просвіти вікон 
і дверей напівциркульні. На площині стіни між вікна-
ми передбачено місце для мозаїчного панно. Декор 
фасаду стриманий.

Існуючий рельєф та влаштування тераси дозво-
лило розмістити в цокольному поверсі нижній храм 
(для щоденної служби) висотою 4,95 м, місткістю 
і планувальним рішенням аналогічним основному. 
Простір перед входом до нього накривається тера-
сою верхнього храму, що дає можливість його част-

ково освітити. З нижнього храму у вівтарну частину 
верхнього — ведуть службові сходи, що використо-
вуються священнослужителями. Під терасою запро-
ектовані господарські та технічні приміщення.

Корпус прочанської з надбрамною дзвіницею відо-
кремлює територію храмового комплексу від вулиці. 
Це одноповерхова будівля галерейного типу з влаш-
туванням входів і вікон з боку галереї. У централь-
ну частину корпусу вбудовано об’єм надбрамної 
дзвіниці зі сходами на рівень відкритого простору 
для розміщення дзвонів. Вхід (в’їзд) на територію 
здійснюється крізь арочний просвіт у корпусі. В пра-
вому крилі галереї, яку підтримує витончена аркада, 
влаштовані входи до двох житлових блоків прочан-
ської, кожен з яких має по дві кімнати, спільний там-
бур, коридор і вбиральні. У лівому крилі корпусу роз-
міщуються громадські вбиральні, комора для білизни 
і теплогенераторна. У його центральній частині по-
руч із вхідною аркою передбачені приміщення для охо-
рони та іконна крамниця зі сходами до складського 
приміщення, розміщеного на другому рівні.

Стилістика всіх будівель сакрального комплек-
су підпорядкована архітектурі головної споруди — 
Спасо-Преображенського храму.

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення  завершеного  ансамблю  храмового  комп-
лексу.  Планувальне  впорядкування  території.  Рекон-
струкція недобудованої споруди храму.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реконструкція недобудови будівлі церкви з укріпленням 
перекриття  над  підвальною  частиною.  Зміна  схеми 
розміщення колон і склепінь, на які спирається барабан 
з  головним  куполом.  Встановлення  додаткових  куто-
вих  главок.  Реконструкція  існуючої  сакральної  споруди 
з об’єднаною функцією каплиці, дзвіниці і парафіяльного 
будинку.  Купол  каплиці  підлягає  демонтуванню  над-
будовою  об’єму  чотириярусної  дзвіниці.  Парафіяльний 
будинок частково переплановано, а над притвором ка-
плиці передбачено додаткову главку.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Завершується  будівництво  реконструйованого  хра-
му,  будівельний  об’єм  якого  збільшено  до  5 678 куб. м 
за  рахунок  нового  об’ємно-просторового  і  конструк-
тивного  рішення  його  купольної  частини.  Місткість 
храму  315  уклінних.  Споруда  каплиці  загальною  пло-
щею  56,23 куб. м  буде  завершена  4-ярусною  дзвіницею 
заввишки 20,2 м. Парафіяльний будинок містить в собі 
недільну  школу,  трапезну  та  прочанську.  Додатково 
комплекс  буде  доповнено  спорудами  іконної  крамниці, 
альтанки, громадської вбиральні, головної і бічної вхід-
них  брам,  а  також  дитячими  та  спортивними  май-
данчиками.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2010
© О. С. Слєпцов, 2010

Розташування храмового комплексу є домінант-
ним у навколишній забудові як за візуально-плану-
вальними напрямками, так і за силуетними та ко-
лірними характеристиками.

Композиційне і планувальне рішення храмового 
комплексу формувалося з урахуванням вже існую-
чої каплиці і прибудованого до неї зі східної сторони 
двоповерхового об’єму парафіяльної будівлі, а також 
вже збудованого фундаменту церкви. Для організації 
центрального входу на ділянці запроектовано голов-
ну браму. З південного боку передбачений пішохідний 
зв’язок з парковою зоною. На межі ділянки ближче 
до існуючих інженерних комунікацій розміщена одно-
поверхова будівля громадської вбиральні. При вході 
на ділянку з лівої сторони запроектовано альтан-
ку іконної крамниці. З північної — організовано зону 
відпочинку з дитячими і спортивними майданчика-
ми. Господарська зона передбачена на межі ділянки 
зі східного боку.

Храмовий комплекс Ікони Божої Матері Введення в храм 
Пресвятої Богородиці, реконструкція і нове будівництво
Київ, вул. Ромена Роллана 10-А

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: з 2010
реалізація: з 2010

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції Проект реконструкції
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Храмовий комплекс складається з двох основних 
споруд — храму і споруди з об’єднаною функцією — 
каплиці, дзвіниці і парафіяльної будівлі.

На момент початку проектування реконструк-
ції храму був побудований його підвальний поверх 
і частково зведені стіни. Обстеження існуючих кон-
струкцій і аналіз попереднього проекту постави-
ли вимогу зміни конструктивних, архітектурних 
і образно-художніх рішень. Було проведено підси-
лення залізобетонного перекриття над підвальною 
частиною за допомогою колон і ригелів, запроекто-
вана нова система колон і склепінь, на які спираєть-
ся барабан з головним куполом.

Храм прямокутний, хрестовокупольний, без-
стовпний, п’ятиглавий. Головний вхід акцентовано 
портиком з мозаїчним панно на фронтоні. Бічні вхо-
ди представлені невеликими портиками. Храм вико-
наний у біло-блакитних богородичних кольорах.

Будівлю каплиці також реконструйовано. Запро-
поновано демонтувати її купол, а на його місці за-
проектовано дзвіницю. Будівля каплиці з розміщеною 
над нею дзвіницею запропонована чотириярусною, 
а архітектурно-художні її характеристики підпо-
рядковані образному рішенню головного храму.

Парафіяльний будинок, що прилягає до каплиці 
з дзвіницею, зажадав невеликого коригування в пла-
нувальній схемі, деталях фасаду і оздоблювальних 
матеріалах.

Вхідна група, альтанка церковної крамниці, 
альтанка для відпочинку, споруда громадської вби-
ральні у вигляді одноповерхової ротонди виконані 
в стилістиці храму та каплиці. Передбачені зони від-
починку, дитячі та спортивні майданчики. Комплекс 
став культурно-духовним центром для Святошин-
ського району м. Києва.

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Відновлення  первинної  об’ємно-планувальної  компози-
ції,  створення  пізнаваного  архітектурно-художнього 
образу сакральної споруди на основі єдиного стильово-
го вирішення.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Знесення добудови до будівлі церкви. Укріплення фунда-
ментів і добудова бічних притворів та об’єму дзвіниці 
до  головного  входу.  Надбудова  центрального  бараба-
ну  та  куполу.  Реконструкція  покрівлі  з  урахуванням 
запропонованих  планувальних  змін.  Впорядкування 
території, зведення вхідної брами, огорожі території. 
Пристосування будівлі, що існує на півночі майданчику, 
під трапезну і бібліотеку.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Місткість храму буде становити 292 уклінних. Загаль-
на площа збільшиться з 279,6 кв. м до 350,6 кв. м та бу-
дівельний об’єм майже у  1,5  рази.  Силует  храму  збага-
титься  об’ємами  центрального  барабану  з  куполом 
та дзвіницею.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2012
© О. С. Слєпцов, 2012

Храм Покрови Пресвятої Богородиці було зве-
дено «стараннями парафіян і державної скарбниці» 
в 1895 р. на фундаментах старої дерев’яної Свято-
Анен ської церкви.

За спогадами старожилів села, записаними 
в 1960-і, до 1938 р. Покровська церква була одноку-
польна і мала в плані форму хреста, бокові притво-
ри були декоровані портиками, а центральний вхід 
виділений великим різьбленим порталом. Споруда 
стояла на високому гранітному фундаменті, висо-
та стін від фундаментів до стелі сягала близько 
6 м. Загальна площа приміщень церкви — більше 
350 кв. м. Внутрішні стіни були прикрашені дошка-
ми. Біля західного порталу церковної споруди висо-
чіла двоярусна дзвіниця. Позолочений купол Покров-
ської церкви, який піднімався на висоту 35–40 м, 
було видно з околиць міста Сквира.

В даний час існує центральна дерев’яна ча-
стина церкви з вівтарем, яка зовні облицьована 
цеглою. Майже повністю залишилися дубова під-
лога з підпільним простором і конструкції даху 

Храм Покрови Пресвятої Богородиці, реконструкція

с. Рогізна, Сквирський район, Київська область

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2012

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції Проект реконструкції
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(дерев’яні крокв’яні ферми прогоном понад 10 м). 
До існуючої частини добудовано: з боку головного 
входу — ґанок з портиком, який має чотири коло-
ни, з північного боку — будинок бібліотеки і диско-
теки. Фундаменти добудованих частин просіли. 
Це видно з тріщин, які утворилися між ними і ста-
рою частиною будівлі.

Реконструкція храму Покрови Пресвятої Бого-
родиці передбачає: знесення добудованих до старої 
церкви частин; прибудовування бічних притворів 
з портиками; прибудовування до центрального вхо-
ду об’єму дзвіниці з портиком; надбудову централь-
ного барабану храму; будівництво вхідної брами 
та огорожі; організацію в центральному притворі 
приміщення для церковного обладнання та іконної 
крамниці; організацію в залі храму приміщень вівта-
ря, амвона, солеї і двох криласів; переобладнання 
будівлі, яка існує на території, під трапезну і біблі-
отеку; впорядковування території храму, включно 
зі сквером, з організацією місць відпочинку для до-
рослих і дітей (ігровий майданчик).

Добудова бічних притворів виконується на існую-
чих старих фундаментах після їх обстеження. Об’єд-

нання простору притворів з простором середнього 
храму можна виконати тільки за умови обстеження 
дерев’яних конструкцій стін. Підлогу криласів, амво-
на, солеї та вівтаря запроектовано виконати вище 
підлоги залу на 0,45 м.

Пропонується дзвіницю прибудувати біля цен-
трального входу в храм, використовуючи, за мож-
ливістю, фундаменти, які залишаться після демон-
тажу старого вхідного портика. Простір дзвіниці 
пов’язаний з вхідним ґанком металевими сходами. 
Дзвіниця має приміщення для дзвонаря.

Стіни добудованих об’ємів передбачено вико-
нати з цегли. Колони портиків — із залізобетону 
за аналогією з доричним ордером.

Після реконструкції споруда храму Покрови Пре-
святої Богородиці матиме єдине стильове рішення 
і отримає в плані первинну форму хреста. Централь-
ний фронтон, ніші над центральним входом, ніші 
дзвіниці і з зовнішньої стіни вівтаря будуть мати 
мозаїчні ікони, які прикрасять споруду. Лаконічність 
архітектури храму Покрови Пресвятої Богородиці 
створює йому пізнаваний образ серед інших сакраль-
них споруд України.

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Завершення  формування  містобудівного  вирішення 
сакрального комплексу.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Нове  будівництво  споруд  дзвіниці  і  каплиці,  впорядку-
вання території.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Сформовано  архітектурний  ансамбль  храмового 
комплексу.  До  існуючої  дерев’яної  церкви  на  100  уклін-
них збудовано каплицю на 20 уклінних та споруду дзві-
ниці з будівельним об’ємом 116 куб. м.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2010
© О. С. Слєпцов, 2010

У центрі с. Піщане на ділянці площею 1,62 га 
в 2000 р. збудована дерев’яна церква. Для завершен-
ня містобудівного ансамблю уздовж головної вулиці 
було запроектовано і збудовано дзвіницю і капли-
цю, які фланкують головний вхід у церкву — каплиця 
з правого боку, а дзвіниця з лівого. Каплиця — ква-
дратна в плані в осях 4,2 × 4,2 м З північного захо-
ду організовано вхід в каплицю, а з північного сходу 
і південного заходу — вітражі. У північно-східній стіні 
передбачено місце для умивальника з питною водою. 
Вхід і вітражі у вигляді арки з хрестом посередині є ос-
новними архітектурними акцентами будівлі. Таким 
чином, каплиця має рівноцінні фасади. Кути будівлі 
зафіксовані колонами. Дах виконано у формі напівс-
фери, на якій розміщено барабан з банею і хрестом. 
Стіни облицьовані жовтою лицьовою цеглою, сходи 
й цокольна частина — сірим гранітом. Будівля дзві-
ниці вирішена в тому ж стилі, що і капличка. Таким 
чином, існуюча церква і новозбудовані каплиця і дзві-
ниця об’єднані в єдиний архітектурний ансамбль.

Храмовий комплекс Святої Мучениці Параскеви 
Містобудівна реконструкція і нове будівництво
с. Піщане, Білоцерківський район, Київська область

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2010
реалізація: 2012

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції Після реконструкції
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Формування  завершеного  архітектурного  вирішення 
сакрального  комплексу  з  розширеними  функціональни-
ми можливостями та з урахуванням існуючої церкви.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування  території.  Будівництво  нового  корпу-
су  вздовж  вулиці  Індустріальної,  який  організовує  вхід 
на територію комплексу та містить приміщення, які 
дозволяють  значно  розширити  функціональні  мож-
ливості  і  перетворює  його  на  повноцінний  храмовий 
комплекс.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Додатково  до  існуючої  будівлі  церкви  на  300  уклінних 
сакральний  комплекс  буде  мати  надбрамну  дзвіницю, 
трапезну  з  храмом  та  адміністративними  приміщен-
нями  з  корисною  площею  461,8 кв. м  (північне  крило), 
недільну  школу  з  бібліотекою  та  тренажерним  залом 
з  корисною  площею  445 кв. м.  Загальна  площа  обхідної 
галереї,  яка  розділена  на  дві  вхідні  групи  становить 
134,7 кв. м.  Загальний  будівельний  об’єм  корпусу  складе 
5 523 куб. м. Висота надбрамної дзвіниці складе біля 22 м.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2012
© О. С. Слєпцов, 2012

На ділянці площею 0,96 га розташована будівля 
церкви Архістратига Михаїла і хрещальня. Рельєф 
спокійний, ділянка вільна від зелених насаджень та ін-
женерних комунікацій. Існуючий п’ятикупольний храм 
Архістратига Михаїла вміщує 300 парафіян. За про-
ектом реконструкції будується комплекс у складі 
надбрамної дзвіниці, трапезного храму, бібліотеки, 
недільної школи та тренажерної зали. Споруда пла-
нувально розділена на дві частини: у північній розта-
шовується трапезний храм Свв. Антонія і Феодосія, 
у південній — клас недільної школи, бібліотека і тре-
нажерна зала. Обидві частини мають кутовий вхід, 
а сама будівля облаштована вздовж внутрішнього 
двору обхідною накритою галереєю, що акцентова-
на аркадою. Храм на 70 парафіян з амвоном, солеєю 
та вівтарем з одним універсальним приміщенням (па-
ламарська і ризниця), притвором, хорами та іконною 
крамницею. Невеликий об’єм храму запроектовано 
як трапезну церкву. Після завершення будівництва 
сформується сакральний комплекс з індивідуальними 
архітектурними рисами.

Храмовий комплекс Св. Антонія і Феодосія Києво-Печерських 
Містобудівна реконструкція і нове будівництво
с. Свято-Петрівське, Києво-Святошинський район, Київська область

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: з 2012
реалізація: з 2012

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Проект реконструкції

Будівництво комплексу, вересень 2017

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування  території,  розширення  функціональ-
них зон та збільшення приміщень храмового комплексу.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Коригування  планувальної  схеми  території.  Рекон-
струкція  паперті,  притвору  та  бічних  вхідних  груп 
храму.  Гідроізоляція  стін  підвалу.  Заміна  систем  вен-
тиляції.  Нове  будівництво  корпусу  Духовного  центру, 
огорожі з вхідною брамою.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Запроваджено  нову  схему  евакуації  парафіян  з  рівня 
верхнього  храму.  Вхід  на  дзвіницю  організовано  з  рів-
ня  хорів.  В  корпусі  духовно-просвітницького  центру 
загальною  площею  670 кв. м,  розташовано  трапезну 
на  60  місць,  громадську  вбиральню  з  окремим  входом 
ззовні,  хрестильню  65,0 кв. м  з  приміщенням  насто-
ятеля  і  роздягальнею,  приміщення  недільної  школи 
65,0 кв. м,  книжкова  лавка.  На  другому  поверсі  перед-
бачено странноприїмну на 5 житлових приміщень. Ар-
хітектурно-просторове  рішення,  оздоблення  фасадів 
та  деталі  будівлі  духовно-просвітницького  центру 
підпорядковані стилістиці будівлі храму.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2013
© О. С. Слєпцов, 2013

Духовно-просвітницький центр храмового комплексу 
Св. Благовірного Князя Олександра Невського 
Містобудівна реконструкція і нове будівництво

Київ, вул. Почайнинська 27

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: з 2013

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів



107106

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Розширення  функціональних  можливостей  комплексу 
за  рахунок  будівництва  нового  корпусу  Духовно-про-
світницького центру.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Нове будівництво. Коригування генерального плану.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Композиційним акцентом Соборної площі є будівля чо-
тириярусної дзвіниці (1774–1801). На перпендикулярній 
до  основної  композиційної  осі,  на  якій  зведено  дзвіни-
цю  і  відроджений  Успенський  собор,  передбачається 
будівництво  духовно-просвітницького  центру  Пол-
тавської  єпархії.  На  першому  поверсі  розташовано 
учбовий центр з бібліотекою та класними кімнатами 
і  адміністративні  приміщення.  В  цокольному  поверсі 
запроектовано  трапезну  на  24  місця,  конференц-залу 
на 70 місць та спортивно-тренажерну залу. Житлова 
частина зайняла другий і третій поверхи. В підвищеній 
частині під  барабаном центрального куполу розміще-
но каплицю з вівтарною частиною і притвором. Об’єм-
но-просторове  рішення,  зовнішнє  оздоблення  і  деталі 
оформлення  фасадів  будинку  духовно-просвітницько-
го  центру  підпорядковані  загальному  стилю  споруд 
комплексу Успенського собору.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2012
© О. С. Слєпцов, 2012

Духовно-просвітницький центр Полтавської єпархії 
в комплексі Успенського Собору, містобудівна реконструкція 
і нове будівництво

Полтава, Соборна площа

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2012

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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1.	 Слепцов О. С. Архитектура православного храма: 
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славных храмов.

6.	 Культові будинки та споруди різних конфесій (посібник 
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не і доповнене. — К.: КиївЗНДІЕП, 2009. — 122 с.

Віддалені електронні ресурси

7.	 НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. — 

Електронні данні. — Режим доступу: http://www.licencearch.

com.ua — (дата звернення 11.06.2016). — Назва з екрану.

d

РЕКОМЕНДОВАНА	ЛІТЕРАТУРА

До спортивно-оздоровчих будівель відносяться 
стадіони (спортивні комплекси) і криті спортив-
ні споруди і комплекси. В сучасних умовах змінились 
норми і вимоги до сучасних спортивних будівель, 
розширились і модернізувались їх функції, удоско-
налилась технологія, змінилися вимоги до пожежної 
безпеки, освітлення, інженерного обладнання. Прове-
дення в Україні-Польщі чемпіонату світу Євро-2012 
спонукало до модернізації стадіонів в таких україн-
ських містах як Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ 
і приведення їх у відповідність до світових норм. 
Сьогодні більшість існуючих спортивних будівель 
в країні не відповідають вимогам часу і потребують 
або реконструкції, або заміни новими сучасними бу-
дівлями.

РЕКОНСТРУКЦІЯ	СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ	
БУДІВЕЛЬ	І	СПОРУД

• Реконструкція НСК «Олімпійський», Київ.

• Реконструкція стадіону «Металіст», Харків.

• Спортивно-оздоровчий комплекс «Ринг-Арена». 
Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комп-
лексу (ФОК), Київ.

• Реконструкція Олімпійського стадіону 
/ Olympiastadion, Берлін.

• Реконструкція міського стадіону / Stade 
Velodrome, Марсель.

• Реконструкція ANZ Stadium, Сідней.

• Реконструкція стадіону Estadio Santiago 
Bernabeu, Мадрід.

d

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ І СПОРУДИ
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Реконструкція НСК «Олімпійський»

Київ, вул. Велика Васильківська 55

проектувальник: Architecten von GERKAN,
Marg und PARTNER (ФРН)
адаптація	проекту: ПТАБ «Ю. Серьогін»
проект: 2008
реалізація: 2008–2011

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Приведення  споруди  стадіону  у  відповідність  норма-
тивним вимогам УЄФА з метою підготовки та прове-
дення Першості Європи з футболу 2012 р.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Розробка  і  впровадження  нової  системи  евакуації  гля-
дачів.  Знесення  існуючих  конструкцій  торговельного 
центру «Троїцький». Влаштування об’їзду навколо чаші 
стадіону і другого в’їзду на територію. Реконструкція 
західних трибун з будівництвом VIP-сектора. Влашту-
вання  вантово-тентового  покриття  над  трибуна-
ми. Заміна інженерного обладнання та реконструкція 
поля і глядацьких місць.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Стадіон  реконструйовано  до  рівня,  що  від повідає  ви-
могам УЄФА для класу «Еліт». Загальна місткість після 
реконструкції зменшена зі 83 000 до 70 050 місць. За галь-
на площа спортивного комплексу складає 145 740 кв. м. 
Площа  спортивного  ядра  —  17 890 кв. м.  Загальна  пло-
ща  приміщень  всіх  рівнів  арени  —  108 417 кв. м,  а  пере-
будованого  5-поверхового  VIP  кор пусу  —  40 916 кв. м. 
Місткість  підземного  паркін гу  248  місць.  Площа  пок-
риття над трибунами — 40 000 кв. м.

© Architecten von Gerkan, Marg und Partner, 2008
© ПТАБ «Ю. Серьогін», 2008

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція стадіону «Металіст»

Харків, вул. Плеханівська 65

проектувальники: ТОВ «Інститут ХАРКІВПРОЕКТ»;
ОАО «Укрстальконструкция»
проект: 2007–2009
реалізація: 2007–2009

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Приведення інфраструктури та споруд стадіону у від-
повідність до вимог УЄФА з метою проведення матчів 
Першості Європи з футболу 2012 р.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перебудова  східних  трибун.  Реконструкція  західних 
трибун  з  влаштуванням  багатофункціонального  бло-
ку  приміщень  і  нових  VIP-трибун.  Демонтаж  старого 
покриття  над  трибунами  і  зведення  конструкцій  по-
криття, що захищають 100 % глядацьких місць.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Місткість  стадіону  після  реконструкції  40 000  гляда-
чів, в т. ч. 450 бізнесмісць, 500 місць ЗМІ, 102 місця інва-
лідів.  Загальна  площа  приміщень  споруд  28 336 кв. м. 
Збудовано дитячу футбольну академію та 16 мініфут-
больних тренувальних майданчиків.

© ТОВ «Інститут Харківпроект», 2009

У 2007 р. була розпочата повна реконструкція 
стадіону «Металіст» для виконання вимог УЄФА 
до стадіонів для проведення чемпіонату Європи 
з футболу 2012 р. Було реконструйовано південну 
трибуну, східну трибуну зруйновано і зведено на-
ново.

Існуюче покриття, яке було влаштоване лише 
над частинами західної та північної трибун, було 
демонтовано. Новий навіс спирається на 24 залізні 
V-подібні опори, які встановлені навколо стадіону. 
Таким чином, дах не створює навантаження на три-
буни. Навіс виготовлений із залізних листів, а да-
шок — з напівпрозорого пластику. На відміну від ста-
рого даху, новий навіс закриває всі місця на стадіоні 
аж до перших рядів. Були демонтовані чотири щогли 
освітлення. Нова система освітлення розташова-
на безпосередньо на даху стадіону. Освітленість 
поля становить 2 400 люкс. Для забезпечення енер-
гетичних потреб стадіону була побудована елек-
тропідстанція потужністю 500 кВт. На стадіоні 
встановлені два світлодіодних табло Barco, а також 
світлодіодна рекламна лінія, яка розташована по пе-
риметру поля з боку північної, східної та південної 
трибун. Також стадіон обладнаний камерою-паву-
ком. Оператор, керуючи такою камерою, може зні-
мати дії з будь-якої точки поля, як з рівня землі, так 
і з висоти пташиного польоту. Слідуючи вимогам 
безпеки глядачів, територія навколо стадіону була 
розбита на сектори, які огороджені один від одного 
і мають свої власні виходи.

Загальна місткість стадіону складає 40 003 місця.
Відкриття реконструйованого стадіону про-

йшло 5 грудня 2009 р.

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Спортивно-оздоровчий комплекс Ринг-Арена 
Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу (ФОК)
Київ, вул. Райдужна 33-А

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2014

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перепрофілювання  частково  зруйнованої  будівлі  фіз-
культурно-оздоровчого комплексу під дитячу юнацьку 
спортивну школу «Ринг-Арена».

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Демонтаж  зруйнованих  елементів  стінових  огоро-
джень.  Перепланування  зали  та  обслуговуючих  при-
міщень.  Заміна  інженерного  обладнання  та  монтаж 
нової  конструктивної  системи  зовнішніх  огороджу-
вальних конструкцій.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
В  результаті  реконструкції  впорядковано  ділянку 
комплексу  (3 250 кв. м)  з  влаштуванням  під’їзду  з  боку 
вул. Райдужної  та  автостоянки  на  15  місць.  Будів-
ля  комплексу  загальною  площею  1 227 кв. м  містить 
боксерську залу площею 721 кв. м, чоловічі та жіночі роз-
дягальні на 20 спортсменів кожна, два тренажерні при-
міщення.  На  другому  поверсі  у  зоні  відвідувачів  перед-
бачається  магазин  спортивних  товарів,  тренажерна 
зала та кав’ярня. Глядацькі місця у кількості 104 місця 
розташовані на трибунах, що трансформуються.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2014
© О. С. Слєпцов, 2014

На реконструкцію спорткомплексу впливає існу-
юча конструктивна схема модульного металевого 
каркасу типу «Кисловодськ». Дана структура об-
межує габарити будівлі в межах 27–36 м. Спортивну 
арену розділено на три основні планувальні зони: ба-
гатофункціональний простір з рингом; зона роздяга-
лень та технічних приміщень для спортсменів; зона 
для відвідувачів (магазин спортивних товарів, тре-
нажерна зала та кав’ярня). На першому поверсі сфор-
мована група приміщень роздягалень, над якими роз-
ташовані зони для відвідувачів. Основний простір 
спортивної зали займає ринг, який залишає можли-
вість трансформуватись у сцену, а при потребі при-
биратись та використовувати залу для виставок 
чи інших заходів.

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція Олімпійського стадіону / Olympiastadion

Берлін. Німеччина

проектувальник: Architekten von GERKAN, Marg und PARTNER
реалізація: 2000–2004

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Приведення споруди стадіону у відповідність до вимог 
УЄФА,  поліпшення  зорових  характеристик  та  рівня 
комфорту  глядачів,  враховуючи,  що  будівля  стадіону 
має статус пам’ятки архітектури.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Обстеження  конструкцій  і  виявлення  пошкоджень, 
руйнації  елементів  та  якості  будівельних  матеріалів. 
Демонтаж  нижнього  ярусу  трибун.  Заглиблення  пло-
щини  поля  на  2,65 м.  Часткова  перебудова  верхнього 
ярусу з розміщенням нових VIP-зон і лож для преси. Збіль-
шення поверхні покриття трибуни.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
За  результатом  реконструкції  місткість  стадіону 
становить 74 288 глядачів. Сталевий навіс покриття 
над  трибунами,  яке  спирається  на  20  колон  розшире-
но до 37 000 кв. м і виконано з світлопрозорих панелей. 
27 000 кв. м зовнішньої  поверхні  вкрито  тканою мемб-
раною  зі  скловолокна.  Змонтовано  новітні  системи 
штучного  освітлення  і  звукового  обладнання.  Нова 
VIP-ложа  вміщує  113  місць.  Побудована  також  чоти-
рьохрівнева прес трибуна, ложа почесних осіб, мережа 
ресторанів і барів, підземна автопарковка на 630 авто, 
технічні  приміщення  і  спортзали.  Влаштовано  нові 
під’їзди до арени.

© Architekten von Gerkan, Marg und Partner, 2004 До реконструкції

Після реконструкції
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Реконструкція міського стадіону / Stade Velodrome

Марсель. Франція

проектувальник: SCAU
реалізація: 2011–2014

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Приведення  рівня  комфорту,  безпеки  та  інженерного 
обладнання  до  вимог  сучасних  нормативів  для  прове-
дення чемпіонату Європи з футболу у 2016 р.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Будівництво  покриття  над  трибунами,  демонтаж 
головної  трибуни  і  будівництво  нової  з  розвинутою 
структурою  підтрибунного  простору.  Будівництво 
здійснювалось  без  припинення  функціонування  стаді-
ону.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
У  результаті  реконструкції  місткість  стадіону  змі-
нено  з  60 000  до  67 395  глядачів,  серед  яких  371  місця 
для  інвалідів.  Мембранне  покриття  трибун  площею 
65 000 кв. м виконано з попереднім напруженням із раді-
альних сегментів. Несучі конструкції металевої струк-
тури складної просторової форми опираються на чо-
тири  потужні  металеві  опори  в  кутах  арени.  Бокові 
огороджувальні конструкції виконані з того ж напівп-
розорого  матеріалу,  що  і  покрівля  і  натягнуті  на  ме-
талевий  каркас.  У  шестиповерховому  підприбунному 
просторі збудованих трибун розмістились VIP-трибу-
ни,  6 000 кв. м  конференц-зала,  підприємства  обслуго-
вування, ложі преси, коментаторські тощо.

© SCAU, 2014

До реконструкції

Після реконструкції

Модель нового покриття
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Реконструкція стадіону ANZ Stadium

Сідней. Австралія

пропозиція: Laing O’rourke
реалізація: з 2015

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Збільшення  місткості  стадіону.  Підвищення  комфор-
ту  обслуговування  відвідувачів.  Підвищення  техноло-
гічних можливостей арени.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перебудова  трибун  за  воротами  на  такі,  що  тран-
сформуються.  Введення  в  експлуатацію  пересувного 
елемента  покрівлі,  який  повністю  перекриває  поле. 
Зведення  обслуговуючої  галереї.  Організація  додатко-
вих  культурно-розважальних,  гостьових  та  торго-
вельних зон.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Стадіон  зведено  за  олімпійськими  стандартами 
для  проведення  літніх  Олімпійських  ігор  2000 р.  Кон-
струкції  західних  і  східних  трибун,  що  трансформу-
ються, дозволяють також проводити змагання з фут-
болу, регбі, крикету, австралійського футболу, спідвею, 
а також організацію концертів. Реконструкція, що за-
кінчилась 2003 р. скоротила первісну кількість глядачів 
з  110 000  до  83 500  глядачів.  Реконструкція,  яка  була 
розроблена у 2015 р. за рахунок поворотної трансфор-
мації північної і південної трибун, наблизила вболіваль-
ників цих секторів до прямокутної футбольної арени. 
Розважальна зона, яка «обгорнута» навколо стадіону, 
містить в собі нові бари, кафе, ресторани, що відкри-
ті у внутрішній простір арени. Покрівля трибун з полі-
карбонату отримала сегмент, що трансформується, 
і за 20 хвилин перетворює стадіон на криту арену. Бу-
дівля завдяки своїй унікальній технологічності і універ-
сальності є однією з найбільш експлуатуємих спортив-
них споруд світу.

© Laing O’rourke, 2015

До реконструкції

Після реконструкції
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Реконструкція стадіону Estadio Santiago Bernabeu

Мадрід. Іспанія

проектувальник: GMP Architekten, L35 Arquitectos, Ribas & Ribas ARQUITECTOS
конкурс: 2014
реалізація: з 2015

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перетворення  стадіону,  зведеного  у  1947 р.  і  неод-
норазово перебудованого на протязі століття, у сучас-
ний багатофункціональний комплекс, що працює у ціло-
річному режимі і не тільки під час проведення матчів.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реконструкція і розширення підтрибунного простору. 
Влаштування  підземного  паркінгу.  Зведення  стінових 
конструкцій, що «обгорнуть» нові об’єми добудови і ра-
зом з мембранною покрівлею сформують новий цілісний 
ексцентричний образ комплексу.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Після  реконструкції  місткість  трибун  арени  змен-
шиться з 99 000 до 80 000 глядачів. Окрім поля і чаші гля-
дацьких трибун у комплексі буде розташовано торго-
вельно-розважальний  центр,  висококласні  ресторани 
і кафе, а також готель з вікнами, що зорентовані без-
посередньо  на  футбольне  поле.  Перед  головним  фаса-
дом  влаштовано  аванплощу  з  елементами  паркової 
зони. Під час важливих подій, на фасаді може транслю-
ватися велике зображення.

© GMP Architekten
© L35 Arquitectos
© Ribas & Ribas Arquitectos, 2014 До реконструкції

Після реконструкції
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РЕКОМЕНДОВАНА	ЛІТЕРАТУРА

В цій групі будівель виділяються споруди торго-
вельно-побутового призначення і торговельні цен-
три.

В зв’язку зі зміною форми власності в державі 
змінились напрямки розвитку цих типів будівель. 
Зараз в Україні поширилась мережа так званих гі-
пермаркетів, яка є надзвичайно вигідною для влас-
ників, але незручною з точки зору повсякденного 
обслуговування населення. Раніше нормами перед-
бачалася наявність в пішохідній доступності меш-
канців закладів первинного обслуговування — неве-
ликих хлібо-булочних і молочних магазинів, магазинів 
з продажу овочевої продукції, гастрономів. Існували 
і великі гастрономи, торговельні центри і універ-
сальні магазини, розраховані на кілька мікрорайо-
нів. Таким чином, існувала ієрархічна торговельна 
мережа з поєднанням малих і великих торговельних 
закладів. З встановленням ринкових відносин ста-
ціонарні гастрономи припинили своє існування. На-
томість через потребу населення в повсякденному 
торговельному обслуговуванні місце дрібних магази-
нів зайняли тимчасові споруди — кіоски, павільйони, 
тобто суть лишилась, змінилась тільки форма цих 
закладів і знизився рівень комфорту обслуговування. 
Саме ці тимчасові павільйони зараз вирішують за-
дачу повсякденного обслуговування.

Поширюються і багатофункціональні комплек-
си з поєднанням торговельної, розважальної, побу-
тової, видовищної та спортивної функцій. Часто 
такі комплекси створюються на базі ліквідованих 
промислових підприємств, що створює можливо-
сті для розташування в колишніх заводських цехах 
не тільки великопрогонних торгівельних залів, а й кі-
но-концертних залів, клубів, залів боулінгу, льодових 
майданчиків, фітнесу, побутових закладів.

РЕКОНСТРУКЦІЯ	ТОРГОВЕЛЬНИХ	БУДІВЕЛЬ	
І	КОМПЛЕКСІВ

• Торговельно-розважальний комплекс. Рекон-
струкція транспортної розв’язки на станції ме-
тро «Героїв Дніпра», Київ.

• Реконструкція універмагу «Україна» під функцію 
торговельно-розважального центру, Київ.

• Торговельно-розважальний комплекс «Материк 
/ Мармелад». Реконструкція виробничої будівлі, 
Київ.

• Реконструкція універмагу «Ліверпуль», Мехіко.
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Торговельно-розважальний комплекс, реконструкція 
транспортної розв’язки на станції метро «Героїв Дніпра»
Київ, перетин Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний	архітектор	проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2005–2010

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Організація  торговельно-розважального  комплексу 
над станцією метро «Героїв Дніпра».

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Розширення  зовнішнього  діаметру  кільцевої  розв’язки 
та  реконструкція  підземних  пішохідних  переходів. 
Нове  будівництво  торговельного  комплексу,  що  об’єд-
нує транзитні шляхи з виходами зі станції метро, рин-
ком,  зупинками  міського  та  приміського  транспорту. 
Укріплення підпірної стіни кільцевої розв’язки та гідроі-
золяція зовнішніх конструкцій метрополітену.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Заміна  вбудованих  і  розташованих  окремо  торго-
вельних  кіосків  будівлею  торговельно-розважального 
комплексу. Наземні поверхи містять в собі торговельні 
приміщення  загальною  площею  18 300 кв. м.  Підземний 
поверх загальною площею 4 500 кв. м використовуєть-
ся  для  завантаження  торгових  підприємств  та  роз-
ташування  технічних,  складських  і  допоміжних  при-
міщень.  Атріумний  простір  пронизує  триповерховий 
торговельний  комплекс  і  завершується  прозорою  по-
крівлею  багатопрольотного  покриття.  Для  підйому 
відвідувачів  передбачені  ескалатори.  Завантаження 
магазинів  проводиться  ліфтами  через  по  поверхо-
ві  технічні  коридори.  Конструктивна  схема  будівлі 
комплексу  виключає  вплив  динамічних  навантажень 
на підземну гілку метрополітену.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2010
© О. С. Слєпцов, 2010

Проектом передбачається: реконструкція 
транспортної розв’язки та підпірної стіни майдан-
чику виходів з метрополітену, будівництво торго-
вельного центру, будівництво пандусу для під’їзду 
до підземного простору розвантажувальної рам-
пи, реконструкція підземних пішохідних переходів 
під автомобільною розв’язкою від станції метропо-
літену, торговельного центру та оточуючої забу-
дови мікрорайону, проведення робіт по гідроізоляції 
та захисту зовнішніх конструкцій станції метропо-
літену «Героїв Дніпра».

До та після реконструкції, принципова схема

План розв’язки до реконструкції Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Функціональне зонування ділянки передбачає 
організацію зони транспортно-пішохідних зв’язків, 
з організацією пішохідного руху з дворового просто-
ру метрополітен-торговельний центр до забудови, 
що існує навколо, а також зони розвантажувальної 
рампи для торговельного центру у підземному про-
сторі під автомобільною розв’язкою.

Архітектурно-планувальне та об’ємне рішення 
торговельного центру запроектовано з урахуван-
ням обмежень існуючої станції метрополітену «Ге-
роїв Дніпра», автомобільної розв’язки, пішохідних 
зв’язків, рельєфу та попередньо проведених інженер-
но-геологічних обстежень.

Загальна архітектурна композиція торговельно-
го центру обумовлена його розташуванням на пере-
тині Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра, 
завдання замовника та особливостей багатофунк-
ціональної споруди. Тому в об’ємному вигляді будівля 
має циліндричну форму у плані круглу із зберіганням 
центральної вертикальної осі симетрії існуючого 
простору майданчика виходів з метрополітену.

Три поверхи (з врахуванням технічного) та об’єм 
світлового ліхтаря атріуму складають гармоній-

ний акцент транспортної розв’язки, який буде 
візуальним орієнтиром з любого напряму руху ав-
тотранспорту.

Торговельний центр — це триповерхова спору-
да з підвальним та технічним поверхами. За відміт-
ку 0.000 було прийнято відмітку атріуму першого 
поверху, який зв’язаний виходами метрополітену, 
що існує. Висота підземного поверху складає 3,60 м, 
першого — 5,4 м, другого та третього — 4,8 м, тех-
нічного 3,0 м У планувальному центрі споруди розмі-
щено атріум з відкритим простором на всі надземні 
поверхи, в якому для пересування відвідувачів перед-
бачено 4 ескалатори, а для інвалідів пасажирський 
ліфт вантажопід’ємністю 1 000 кг. Для розмежуван-
ня потоків відвідувачів та завантаження товарів 
у підземному поверсі запроектовані (симетрично осі 
споруди) службово-технічні приміщення з двома роз-
вантажувальними рампами на 4 автомобілі. До про-
стору розвантажувальних рамп автомобілі потра-
пляють по відкритим пандусам з ухилом 10 %.

Простір підземного поверху обмежений об’є-
мом існуючої станції метрополітену «Героїв Дніпра» 
та об’ємами підземних виходів з дворового простору.

До реконструкції Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція універмагу «Україна» під функцію 
торговельно-розважального центру
Київ, площа Перемоги 3

проектувальник: Архітектурна майстерня «С. Юнаков»
проект: 2002
реалізація: 2002–2003

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Збільшення  торговельної  площі  та  функціональних 
можливостей  за  рахунок  влаштування  додаткового 
поверху, організації багаторівневої наземної парковки.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Збільшення висоти останнього поверху, добудова двох 
торговельних  поверхів  та  паркінгу.  Переобладнання 
цокольного  поверху  під  торговий  зал  продовольчого 
супермаркету.  Заміна  цегляних  перегородок  на  гіпсо-
картонні. Повна заміна фасаду, технологічного та ін-
женерного обладнання.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Загальна площа комплексу збільшена на 50 % при тому, 
що  площа  забудови  збільшилась  тільки  на  25 %.  Торго-
вельну площу збільшено у 1,5 рази. Додатково з’явились 
функціональні  блоки  розважального  напрямку:  4  зали 
кінотеатру,  боулінг,  підприємства  швидкого  харчу-
вання, інтернет-кафе, тощо. Біля 2 000 кв. м цокольно-
го поверху переобладнано під продуктовий супермар-
кет.  Добудовано  дев’ятиповерховий  паркінг  площею 
10 000 кв. м місткістю біля 400 машиномісць. Оновлено 
фасади.

© Архітектурна майстерня «С. Юнаков», 2002

Універмаг «Україна» був побудований в 1967 р. 
На той час це був найбільший торговий комплекс 
України, побудований на основі останніх технологіч-
них досягнень. Вдале місце розташування і просторі 
торгові зали зробили його улюбленим місцем покупок 
киян і гостей столиці. У середині 1990-х фасад будів-
лю універмагу засклили, надавши йому більш сучас-
ний вигляд. Проте внутрішнє планування і структу-
ра найбільшого магазину країни технічно і морально 
застаріли. Стала необхідною його глобальна рекон-
струкція із залученням великих фінансових інвести-
цій. Головним інвестором акціонери універмагу ви-
брали американську холдингову компанію «NCH».

Загальна площа будівлі універмагу складала до ре-
конструкції близько 26 000 кв. м. Після реконструкції 
та нового будівництва загальна площа будівлі ста-
ла близько 48 000 кв. м.

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Цокольний поверх вирішено переобладнати 
під супермаркет компанії «Фуршет», віддавши їй 
під торгівлю більше 2 000 кв. м. Безпосередньо торго-
вий центр займає повних три поверхи оновленої бу-
дівлі. На четвертому поверсі вирішено розмістити 
величезний розважальний центр з чотирма кіноте-
атрами на 600 місць, кафе і ресторанами швидкого 
обслуговування та ігровими залами. Для здійснення 
цієї ідеї необхідно було знести вже облаштовану по-
крівлю та підняти рівень поверху на півтора метри. 
Новозведена частина будівлі являє собою дев’яти-
поверховий паркінг площею 10 000 кв. м і додаткові 
торгові площі з тильної сторони будівлі. Згідно нової 
маркетингової стратегії універмагу, нові площі зда-
ються в оренду різноманітним торговельним орга-
нізаціям, перевага віддається магазинам модного 

одягу, взуття, косметики та парфумерії відомих 
фірм. Загальна площа одного поверху складає близь-
ко 8 000 кв. м.

Оснащено комплекс найсучаснішим обладнанням 
американського, німецького та італійського вироб-
ництва.

Універмаг забезпечено централізованою систе-
мою кондиціонування та індивідуальними система-
ми штучного клімату, так званими «фанкойламі». 
У ньому також апробована унікальна багатоступе-
нева система пожежної безпеки, ніде в світі в тако-
му вигляді ще не функціонуюча. Крім того, в будівлі 
встановлено вогнетривке скло і двері, що витри-
мують відкритий вогонь до півтори години, і спеці-
альні штори, які автоматично локалізують місце 
загоряння.

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Торговельно-розважальний комплекс «Материк / Мармелад» 
Реконструкція виробничої будівлі
Київ, вул. Борщагівська 154–154 А

проектувальник: ТАМ «Дьомін»
проект: 2005
реалізація: 2007

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Корінна  перебудова  споруд  промислового  підприєм-
ства під торговельно-розважальний комплекс.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Повне  перепланування  під  нову  функцію.  Надбудова 
двох  поверхів  офісного  призначення,  прибудова  блоку 
вертикальних  комунікацій,  знос  допоміжних  корпусів 
на території заводу і влаштування наземної парковки 
та корпусу другої черги комплексу. Встановлення ново-
го технологічного та інженерного обладнання, заміна 
зовнішнього  опорядження  фасадів,  переобладнання 
підвальної  частини  під  складські  та  інженерні  примі-
щення.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Створено  сучасний  торговельно-розважальний 
комплекс  на  базі  реконструйованого  цеху  заводу 
і  новобудови,  об’єднаних  дворівневою  парковкою 
на  300  машиномісць.  Загальна  кількість  паркувальних 
місць для відвідувачів комплексу складає 1 200 місць. За-
гальна  площа  першої  черги  будівництва  —  6 000 кв. м. 
Другої  черги  33 600 кв. м.  Торговельна  площа  всього 
комплексу  склала  понад  40 000 кв. м.  Якщо  ТЦ  «Мате-
рик»  містить  у  собі  торговельну  та  офісну  функцію, 
то ТРЦ «Мармелад» окрім торговельної функції пропо-
нує цілу низку розважальних закладів сімейного типу.

©: ТАМ «Дьомін», 2005

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція універмагу «Ліверпуль»

Мехіко. Мексика

проектувальник: Rojkind ARQUITECTOS
реалізація: 2010–2014

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Зміна зовнішньої привабливості і типового образу уні-
вермагу у відповідності до містобудівної ситуації і по-
жвавлення  пішохідних  потоків  у  зв’язку  з  введенням 
в дію поруч з будівлею станції метрополітену.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Оббудова  залізобетонної  коробки  об’ємною  структу-
рою  фасадів  з  організацією  додаткової  площі,  що  екс-
плуатується.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
В  результаті  реконструкції  змінено  зовнішній  ви-
гляд  будівлі  за  рахунок  влаштування  об’ємної,  глиби-
ною  2,8  метра  стіни,  яка  виконана  з  алюмінію,  сталі, 
склопластика  і  скла  і  містить  в  собі  740 кв. м  додат-
кової  корисної  площі.  Всі  шари  фасаду  спираються 
на  порожнисту  сталеву  структуру,  закріплену  на  не-
сучі конструкції старої будівлі  і створюють сполучені 
між  собою  просторові  чарунки-соти.  Кожний  такий 
об’єм має розмір кімнати і сполучення між ними здійс-
нюється  сходами,  пандусами  і  галереями.  Функціо-
нальне  використання  цього  простору  універсальне 
і в проекті визначено як тераса, виставковий простір. 
Вночі  фасад  стає  мережевним  за  рахунок  підсвітки, 
яка  виявляє  його  трьохмірність.  Після  реконструкції 
кількість відвідувачів універмагу збільшилась на 30 %.

© Rojkind Arquitectos, 2014 До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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7.	 ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслугову-

вання. Основні положення.

Віддалені електронні ресурси

8.	 Агентство архитектурных новостей [Електро-

нний ресурс]: [Веб-сайт]. — Електронні данні. — Режим 

доступу: http://www.agency.archi.ru — (дата звернення 

11.06.2016). — Назва з екрану.

9.	 Архітектурна майстерня «С. Юнаков» [Електронний 

ресурс]: [Веб-сайт]. — Електронні данні. — Режим доступу: 

http://www.yunakov.com — (дата звернення 11.06.2016). — 

Назва з екрану.

10.	 НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. — 

Електронні данні. — Режим доступу: http://www.licencearch.

com.ua — (дата звернення 11.06.2016). — Назва з екрану.

11.	 Architect The journal of the american institute 

of architects [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. — Електро-

нні данні. — Режим доступу: http://www.architectmagazine.

c o m / p r o j e c t - g a l l e r y / l i v e r p o o l - d e p a r t m e n t - s t o r e -

insurgentes-6240 — (дата звернення 11.06.2016). — Назва 

з екрану.

12.	 Rojkind Arquitectos [Електронний ресурс]: [Веб-

сайт]. — Електронні данні. — Режим доступу: http://www.

rojkindarquitectos.com — (дата звернення 11.06.2016). — 

Назва з екрану.

d

РЕКОМЕНДОВАНА	ЛІТЕРАТУРА

До адміністративних і комунальних будівель 
належать установи управління, офіси і комплекси, 
готелі. В ринкових умовах ці типи будівель потребу-
ють реконструкції і облаштування на рівні світових 
норм. Становлення незалежної України вимагає су-
часних будівель з новаторськими архітектурними 
рішеннями і відповідним інженерним начинням. У по-
передній період зводилось багато адміністративних 
будівель, але з часом норми, за якими вони проекту-
вались, застаріли, і тому ці споруди зараз модерні-
зуються відповідно до сучасних вимог. Архітектори 
намагаються створювати образи будівель з вико-
ристанням скляних площин, нових матеріалів і кон-
струкцій, нестандартних форм планів. Сучасні ад-
міністративні будівлі проектуються з урахуванням 
виконання належних функцій, можливістю доступу 
до мережі інтернет. В них повинні бути передбачені 
заклади громадського харчування, зони відпочинку 
та релаксації, інформаційні зони, конференц-зали.

Сьогодні з’явились спеціалізовані будівлі, призна-
чені для комерційної оренди офісних приміщень.

Всю комерційну нерухомість можна поділити 
на три категорії: професійні офіси, напівпрофесійні офі-
си, квартирні офіси. До професійних офісних приміщень 
відносяться бізнес-центри або офісні центри класу «А», 
«В», «С». До напівпрофесійних відносяться приміщен-
ня в будівлях нежитлового фонду. Квартирні офіси — 
це квартири на нижніх поверхах житлових будинків.

Для сегментації ринку нерухомості провідними 
девелоперами ринку нерухомості Києва та Коміте-
том з питань нерухомості Американської Торгової 
Палати в Україні була адаптована міжнародна кла-
сифікація офісних приміщень стосовно до україн-
ського ринку комерційної нерухомості.

Передбачено 10 обов’язкових вимог до офісів:
1) Місце розташування в центральному діловому 

або в інших сформованих районах міста, розташо-
ваних поруч з транспортними розв’язками; 2) Про-
фесійний менеджмент будівлі з прозорою системою 
бухгалтерського обліку та системою «відкритої 
книги» для обліку експлуатаційних витрат, їх розпо-
ділу та відшкодуванню; 3) Окрема, чітко позначена 
вхідна група в офісну будівлю з фойє; 4) Чиста висота 
до стелі не менше 2,7 м на площі не менше 90 % вико-
ристовуваних офісних площ; 5) Під охороною паркова 

(включаючи стихійну паркову на вулиці) всередині бу-
дівлі або на прилеглій до будівлі території з розрахун-
ку не менше 1 машиномісця на 100 кв. м орендованих 
(проданих) площ; 6) Енергопостачання, щонайменше 
50 Вт на 1 кв. м площі при повному освітленні і підклю-
ченому обладнанні, забезпечене електропостачання 
по 1 категорії, або за допомогою дизель-генератора; 
7) Система опалення, вентиляції та кондиціонуван-
ня: щонайменше, двотрубна (1 контур) з індивіду-
альним регулюванням температури для кожного 
орендаря, що забезпечує чотириразовий повітрооб-
мін в годину (з подачею свіжого повітря); 8) Відкрите 
планування площ з сіткою колон, що за безпечує гнуч-
кість перепланування; 9) Оптоволоконні цифрові те-
лефонні лінії, ISDN, Інтернет-послуги в будівлі. 10) Ко-
ефіцієнт приміщень загального користування, які 
підлягають до оплати, не більше 12 %.

Передбачено 10 додаткових вимог до офісів:
1) Вихід фасаду будівлі на вулицю (помітне фрон-

тальне розташування на вулиці); 2) Раціональна від-
стань між вікнами, при якій не менше 95 % використо-
вуваних площ знаходяться в межах 10 м від джерела 
природного освітлення (вікна або атріуму); 3) Мінімаль-
на площа поверху — 500 кв. м; 4) Середня відстань 
між зовнішньою стіною і внутрішньою межею вико-
ристовуваних площ не повинна перевищувати 10 м; 
5) Забезпечення підключення комунікаційних систем 
в будь-якому місці завдяки фальшпідлогами, комуніка-
ційним каналам під підлогою або коробам по периме-
тру приміщень; 6) Середній час очікування ліфта в часи 
пік не довше 30 с (з моменту виклику); 7) Розташуван-
ня поблизу станцій метро або зупинки транспорту; 
8) Точки громадського харчування для співробітників 
всередині будівлі або на близькій відстані від будівлі; 
9) Допустиме навантаження на підлогу — 450 кг/кв. м; 
10) Освітлення офісних приміщень — не менше 400 люкс 
на рівні робочої поверхні. Офіси класу «А» повинні відпо-
відати 16-и пунктам вимог: 10-и з обов’язкових і як мі-
німум 6-и додаткових. Офіси класу «В» — 13-и пунктам 
вимог, як мінімум 7 з яких повинні бути в числі обов’яз-
кових. Офіси класу «С» — 7-и пунктам вимог, як мінімум 
5 з яких мають бути в числі обов’язкових.

d

АДМІНІСТРАТИВНІ І КОМУНАЛЬНІ БУДІВЛІ
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Реконструкція незавершеного будівництва 
під адміністративно-готельний комплекс
Київ, вул. Олеся Гончара 69

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
проект: 2006–2008

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення сучасного офісно-готельного комплексу.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Укріплення фундаментів будинків, що межують зі спору-
дою. Модернізація квартир будинку № 67, падіння повер-
ховості  новобудови  від  17-и  поверхів  у  дворовому  про-
сторі до 7-и поверхів з боку вул. Олеся Гончара.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Запроектований готельний комплекс містить 103 но-
мери, ресторан на 50 місць, буфети на 10 та 20 місць, 
спа-салон  з  тренажерною  залою  та  інші  обслуговуючі 
приміщення.  Для  паркування  машин  запропонований 
варіант з автоматичною трирівневою парковкою.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2006–2008
© О. С. Слєпцов, 2006–2008

До та після реконструкції, принципова схема

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Формування  сучасного  торговельно-ділового  центру 
зі збереженням історико-культурної цінності забудови 
кварталу.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Надбудова поверхів, часткове або повне переплануван-
ня,  реставрація  і  реконструкція  фасадів,  організація 
підземного простору, нове будівництво корпусів, вста-
вок і переходів, внутрішніх багаторівневих критих дво-
рових просторів, зовнішнє декоративне освітлення.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
У  результаті  реконструкції  забудови  кварталу 
на  ділянці  площею  1,08 га  отримано  43 235 кв. м  за-
гальної  площі  у  т. ч.  офісної  —  37 125 кв. м.  Класифі-
кація  офісного  комплексу  А  та  В.  У  підземній  частині 
розташовано  паркінг  на  154  машиномісця.  У  загаль-
ному  об’ємно-просторовому  рішенні  вдало  поєднані 
елементи  класичної  архітектури  кінця  ХІХ  століття 
та сучасного постмодернізму. Авторський коллектив 
за  архітектурне  та  функціональне  вирішення  тор-
говельно-ділового  центру  отримав  Державну  премію 
України в галузі архітектури за 2009 р.

© ТОВ «Інститут сучасного проектування», 2007

Сьогодні в якості взірцевого прикладу об’єкта 
реконструкції сприймається офісний комплекс «Іл-
лінський» на Подолі в Києві. Цей квартал обмежений 
вулицями Іллінською, Борисоглібською, Братською 
і Волоською. Міська забудова навколо цього кварта-
лу відображає специфіку київської забудови ХІХ сто-
ліття. Як повідомляється в довідці про історію бу-
дівництва офісного центру «Іллінський», більшість 
негарних споруд на будівельному майданчику нале-
жало колишньому швацькому об’єднанню «Ластів-
ка» і потребувала як мінімум ремонту. Однак саме 
зазначений квартал історичної забудови завдяки 
екстенсивному використанню на протязі бага-

Торговельно-діловий центр, реконструкція забудови кварталу

Київ, в межах вул. Іллінської, Борисоглібської, Братської та Волоської у Подільському районі

проектувальник: ТОВ «Інститут сучасного проектування»
проект: 2003–2007
реалізація: 2005–2008

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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тьох десятиліть надав авторам проекту можли-
вість вивчити специфіку регулярної забудови доби 
класицизму і відродити її в нових сучасних формах. 
Розмір кварталу становить 110 × 180 м, причому 
офісно-торговельний комплекс займає лише 53 % те-
риторії, а в основу його планування було покладено 
схему пішохідних проходів-пасажів з влаштуван-
ням внутрішньодворових площ розміром 18 × 15 м. 
На рівні тротуару розташовані вестибюльні групи 
ділового центру, магазини, заклади громадського 

харчування. Проектом передбачене функціональне 
розділення пішохідних та транспортних потоків, 
службові під’їзди до ресторану і магазинів передба-
чені без перехрещення з пішохідними маршрутами. 
В підземній частині комплексу забезпечено розта-
шування автостоянки на 180 машин. Поверховість 
комплексу становить не більше шести поверхів. 
Попри велику щільність забудови, авторам вдалося 
вписатись в старовинний масштаб подільської за-
будови ХІХ століття.

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Готель «Прем’єр Палас», реконструкція готелю «Україна»

Київ, бул. Т. Шевченка / вул. Пушкінська 5–7/29

проектувальник:
ТОВ «Архітектурна спілка», ТАМ «М. Дьомін»
проект: 2001
реалізація: 2001–2004

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення сучасного п’ятизіркового представницько-
го  готелю  в  центрі  міста  з  високим  рівнем  обслугову-
вання відвідувачів.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Надбудова, добудова обслуговуючих приміщень у дворі, 
перепланування поверхів, організація багаторівневого 
атріуму з панорамними ліфтами, реконструкція і рес-
таврація  фасадів,  зовнішнє  колористично-світлове 
оформлення, влаштування підземного паркінгу.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Створено найсучасніший готельний комплекс «Прем’єр 
Палас» на 289 номерів. Загальна площа готелю збільшена 
з 28 тис. кв. м до 33,5 тис. кв. м. Рівень комфорту та об-
слуговування  відповідає  міжнародним  вимогам  п’яти-
зіркового  готелю.  Відвідувачів  обслуговують  7  ресто-
ранів  і  барів,  фітнес-клуб  з  басейном,  конференц-зала, 
що трансформується та зали для зустрічей і семінарів.

© ТОВ «Архітектурна спілка», 2001
© ТАМ «М. Дьомін», 2001

Офіційною датою народження «Прем’єр Палац Го-
тель» є 1908 р. (архітектор А. Мінкус та Ф. Троупян-
ський). Тоді це були дві споруди з різними назвами 
«Палас» і «Марсель». Після руйнації в роки світової 
війни готель було відбудовано за проектом архі-
тектора І. Дроботуна і В. Шкаруби. Перша черга го-
телю «Україна» була здана в експлуатацію в 1952 р., 
друга в 1958 р. В 1999 р. почався, а в 2001 р. закін-
чився наступний етап реконструкції, який завер-
шився в 2004 р. Загальна площа до реконструкції — 
28 тис. кв. м, після реконструкції — 33,5 тис. кв. м, 
кількість номерів — 289.

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Після реконструкції

План реконструкції, другий поверх

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Першочергові протиаварійні заходи на будівлі-пам’ятці 
містобудування та архітектури
Одеса, вул. Катерининська 33

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
проект: 2011

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Зберігаючи історичні фасадні рішення укріпити несучі 
конструкції  і  впорядкувати  планувальну  структуру 
будинку моделей одягу «Модесса».

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реставрація  і  оновлення  фасадів,  укріплення  несучих 
конструкцій. Часткове перепланування з організацією 
евакуаційних виходів.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Відновлений  історичний  загальний  вигляд  будинку. 
Укріплені  несучі  конструкції  з  частковою  заміною.  Пе-
репланування  дозволило  виправити  недоліки  функці-
ональної  схеми,  зробити  привабливими  інтер’єри  де-
монстраційних  приміщень  і  забезпечити  нормативні 
евакуаційні шляхи.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2011
© О. С. Слєпцов, 2011

До та після реконструкції, принципова схема
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Реконструкція історичного готелю «Брістоль / Червона»

Одеса, вул. Пушкінська 15

проектувальник: УСК «КАШТАН»
проект: 2003
реалізація: 2010

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення  на  основі  історичного  готелю  сучасного 
п’ятизіркового готельного комплексу за новою функці-
ональною  схемою  з  відновленням  зовнішнього  рішення 
фасадів пам’ятки містобудування і архітектури.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Посилення  фундаментів  та  основних  несучих  кон-
струкцій  будівлі.  Повна  зміна  інженерних  комунікацій, 
забудова  внутрішнього  простору  об’ємом  багато-
функціональної  зали.  Реставрація  і  реконструкція  еле-
ментів фасаду та заміна покрівлі.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Створено  готель  бізнес  класу  з  урахуванням  вимог 
міжнародної  класифікації  для  п’ятизіркових  історич-
них  готелів.  Номерний  фонд  збільшився  на  45  номе-
рів.  Загальна  площа  споруди  з  7 000 кв. м  збільшилась 
до  11 774 кв. м.  Замість  ресторану  на  50  місць  і  бару 
організовано два ресторани на 85 та 30 місць відповід-
но, два бари на 23 і 20 місць та окрему універсальну залу 
з виробничим блоком. В готелі передбачена також кон-
ференц-зала на 130 місць з кімнатами нарад та фітнес 
центр площею 270 кв. м з басейном. Відновлено та від-
реставровано фасади і фрагменти інтер’єрів.

© УСК «КАШТАН», 2003

Будинок готелю розташовано на перетині вулиць 
Пушкінської та Буніна. З північної сторони до будин-
ку примикає музей ім. О. С. Пушкіна й житлові будин-
ки. Зі східної сторони існує будинок білизняної швейної 
фаб рики Злодійського. Головними фасадами готель 

До та після реконструкції, принципова схема

Після реконструкції

До реконструкції
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орі єнтований на вулиці Пушкінську та Буніна. Рельєф 
площадки зі значним ухилом в бік Карантинної балки. 
Будинок готелю чотириповерховий, з підвалом, побу-
дований у 1898–1899 рр. на місці триповерхового зерно-
вого складу із частковим використанням несучих кон-
струкцій складу. У процесі експлуатації будівля го телю 
зазнала ряд ремонтів і реконструкцій, що змінили пла-
нувальні рішення й спотворили оздоблення інтер’єрів.

Вдало проведена реконструкція історичного 
готелю «Брістоль» дозволила сполучити зони рес-
таврації з новою функціональною схемою, сучасним 
інженерним оснащенням, зберегти статус об’єкта 
як пам’ятника містобудування й архітектури.

Використовуючи об’ємно-планувальні можливо-
сті існуючої будівлі, була розроблена нова функціо-
нальна схема з урахуванням міжнародних вимог до го-
телю бізнес класу п’ять зірок в історичному центрі. 
Акцент зроблено на унікальному місці розташування 
будинку, його історичній цінності, зонах реставрації 
в сполученні із сучасним рівнем інженерного оснащен-
ня. В просторі подвір’я готелю на місці демонтованої 
й морально застарілої зали ресторану будівлі першої 
половини ХХ століття розміщено, концертну залу 
багатоцільового призначення на 300 місць.

Проектом реконструкції передбачено: підсилен-
ня фундаментів; забезпечення стійкості надзем-
ної частини будівлі; заміна інженерних комунікацій; 
влаштування у внутрішньому просторі подвір’я ба-
гатофункціональної зали; обладнання систем проти-
пожежного захисту; реставрацію фасадів та відтво-
рення їх декоративного оздоблення, скульптурних 
елементів; реставрацію інтер’єрів вхідної частини 
будинку, фойє, ресторану, центральних мармурових 
сходів, з відновленням сусальної позолоти ліпного де-
кору; реставрацію внутрішнього оздоблення парад-
них приміщень, у тому числі підлоги, настінні панелі, 
розпис стелі, мармурові та мозаїчні декоративні 
включення, меблів, освітлювальної арматури; рестав-
рацію житлових приміщень номерного фонду, зокре-
ма, паркетних підлог, мармурового декору, живопису 
плафонів та сусальної позолоти, меблів; реставрацію 
елементів зі штучного мармуру; відновлення цинко-
вого покриття даху; реконструкцію планувальної 
схеми житлових приміщень; реконструкцію системи 
кондиціювання, систем диспетчеризації та безпеки; 
реконструкцію зовнішнього благоустрою території 
з художнім підсвічуванням будівлі.

Проект реконструкціїПроект реконструкції
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Реконструкція історичного готелю «Лондонська» 
та фітнес-клубу «Формула»
Одеса, Приморський бульвар 11

проектувальник: УСК «КАШТАН»
проект: 2003–2005
реалізація: 2007

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Об’єднання  історичних  споруд  готелю  «Лондонська» 
(1846) та фітнес-клубу «Формула» у єдиний комплекс.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Коригування  функціональної  схеми.  Надбудова,  прибу-
дова,  об’єднуюча  вставка,  реставрація  фасадів,  від-
новлення інтер’єрів, заміна інженерного обладнання.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Створено  своєрідний  комплекс  п’ятизірково-
го  історичного  готелю.  Номерний  фонд  збільшено 
до  70  номерів,  серед  яких  є  і  дворівневі  (президент-
ський  люкс).  Для  проведення  конференцій  влаштова-
но  конференц-залу  місткістю  до  150  місць  з  VIP-залою 
для  переговорів  на  12  місць.  Ресторан  отримав  де-
кілька  залів  та  відкритий  «Літній  сад»,  влаштований 
у  дворовому  просторі.  В  комплекс  готелю  включено 
Fitnec and Wellness клуб з басейном на 25 м, кардіо-лінія, 
тренажерна зала, дитячий спа-салон, косметична клі-
ніка, масажні кабінети, сауна.

© УСК «КАШТАН», 2005

Ідея об’єднання двох історичних об’єктів народи-
лася в 2008 р. під час розробки концепції нової функ-
ціональної схеми і визначення категорії історичного 
готелю «Лондонська», вже після введення в експлуа-
тацію фітнес-центру «Формула».

За прикладом європейських готелів членів асоці-
ації історичних готелів Європи, архітектором було 
запропоновано об’єднати два комплекси з подаль-
шим розвитком готелю «Лондонська» як історич-
ного Спа-готелю категорії п’ять зірок. Таке завдан-
ня визначило методи реконструкції та склад 
функціональних зон всього комплексу, склад примі-
щень готелю. У внутрішньому дворі, який є спіль-
ною господарською територією двох будівель, був 
запроектований флігель з влаштуванням нової кухні 
для всього комплексу. Це пов’язано з тим, що ні розмі-
ри, ні потужності старої кухні вже не задовольняли 
обсягам готелю після реконструкції. Для зручності 
використання будівель готельного комплексу перед-
бачено перехід в спа-зону та спортклуб для клієнтів 
готелю на другому поверсі прибудови. Номерний 

До та після реконструкції, принципова схема
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фонд готелю збільшений з 52 до 75 номерів категорії 
поліпшені і люкси, що передбачено основними євро-
пейськими стандартами для категорії спа-готелів 
п’ять зірок. Потенціал самої будівлі готелю, яка бу-
дувалася в ХІХ столітті як готель високої категорії, 
дозволив зберегти великі номери, модернізувати всі 
інженерні системи за сучасними вимогами, запроек-
тувати великі банкетну і конференц-зали.

Важливим елементом всього проекту з’явилася 
робота в зонах реставрації, зроблено акцент на істо-
ризм, події та знаменитих особистостей, які перебу-
вали у готелі «Лондонська» в ХІХ–ХХ ст. Був відтворе-
ний відомий літній сад готелю «Лондонська», в якому 
гостювали Мастрояні, Хемінгуей, Ейзенштейн та інші 
відомі та знамениті особистості і діячі культури.

Об’єднання двох історичних будівель в єдиний 
комплекс, що запропоновано в проекті реконструк-
ції, дозволило розширити функції будівель, зберегти 
їх роль в інфраструктурі міста та туристичного 

потенціалу, обґрунтувати доцільність реконструк-
ції з точки зору інвестицій.

Новий одеський спортивний центр «Формула» 
знаходиться в історичній будівлі початку ХХ сто-
ліття. З 1912 р. тут був театр-вар’єте. Потім він 
закрився, і будівля простояла напівзруйнованою про-
тягом останніх 25 років. Всі приміщення ретельно 
відреставрували, а на місці колишньої зали для гляда-
чів запроектовано басейн. Відновили колони, ліпнину, 
старовинні деталі інтер’єру. Функція ресторану 
вдало вписалася в зону реставрації колишнього дво-
рівневого холу. Басейн є перехідною ланкою від від-
реставрованої історичної зони до приміщень сучас-
ної архітектури.

У роботі над проектом авторській групі вдалося 
поєднати зону реставрації з новою функціональною 
схемою, з сучасним інженерним оснащенням, і голов-
не — зберегти статус об’єкта як пам’ятки архі-
тектури.

«Формула» після реконструкції
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Реконструкція поштамту / Post Rotterdam

Роттердам. Нідерланди

проектувальник: UN Studio
проект: 2007–2009

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення  мультифункціонального  громадського 
комплексу,  який  окрім  пошти  містить  в  собі  торго-
вельні, готельні і ресторанні функції.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Надбудова, прибудова, зміна функціональної схеми, пе-
репланування, заміна інтер’єрних рішень, заміна інже-
нерного обладнання, встановлення ескалаторів.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Поштамт  знаходиться  у  діловому  районі  міста.  Ре-
конструкція  дозволить  вдихнути  життя  у  споруду 
в  вечірні  часи  і  вихідні  дні,  додавши  нові  функції  тор-
гівлі,  ресторанів,  кафе  і  готелю.  Дві  його  основні  зали 
перепрофільовані. Зала, що виходить на жваву вулицю 
Консингел, перетворилась на торговий центр з атріу-
мом, вкритим скляним дахом. Велика центральна зала 
отримла  свій  редизайн.  Також  надбудована  частина 
між двома залами, в якій розміститься висококласний 
готель.  Співіснування  історичної  архітектури  та  но-
вих прозорих скляних конструкцій дозволить денному 
світлу  пронизати  наскрізь  всю  будівлю  комплексу.  За-
гальна площа будівлі буде складати 34 320 кв. м.

© UN Studio, 2009

До реконструкції

Проект реконструкції

Проект реконструкції
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Реконструкція будівлі Центрального поштового відділення 
Louvre Post Office building
Париж. Франція

проектувальник: Dominique PERRAUT-architecture
проект: 2013

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Розширення  функцій  історичного  кварталу,  відомого 
як  Poste  central  du  Louvre  (1834–1908)  з  забезпеченням 
додаткових  обслуговуючих  функцій,  якими  зможуть 
користуватися  як  численні  працівники  пошти,  так 
і мешканці і гості міста.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Надбудова  двох  поверхів.  Перебудова  внутрішнього 
простору  кварталу.  Заглиблення  підвальної  частини 
ще на один рівень. Організація атріуму, вкритого скля-
ною конструкцією, яка має часткове озеленення та ви-
дові майданчики в межах добудованих поверхів.

РЕЗУЛЬТАТ,	ЩО	ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Будівля  пошти  стане  значно  відкритішою  у  простір 
міського  середовища  історичної  частини  міста.  Два 
підземних  поверхи  відведені  для  поштової  спеціаль-
ної  техніки.  На  першому  поверсі  окрім  власне  пошто-
вого  відділення  площею  10 000 кв. м  буде  розміщено 
2 500 кв. м торговельних площ. Рівнем вище запланова-
но передбачити 10 000 кв. м офісів, а на останніх повер-
хах розміщено чотирьохзірковий готель з рестораном 
та  панорамна  тераса.  В  кутовій  ротонді  влаштова-
но  соціальне  житло.  Взагалі  з  35 000 кв. м  під  поштову 
функцію залишиться 20 %. 17 % віддано під муніципаль-
ні  послуги,  а  60 %  на  комерційні  цілі  (торгівля,  готель, 
ресторан, офіси).

© Dominique Perraut-architecture, 2013

До реконструкції

Проект реконструкції

Проект реконструкції
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Реконструкція Рейхстагу

Берлін. Німеччина

проектувальник: Foster & Partners
реалізація: 1992–1999

МЕТА	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Відродження  функції  будівлі  як  місця  проведення  засі-
дань уряду Німеччини.

ЗАСОБИ	РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реставрація  зовнішнього  вигляду,  часткове  перепла-
нування.  Організація  покрівлі,  що  експлуатується. 
Зведення  конструкцій  металевого  заскленого  куполу 
та оглядового майданчика. Оригінальне рішення освіт-
лення залу засідань у вигляді дзеркальної воронки.

ОТРИМАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ
Загальна площа споруди Рейхстагу складає 61 160 кв. м, 
висота до верхівки куполу — 47 м. Будівля має 6 повер-
хів, 12 залізобетонних колон тримають вагу куполу ді-
аметром 40 м. Оглядовий майданчик влаштовано у се-
редині куполу на висоті 40,7 м. На майданчик ведуть дві 
рампи, що по спіралі закріплені на внутрішній поверхні 
куполу.  Родзинкою  проекту  Фостера  став  великий 
дзеркальний конус, що починається з полу вестибюлю 
і  закінчується  на  рівні  основи  оглядового  майданчику. 
360 дзеркал, які одночасно відбивають і пропускають 
денне  світло,  керовані  комп’ютерною  програмою,  ре-
гулюють освітлення зали засідань в залежності від по-
годи  і  пори  року.  В  середині  воронки  влаштована  та-
кож  вентиляційна  шахта.  Повітря  із  зали  пленарного 
засідання  проходить  крізь  систему  теплообміну,  яка 
є частиною екологічної автономної системи будівлі.

© Foster & Partners, 1999

До реконструкції

Проект реконструкції

Після реконструкції
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Нормативні документи
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4.	 ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація го-

телів.

5.	 ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. 

Класифікація.

Віддалені електронні ресурси
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РЕКОМЕНДОВАНА	ЛІТЕРАТУРА ПИТАННЯ	ДО	РОЗДІЛУ	ІV

1. Назвіть основні типологічні групи громадських будівель.

2. Які основні передумови і причини реконструкції учбових закладів 
різних рівнів навчання?

3. Які особливості планувальних рішень загальноосвітніх шкіл за-
безпечують потреби сучасної методики навчання і організації 
дозвілля школярів?

4. Які засоби реконструкції видовищних споруд поширені у сучасно-
му проектуванні?

5. Яка основна мета і задачі реконструкції культових споруд?

6. Назвіть функціональні елементи храмових комплексів.

7. Назвіть найчастіші чинники реконструкції спортивних споруд 
і комплексів.

8. Як класифікуються офісні комплекси і комерційні будівлі?

9. Як трансформуються функціональні властивості будівель торго-
вого та ділового призначення у сучасному мегаполісі?

10. Назвіть особливості реконструкції та реставрації історичних 
готелів.

d
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Розділ V
Реконструкція багатофункціональних 

громадських рекреаційних і транспортних 
комплексів

За останні десятиліття ми стали свідками ряду 
містобудівних  реконструкцій  вулиць  та  площ  в  ба-
гатьох  містах  України,  зокрема  майдану  Незалеж-
ності, проспекту Перемоги в Києві. В попередній пе-
ріод проектування і забудова велася містобудівними 
комплексами, що відповідно забезпечувало цілісність 
композиційного задуму, функціонального зонування, 
дотримання норм забудови, тощо. Натомість зміна 
соціально-економічних відносин в суспільстві призво-
дить  часто  до  перегляду  підходів  до  проектуван-
ня — від містобудівного комплексного проектування 
до пооб’єктного. Мінусом стала «лоскутність» забу-
дови, коли забудовник не завжди коректно прив’язу-
ється до оточуючих будівель як за нормами забудо-
ви, так і за архітектурним образом і масштабністю. 
Такий підхід призводить до дрібності міської забудо-
ви,  яка  «розпадається»  на  окремі  фрагменти-пазли 
і перестає сприйматися одним цілим.

Ще більш складна ситуація склалася із рекреацій-
ними зонами в містах. На відміну від Західної Європи, 
де кількість таких зелених осередків постійно збіль-
шується,  у  нас  спостерігається  зворотній  процес, 
пов’язаний з неупорядкованістю процесу міської за-
будови.  Як  правило,  об’єктом  самозахвату  найчас-
тіше стають саме парки і сквери, і ми часто спосте-
рігаємо  справжні  баталії  між  власниками  забудови 
і місцевими мешканцями, які потребують збережен-
ня і створення нових зелених рекреацій, облаштова-
них зонами відпочинку та дитячого дозвілля.

РЕКОНСТРУКЦІЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ГРОМАДСЬКИХ І РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ, 
ПАРКІВ, СКВЕРІВ

•  Регенерація кварталу у історичному середовищі, 
Тернопіль.

•  Реконструкція  розв’язки  на  перетині  просп. Пере-
моги та просп. Академіка Палладіна під офісно-тор-
говельний комплекс «Європейські ворота», Київ.

•  Концепція  реконструкції  бульвару  Академіка 
Вернадського «Парк Ноосфери», Київ.

•  Реконструкція вул. Ольги Кобилянської 41, Чернівці.

•  Реконструкція складу Макдональд у багатофунк-
ціональний комплекс, Париж.

•  Реконструкція  кар’єру  Каве  Салернитане  /  Pro-
getto di riqualificazione delle Cave Salernitane у бага-
тофункціональний комплекс, Салерно, Італія.

•  Реконструкція  комплексу  зерносховища  Баркінг 
і Дагнем / Redevelopment of a granary in Barking & 
Dagenham, Лондон.

•  Реконструкція електростанції Баттерсі / Batter-
sea Power Station, Лондон.

•  Реконструкція скверу імені Островського, Київ.

•  Реконструкція скверу, Чернівці.

•  Реконструкція  сміттєзвалища  /  World  Cup  Park, 
Сеул, Південна Корея.

d

МІСТОБУДІВНА РЕГЕНЕРАЦІЯ:
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРОМАДСЬКІ І РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ

Громадські комплекси
Парки, сквери

ТРАНСПОРТНІ БУДІВЛІ, СПОРУДИ І ВУЗЛИ

Вокзали залізничного, водного, автомобільного і повітряного 
транспорту
Транспортні вузли, стоянки, паркінги

МІСТОБУДІВНА РЕГЕНЕРАЦІЯ: 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРОМАДСЬКІ І РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ
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Регенерація кварталу в історичному середовищі

Тернопіль, вул. Дениса Січинського, Йосипа Сліпого, Гетьмана Сагайдачного, Валова

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний архітектор проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 1995
часткова реалізація: 2000–2002

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування забудови кварталу. Збільшення міст-
кості установ обслуговування населення.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Чітке зонування території. Часткове перепрофілю-
вання громадських та торговельних закладів вздовж 
пішохідних вулиць на заклади, що не потребують 
повсякденного транспортного обслуговування. За-
повнення проміжків у периметральній забудові бу-
динками-вставками. Знесення малоцінної хаотичної 
забудови у середині кварталу і організація торговель-
но-розважального комплексу з урахуванням інсоляції.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Впорядкування пішохідного і транспортного руху. Фор-
мування образу забудови вздовж наріжних вулиць квар-
талу. Запроектовано і збудовано будинки-вставки. 
Внутрішній простір кварталу запроектовано як тор-
говельно-розважальний. Площа забудови збільшена вдві-
чі. Торговельний комплекс «Андріївський Дім» завершив 
квартал на розі вул. Гетьмана Сагайдачного і Валової.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 1995
© О. С. Слєпцов, 1995

Квартал історично знаходиться у північно-східно-
му  наріжнику  Тернопільського  середмістя,  примика-
ючи до міських оборонних валів (вул. Валова). Як квар-
тал  периферійний,  до  кінця  XVIII  століття  не  мав 
сформованої капітальної забудови. Зі зносом міських 
укріплень головні зусилля по формуванню міського се-
редовища було перенесено на звільнену від фортифі-
кацій смугу (бульвар Шевченка), де і зосереджувалась 
у ХІХ столітті найбільш репрезентативна забудова. 
Це спричинило до дещо менш інтенсивного розвитку 
забудови розглянутого кварталу порівняно з іншими 
ділянками міста. Найбільш сформованими ділянками 
кварталу до 1944 р. були вул. Валова, забудована ан-
самблем житлово-торгових будинків початку ХХ ст. 
та майже увесь фронт забудови вздовж вул. Гетьма-
на  Сагайдачного.  По  периметру  забудови  кварталу 
були  ще  незаймані  ділянки,  а  вул. Брюкнера  взагалі 
мала лише один капітальний будинок.

Воєнні  дії  1944 р.  знищили  забудову  лише  північно-
за хідного наріжника, що виходить до Майдану Волі нав-
проти Домініканського костьолу. Тут у  1940–1950 рр. 

До та після реконструкції, принципова схема

Після реконструкції

До реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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збудовано  два  житлові  будинки  з  боку  майдану  та 
вул. Брюк нера з відступом від первісної лінії забудови.

На даний час можна вважати, що зовнішній виг-
ляд  кварталу  вздовж  наріжних  вулиць  сформовано 
жит ловими  будинками.  Невпорядкованим  за ли ша-
єть ся  внутрішній  простір  кварталу.  Тільки  два 
чо тири поверхові будинки на розі вул. Гетьмана Са-
гайдачного і Май дану Волі мають дворовий простір 
для  віднос но  комфортного  проживання  мешканців, 
решта  внут ріш ньої  забудови  розташована  хао-
тично.  Майже  зруй новані  малоцінні  будівлі  й  тим-
часові  споруди, які  проглядають у розривах будин-
ків  по  вул. Дениса  Січинського  та  Йосипа  Сліпого 
псують архітектурний вигляд вул. Брюкнера.

Квартал  у  планувальному  відношенні  входить 
до ядра центру міста. Найближчі магістралі: вул. Русь-
ка — загальноміського значення, регульованого руху, 
вул. Заньковецька  —  районного  значення.  Вулиці,  що 
при леглі до кварталу, використовуються в основному 
для руху пішоходів. Завантаження вбудованих в перші 
поверхи  установ  різного  призначення  виконується 
в спеціально установлений час. Постійний рух тран-
спорту встановлено лише по вул. Дениса Січинського, 
Йосипа Сліпого та навкруги Майдану Волі.

Розташування  кварталу  у  найбільш  жвавій  ча-
стині  центру  міста  в  умовах  розвитку  ринкових 
відносин  обумовило  початок  змін  у  функціональній 
направленості його забудови, робить його перспек-
тивним  для  виконання  торгової,  громадсько-адмі-
ністративної,  ділової  та  культурної  функцій.  Вже 
зараз перші поверхи житлових будинків займає тор-
гівля  різних  форм  власності,  громадські  та  офісні 
приміщення.  Об’єктивно  виникає  необхідність  архі-
тектурно-планувальними методами впорядкувати 
цей процес, сформувати цілісний ансамбль кварталу 
з чітким розмежуванням функціональних зон, тран-
спортних шляхів та благоустрою.

Передумовами  регенерації  кварталу  являють-
ся  також  авторські  погляди  на  напрямки  та  етап-
ність  реконструктивних  заходів,  а  саме:  необхід-
ність  поступового  формування  функціональних  зон 
з  тим,  щоб  у  перспективі  повністю  винести  (пере-
профілювати)  житло  з  зон  іншого  функціонального 
призначення; врахування функціональних змін примі-
щень в архітектурі будинків, що реконструюються; 
для  рішучої  регенерації  забудови  кварталу,  врахо-
вуючи  також  соціально-економічні  потреби  міста 
та раніше виконані розробки, представляється до-

цільним розмістити в ньому нові сучасні структури 
комерційно-торговельного призначення, які б дозво-
лили значно підняти рівень обслуговування міського 
населення;  архітектура  торговельно-розважаль-
ного  комплексу  повинна  вирішуватись  в  сучасних 
архітектурних  формах,  матеріалах,  обладнання, 
а історичне середовище відтворюватись в окремих 
його архітектурних формах чи дзеркально відобра-
жатись на поверхні фасадів.

На  основі  перерахованих  передумов  проектом 
регенерації кварталу передбачено:

Житлова  зона.  Вул. Гетьмана  Сагайдачного, 
Брюк нера та Ва лова — пішохідні. Часткове перепро-
філювання  громадських  та  торговельних  закладів 
у заклади, що не потребують повсякденного тран-
спортного  обслуговування,  а  також  впорядкування 
зон відпочинку у подвір’ях житлових будинків дозво-
лить сформувати житлову зону з достатнім рівнем 
комфортності  проживання.  Для  утворення  єдиного 
фронту забудови на розі вул. Гетьмана Сагайдачного 
та Валової побудовано торговельний комплекс «Ан-
дріївський  Дім»  (проектувальник  НПАБ  ЛІЦЕНЗіАРХ), 
який став першим кроком у регенерації кварталу.

Громадсько-торговельна зона. Центром громад-
сько-торговельної зони має стати торговельно-роз-
важальний  комплекс,  розташований  у  дворовому 
просторі  південної  частини  кварталу.  На  перспек-
тиву запропоновано повне винесення житла із зони, 
до якої прибудовується комплекс.

У першу чергу разом з будівництвом торговель-
но-розважального  комплексу  мають  бути  рекон-
струйовані три- та двоповерхові будинки по вул. Йо-
сипа  Сліпого,  перші  поверхи  яких  займе  комерційна 
торгівля, а верхні поверхи — офіси. Внутрішня мало-
цінна забудова зноситься.

На  розі  вулиць  Йосипа  Сліпого  та  Дениса  Січин-
ського  розташовано  двоповерховий  будинок,  який 
потребує  за  своїм  станом  реконструкції.  Пропону-
ється  при  реконструкції  з  добудовою  переобладна-
ти його у «Будинок здоров’я», таким чином компен-
сувати місту знос малоцінної забудови лазні.

На  другу  чергу  передбачено  капітальний  ре-
монт та переобладнання будинку № 4 по вул. Дениса 
Січинського  під  невеликий  готель  типу  «гостьовий 
будинок».

На  перспективу  пропонується  утворити  з  бу-
динків № 12–18 по вул. Валовій Діловий центр з комер-
ційними  та  офісними  приміщеннями.  Необхідність 
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збільшення кількості торгових та адміністративних 
установ в центральній частині м. Тернополя обумо-
вила  розміщення  торговельно-розважального  комп-
лексу в самому центрі міста у кварталі між вулицями 
Гетьмана Сагайдачного, Валової, Дениса Січинського 
та Йосипа Сліпого.

В такій досить складній містобудівній ситуації, 
де  на  невеликій  ділянці  в  оточенні  історичної  забу-
дови розміщується сучасна споруда багатопрофіль-
ного використання, головними проблемами стають 
органічне  вписування новобудови в  оточуюче сере-
довище, вирішення транспортного руху та пішохід-
них потоків у внутрішньому просторі кварталу.

Загальна архітектурна композиція торговель но-
розважального комплексу складалась з умов розта-

шування його, завдання замовника та особливостей 
багатофункціональної  споруди.  Тому  в  об’ємно-про-
сторовому  вигляді  будівля  має  консольне  рішення 
з другого поверху та нахилені скляні вітражі. Це доз-
волило в існуючій периметральній забудові кварталу 
отримати більший простір на рівні землі та забез-
печити нормативний інсоляційний режим навколиш-
ньої забудови.

Таким  чином  дуже  затіснена  ділянка  старого 
кварталу  отримує  багатофункціональне  призна-
чення.  Сформовано  простір  на  сучасному  містобу-
дівному  рівні.  Влаштовано  чіткий  розподіл  тран-
спортних  та  пішохідних  потоків.  Все  це  забезпечує 
функціонування комплексу на високому комфортно-
му рівні.
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Реконструкція транспортної розв’язки з розміщенням 
офісно-торговельного комплексу «Європейські Ворота»
Київ, перетин просп. Перемоги та просп. Академіка Палладіна

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний архітектор проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2004

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Організація транспортного вузла м. Києва з реаліза-
цією принципу часткового обмеження руху гостьо-
вого транспорту по місту за рахунок його паркуван-
ня на межі міста і комфортної пересадки на міський 
транспорт.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реконструкція транспортного вузла. Організація 
гостьової автостоянки з використанням підземно-
го і наземного простору. Реконструкція пр. Перемоги 
з влаштуванням підземного торговельного комплексу, 
що з’єднає транспортний вузол і парковки зі станці-
єю метро «Житомирська». Впорядкування забудови 
з обох сторін просп. Перемоги з вул. Миколи Краснова 
до просп. Академіка Палладіна. Створення офісно-тор-
говельного комплексу, що стане знаковою спорудою 
при в’їзді у місто з боку магістралі, що з’єднує столицю 
з західним напрямком.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Впорядкування забудови транспортного вузла з ор-
ганізацією наступних об’єктів: 8-рівневий паркінг за-
гальною місткістю 1 025 місць, офісно-торговельний 
комплекс, офісний центр 3 900 кв. м, що формує безпосе-
редньо образ «Європейських Воріт» міста, торговельні 
центри загальною площею 9 800 кв. м, торговельний 
підземний пасаж 11 000 кв. м. Дворівневий підземний 
паркінг під просп. Перемоги на 370 місць.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2004
© О. С. Слєпцов, 2004

Забудова  між  просп. Перемоги,  вул. Феодори  Пу-
шиної, Миколи Краснова та просп. Академіка Палла-
діна, включаючи транспортну розв’язку просп. Пере-
моги,  просп. Академіка  Палладіна  виконана  в  межах 
відкорегованих червоних ліній.

Нова забудова пропонується на парній і непарній 
сторонах з двох сторін просп. Перемоги. Під просп. Пе-
ремоги від просп. Академіка Палладіна до підземного 
переходу станції метро «Житомирська» запроекто-
вано  підземну  торговельну  вулицю  з  облаштовани-
ми  підземними  переходами  та  підземними  заїздами 
автотранспорту для завантаження. Також під про-
сп. Перемоги від станції метро «Житомирська» в на-
прямку вул. Миколи Краснова запроектовано дворів-
неву підземну парковку, заїзди в яку влаштовуються 
із  запроектованої  дублюючої  вулиці  з  непарної  сто-
рони. До всіх новобудов передбачені проїзди не з про-
сп. Перемоги, а з другорядних вулиць.

На  парній  стороні  концепцією  реконструкції  пе-
редбачається влаштування пішохідної алеї, яка зв’я-
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зує забудову вул. Миколи Краснова зі станцією метро. 
На неї нанизується і нова забудова кварталу. На розі 
вул. Миколи Краснова і просп. Перемоги проектуєть-
ся  офісний  центр  загальною  площею  800 кв. м.  Далі 
вздовж проспекту передбачається будівництво двох 
22-поверхових житлових будинків із спортивним май-
данчиком. Сумісно з другим будинком запроектовано 
офісний вбудовано-прибудований центр з посольст-
вом Киргизії в Україні.

Далі  по  ходу  розташовані  офісний  центр,  авто-
салон з підземним паркінгом та відкритий майдан-
чик для паркування.

Площа  перед  виходом  зі  станції  метро  «Жи-
томирська»  впорядковується  з  організацією 
торговельного  майданчику.  В  кварталі,  що  об-
межується  просп. Перемоги,  просп. Академіка  Пал-
ладіна  та  вул. Феодори  Пушиної  знаходяться  гро-
мадсько-культурний  та  молодіжно-розважальний 
центри і готель. Далі паркова зона з майданчиками 
відпочинку  та  22-поверховий  житловий  будинок. 

В  парковій  зоні  передбачено  будівництво  рестора-
ну  на  80  місць.  З  непарної  сторони  просп. Перемоги 
проектується житловий комплекс з вбудовано-при-
будованими  приміщеннями  із  кінотеатром  та  два 
22-поверхових житлових будинки.

На території транспортної розв’язки просп. Ака-
деміка  Палладіна  і  просп. Перемоги  передбачається 
будівництво  багатофункціонального  комплексу  орі-
єнтовно загальною площею 47 000 кв. м, що містить 
в собі паркінги, офісні та торговельно-побутові при-
міщення.  Територія  фабрики  «Каштан»,  що  займає 
один з чотирьох пелюстків розв’язки впорядковуєть-
ся.  Реконструкції  (оздобленню)  підлягають  фасади 
основної будівлі фабрики.

Організація  такого  комплексу  дозволяє  сформу-
вати  «в’їзні  ворота»  в  Київ,  організує  можливість 
паркування машин гостей міста для подальшої пер-
есадки  на  метрополітен  та  інший  міський  тран-
спорт,  організує  центр  торговельного  та  побуто-
вого обслуговування міського значення.
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Концепція реконструкції бульвару Академіка Вернадського 
«Парк Ноосфери»
Київ, Святошинський район

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
архітектор: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2014

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення сучасного архітектурно-просторового се-
редовища, реконструкція бульвару та забудови навко-
ло нього, створення дворівневого рекреаційного про-
стору для мешканців району та гостей міста.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування існуючої паркової зони та створення 
дворівневого парку. Реконструкція оточуючої забу-
дови, у т. ч. створення торговельно-спортивно-роз-
важального комплексу та сучасного житлового комплек-
су, реконструкція транспортних розв’язок на перетині 
просп. Академіка Палладіна та бульвару Академіка Вер-
надського, просп. Перемоги та бульвару Академіка Вер-
надського. Вирішення транспортної проблеми мето-
дом створення транспортної розв’язки.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Планується створити органічний архітектурний про-
стір ХХІ століття, комфортний для мешканців району 
та міста, що стане центром тяжіння туристів з усіх 
куточків світу. Просторова структура дворівневого 
парку буде об’єднувати оточуючі будівлі і забезпечу-
вати безперервно цілісну композицію об’ємів, які злива-
ючись, одним живим організмом утворюють сучасне 
архітектурне середовище.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2014
© О. С. Слєпцов, 2014

Концепція реконструкції. Існуюча забудова буль-
вару  представляє  собою  сумну  одноманітну  інду-
стріальну забудову 1960–1980-х, яка, на превеликий 
жаль, не несе за собою ніякої історичної та культур-
ної цінності тому і не потребує збереження. На да-
ний момент бульвар потребує глибокого оновлення 
не лише паркової зони, але й прилеглої забудови, яка 
стане  якісним  обрамленням  майбутнього  оновле-
ного  бульвару.  Незважаючи  на  теперішній  стан, 
бульвар — одна з головних артерій Святошинсько-
го району міста, серце наукового осередку світово-
го рівня.
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Основна ідея реконструкції бульвару — створен-
ня  органічного  простору  ХХІ  століття,  комфорт-
ного  для  мешканців  району,  міста,  що  стане  цен-
тром тяжіння туристів з усіх куточків світу. Єдина 
структура  дворівневого  парку  пронизує  оточуючі 
будівлі  та  створює  безперервно  цілісну  композицію 
об’ємів,  які  зливаючись,  стають  одним  живим  орга-
нізмом.

Функціональна схема. Бульвар Академіка Вернад-
ського  простягається  на  2,5 км  від  просп. Перемоги 
до просп. Академіка Палладіна і станції метро «Ака-
деммістечко».

На території району проходять всі найважливі-
ші  масові  заходи,  знаходиться  торговельний  комп-
лекс, будівлі Національної академії наук України, Між-
народний тенісний комплекс, одна з місцевих шкіл.

В  ході  аналізу  даної  місцевості  було  виявлено, 
що Святошинському району вкрай не вистачає адмі-
ністративної площі та місць для відпочинку жителів.

Саме  тому,  на  перетині  проспекту  Перемоги 
з  бульваром  Академіка  Вернадського,  архітектори 
запропонували  сформувати  дворівневу  площу  з  ам-
фітеатром та музичним фонтаном, що плавно пере-
тікають з одного рівня в інший. Головна площа райо-
ну  зустрічає  нас  величним  фонтаном,  що  височіє 
над  проспектом  та  житлово-офісним  комплексом. 
Він, як ворота, над вулицею Анатолія Петрицького, 
веде  нас  до  чогось  нового,  не  пізнаного,  гармоній-
но  вливаючись  в  площу  направляє  нас  до  основного 
центру композиції — пам’ятника академіку Вернад-
ському, з якого починається вся подорож парком.

Існуюча забудова різноманітна — від одноповер-
хових будинків приватного сектору, до багатоповер-
хівок.  Житлові  будинки,  громадські  споруди,  гаражі, 
склади  —  це  конгломерат  будинків  житла,  науко-
вих корпусів, спортивної та промислової зони. У та-
кій  різноманітності  функцій  виникає  необхідність 
їх об’єднання для цілісного сприйняття простору.

Реконструкція будинків вздовж бульвару поєдну-
ється  в  загальну  паркову  систему,  яка  являє  собою 
платформу на висоті 6 м від рівня землі. Структура 
має  пульсуючий  характер:  вона  підіймається,  спу-
скається  до  землі,  звивається,  обходить  групи  де-
рев, організує оглядові майданчики, пішохідні доріж-
ки та переходи над автомобільними дорогами.

Бульвар  зустрічає  нас  амфітеатром  —  місцем 
проведення  масових  зібрань  всього  району,  на  його 
трибуні можна як сидіти, так і організовувати сце-

ну — тоді глядацькі місця переносяться на майдан-
чик перед оболонкою амфітеатру.

Нижній рівень парку розділений автомобільними 
дорогами на сім частин, кожну з яких проектуваль-
ники насичують функціональними зонами (кафе, рес-
торани,  магазини),  які  нададуть  фінансову  можли-
вість для реалізації проекту.

Перші  поверхи  прилеглих  до  бульвару  будинків 
переобладнуються  під  торговельні  та  громадські 
зони  для  більш  комфортного  проживання  мешкан-
ців. Для збільшення поверховості житла використа-
но  метод  надбудови  «фламінго»,  зміст  якого  поля-
гає у передачі навантаження надбудови по пілонам 
до  окремого  (власного)  фундаменту.  Нова  надбудо-
ва  має  триматися  автономно,  не  чіпаючи  існуючу 
будівлю.  Також  треба  організувати  додаткові  ко-
мунікації — додати нові сходи та ліфт — що і було 
запропоновано.  Пілони  системи  «фламінго»  будуть 
встановлені  на  місця  старих  лоджій  багатоповер-
хівок  —  таким  чином  вони  зможуть  бути  більши-
ми  за  розмірами  не  шкодячи  інсоляції  будинку.  Самі 
лоджії будуть демонтовані, і на пілонах будуть орга-
нізовані нові лоджії зі збільшеною площею.

На  місці  промислової  зони  між  вул. Миколи  Кра-
снова та Академіка Кримського створено сучасний 
житловий  комплекс  з  парковою  зоною  та  розвину-
тою  інфраструктурою  магазинів,  фітнес  центру, 
ресторанів.  Для  збереження  зелених  насаджень  всі 
паркінги розташовані лише під землею.

На території промислової зони між вулицями ака-
деміка Кримського та Максима Железняка запропоно-
вано  створення  торговельно-спортивно-розважаль-
ного комплексу «Святошин», що розширить існуючий 
спортивний  комплекс  «Наука».  «Святошин»  стане 
першим розважальним комплексом в Україні з гірсько-
лижною трасою, яка поєднає існуючий та майбутній 
комплекси. Також на території спортивного комплек-
су «Наука» планується будівництво готелю для відвід-
увачів тенісних турнірів та гостей міста.

Київ — це великий мегаполіс, в якому транспорт-
на  мережа  не  була  розрахована  на  таку  кількість 
автомобілів. З кожним роком кількість заторів тіль-
ки  зростає.  Отже,  для  точкового  вирішення  тран-
спортної  проблеми  планується  створення  тран-
спортної  розв’язки  з  торговельним  комплексом 
на перетині просп. Академіка Палладіна та бульвару 
Академіка  Вернадського  для  часткового  розванта-
ження столичних доріг.
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Реконструкція забудови

Чернівці, вул. Ольги Кобилянської 41

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний архітектор проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
конкурсний проект: 2015 (друга премія)

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Збудувати наріжний житловий будинок, який акцен-
тує перехрестя вулиць, що притаманно для об’єм-
но-планувальної структури пішохідного лінійного цен-
тру у середмісті Чернівців.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Знесення дисгармонійного одноповерхового будинку 
гастроному «Берізка» та зведення на ділянці нового 
житлового акцентного будинку з вбудованими гро-
мадськими приміщеннями торгівельного призначення.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Будівництво житлового будинку № 41 по вул. Ольги Ко-
билянської дозволить завершити планувальну і візуаль-
ну композицію головної пішохідної вулиці середмістя 
і дозволить організувати комфортність житлового 
середовища, створеного сучасними засобами на базі 
історичних традицій м. Чернівці.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2015
© О. С. Слєпцов, 2015

На вулиці Ольги Кобилянської історично розселя-
лися  переважно  найбільш  заможні  мешканці  та  елі-
та  Чернівців.  Перші  поверхи  будинків  здавна  несли 
розважальну,  обслуговуючу  та  торговельну  функ-
цію,  що  обумовило  жвавість  пішохідного  руху  і  при-
вабливість розташування громадських закладів за-
гальноміського значення (чисельних магазинів, кафе, 
ресторанів,  кінотеатрів,  галерей  тощо).  Об’єм-
но-планувальна  структура  забудови  ґрунтується 
на чіткій парцеляції з рівномірною ритмікою фасадів 
будинків  у  квартальних  проміжках.  Окрім  значної 
кількості  яскравих  за  своєю  виразністю  і  стильо-
вим  рішенням  фасадів  будинків,  які  перебувають 
на  обліку  як  пам’ятки  історії  і  архітектури,  тут 
розташовані і традиційні фонові споруди другої по-
ловини  ХІХ  ст.  з  типовими  планувальними  рішення-
ми і стилістичними прийомами оформлення фасадів. 
Переважна  більшість  будинків  побудовані  у  другій 
половині ХІХ ст. і мають нашарування різних стилів. 
При подальшій перебудові на основу, яка мала ознаки 
класицизму, наклалися деталі, притаманні модерну, 
історизму і так званої «сецесії». Присутні також де-

До та після реконструкції, принципова схема
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кілька  споруд,  збудованих  у  стилі  конструктивізму 
1920–1930-х. Перехрестя вулиць акцентовані наріж-
ними будинками з характерними вежами, шпилями, 
еркерами і розвинутими мансардними дахами з за-
ломами.  Єдиним  не  вирішеним  місцем  в  притаман-
ному  вулиці  стильовому  рішенні  є  одноповерховий 
будинок на перетині з вул. Вірменською, який з часу 
його побудови у 1950 р. ніс торговельну функцію.

На  панорамі  центральної  частини  Чернівців  ми 
спостерігаємо повну збереженість міського розпла-
нування  і  архітектурних  домінант  та  акцентів, 
за  рахунок  чого  створена  висока  пластична  і  силу-
етна  виразність  міської  забудови.  Засобами  акцен-
туації забудови, окрім культових історичних споруд, 
виступають  і  наріжні  будинки  середмістя.  Ділянка 
проектування  площею  0,0778 га  і  має  ухил  вздовж 
вул. Вірменської близько двох метрів. На ділянці зна-
ходиться  будівля  гастроному  і  його  підсобні  примі-
щення. Існуючі будівлі підлягають знесенню.

Враховуючи  умови  реконструкції  забудови,  пе-
редбачається  цілісне  використання  мешканцями 
будинку  дитячих  ігрових,  спортивних  та  господар-
ських  майданчиків,  що  знаходяться  у  внутрішньо-
му квартальному просторі, прохід  і проїзд до якого 
здійснюється крізь арки прилеглих будинків.

Вхід  до  житлової  частини  будинку  передбачено 
з вул. Вірменської, а до громадських закладів з пішо-
хідної вул. Ольги Кобилянської.

Рух  транспорту  здійснюється  тільки  по  вул. Ві-
рменській,  тому  з  неї  передбачається  в’їзд  до  під-
земної парковки та розвантажувальної гастроному 
та пабу.

Об’ємно-просторове  рішення  підпорядковано 
ідеї  акцентуації  наріжного  будинку  задля  фіксації 
перехрестя вулиць. Висота фасаду з боку вул. Ольги 
Кобилянської на рівні 5 поверхів співпадає з висотою 
будинку № 43 на рівні карнизу, а фасад з боку вул. Ві-
рменської ув’язаний на рівні 2-го поверху громадсько-
го призначення з фасадною площиною будинку № 14.

При  розробці  фасадних  рішень  збережені  масш-
табність  і  пропорційність  елементів  фасадів  ото-
чуючої історичної забудови.

Домінантне підвищення останніх двох житлових 
поверхів  зміщено  вглиб  від  червоних  ліній  обох  ву-
лиць  і  сформовано  за  допомогою  пластики  ажурно-
го  стінового  огородження,  яке  має  «рослинну»  сти-
лістичну  трактовку.  Центральним  композиційним 
елементом служить стилізований «сонячний годин-

ник»,  а  вінчає  акцентну  композицію  прозоре  коніч-
не  покриття  внутрішнього  атріуму.  Завершення 
акцентних елементів конічними формами — харак-
терний  прийом  для  забудови  Чернівців.  На  силуеті 
середмістя  таке  рішення  буде  підтримкою  загаль-
номіської  домінанти  споруди  Вірменської  церкви 
з  конічними  куполами,  яка  знаходиться  поруч  з  бу-
динком, що проектується.

Каскадне  підвищення  об’єму  будівлі  дозволяє 
влаштувати  тераси,  що  експлуатуються  мешкан-
цями 4 та 5-го житлових поверхів та маленький са-
дочок  на  покрівлі,  на  рівень  якого  можна  піднятися 
зовнішніми сходами з тераси останнього житлового 
поверху.

Фасади  будинку  оздоблені  лицьовою  цеглою 
та  декоративними  керамічними  панно  на  основі 
буковинських  народних  мотивів.  Стилістичні  рі-
шення, використані при оздобленні фасадів, знайш-
ли  свій  відгук  і  в  інтер’єрі  атріуму.  Його  внутріш-
ній  фасад  створює  ажурність  простору  завдяки 
вирішенню  стін  з  барельєфними  панно  із  застосу-
ванням золотистого і білого кольору, що розширює 
його  об’єм  і  збільшує  рівень  денного  освітлення. 
Підлога  атріуму  оздоблена  мармуровим  мозаїч-
ним  орнаментом  у  вигляді  «сонечка»,  як  і  на  фаса-
ді  будинку.  Галереї  атріуму  оздоблені  мармуром 
з певним геометричним малюнком. Марші сходової 
клітини, кабіна ліфта та огородження галерей ви-
конані  скляними,  що  дозволить  візуально  збільши-
ти простір атріуму.

Будинок  має  два  підземних  та  сім  наземних 
по вер хів.  На  відм.  -5,800  знаходиться  парковка, 
що  на раховує  13  машиномісць  для  автомобілів 
та  5  для  мотоциклів.  В’їзд-виїзд  транспорту  здійс-
нюється  за  сигналами  автоматичної  регульованої 
системи. Евакуація людей провадиться на пішохідну 
доріжку  вздовж  відкритого  пандусу.  Паркінг  має  лі-
фтове сполучення з житловими поверхами будинку.

Другий  поверх  на  відм.  -3,000 м  містить  у  собі 
паб із залою 297,3 кв. м, кухонні, підсобні приміщення 
та вбиральні. Вхід до зали пабу здійснюється лінійни-
ми двомаршевими сходами з вул. Ольги Кобилянської, 
а  евакуаційний  вихід  передбачено  на  рампу  підзем-
ного паркінгу. Кеглі з пивом транспортуються ван-
тажним ліфтом із завантажувальної рампи на пер-
шому поверсі.

На  першому  поверсі  зосереджені  вхідні  групи 
у житлову частину та торговельні поверхи, а також 
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завантажувальна, що використовується для обслу-
говування торгівельного закладу і пабу. Торговельна 
зала  площею  427 кв. м,  яка  попередньо  передбачає 
торгівлю продуктовими товарами, має підсобні при-
міщення та кімнату для персоналу. Евакуація відвід-
увачів з першого та другого поверхів з громадською 
функцією здійснюється через сходову клітину, що ви-
ходить назовні у дворовий простір.

На  другому  поверсі  на  відм.  3,300  розташова-
но  простір  (623,7 кв. м)  для  бутікової  зони  торгівлі, 
до якої відвідувачі потрапляють сходами та ліфтом 
з  першого  торгового  поверху.  Ліфт  розраховано 
і для транспортування осіб з обмеженими фізичними 
можливостями.

Вхід до житлової частини будинку передбачаєть-
ся з вул. Вірменської і облаштований сходами та під-
йомником  для  маломобільних  груп  населення.  Жит-
лова частина будинку складається з п’яти поверхів, 
розташованих  на  відм.  6,600;  9,900;  13,200;  16,500; 
19,800  і  сформована  навколо  критого  атріумного 
простору,  що  має  сходову  клітину,  пасажирський 

ліфт та поповерхові галереї, з яких здійснюється вхід 
до  житлових  квартир.  Завдяки  такому  вирішенню 
влаштовано  освітлення  передпокоїв  квартир,  вби-
ралень  та  інших  приміщень  другим  світлом.  Такий 
планувальний прийом має історичне коріння в м. Чер-
нівці. А саме у будинку німецької громади («Німецький 
будинок»),  збудованому  у  1910 р.  по  вул. Ольги  Коби-
лянської  53,  був  вдало  використаний  схожий  плану-
вальний прийом.

Три  житлових  поверхи  на  відм.  6,600;  9,900 
та  13,200  мають  ідентичну  планувальну  схему 
з  чотирма  трикімнатними  квартирами  різної  пло-
щі на кожному поверсі. На четвертому та п’ятому 
житлових  поверхах  розташовані  більш  комфортні 
квартири  з  видовими  терасами  на  історичну  ча-
стину  міста.  Квартира,  яка  запроектована  на  ос-
танньому  поверсі,  додатково  має  на  даху  зону  від-
починку з зеленими насадженнями.

У  вестибюлі  житлового  будинку,  що  одночасно 
є  нижнім  рівнем  атріуму,  розміщено  декоративний 
фонтан та зони відпочинку для мешканців.

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція складу McDonald’s 
у багатофункціональний комплекс
Париж. Франція

проектувальник: Gigon/Guer, JDS Architects; OMA
проект: 2008–2010
реалізація: з 2010

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перетворення споруди занедбаного складу у багато-
функціональний житловий, громадський та комерцій-
ний комплекс.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Розробка поліфункціональної концепції комплексу. Рекон-
струкція будівлі складу з частковим знесенням, надбу-
довою, добудовою, заміною інженерного обладнання.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Будівля складу, на даху якої містилася автостоянка, 
мала значні розміри (80 × 617 м). Міцність існуючих кон-
струкцій дала можливість при реконструкції збільши-
ти загальну його висоту з 13 м до 28 м, додавши ще 5–6 
повноцінних поверхів. Конструкції існуючої будівлі ви-
користано на 70 %. Комплекс розділено на дві частини, 
пропустивши трамвайні колії у напрямку нового вокзалу 
швидкісного сполучення Еванжиль крізь утворений роз-

рив шириною 50 м. Значна ширина будівлі складу дозво-
лила надбудувати дві низки корпусів вздовж північного 
і південного фасаду будівлі, залишивши між ними рекре-
аційний простір, який дозволив також організувати 
природне освітлення внутрішніх фасадів. У комплексі 
передбачено влаштування біля 28 000 кв. м офісних при-
міщень, 1 600 кв. м — комерційних приміщень, 32 500 кв. м 
торговельних площ, бізнес готель, тренажерну залу, ко-
леджі та школи і т. ін. Крім того, в надбудовах розміще-
но 1 100 житлових приміщень, половина з яких соціальні. 
Комплекс обслуговує автостоянка на 1 300 машиномісць.
Район реконструкції забезпечено розвинутою тран-
спортною інфраструктурою та мережами інженерних 
комунікацій, що робить його привабливим для перетво-
рення у зону житлової та комерційної забудови.

© Gigon/Guer, 2010
© JDS Architects, 2010
© OMA, 2010
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Реконструкція кар’єру Каве Салернитане 
Progetto di riqualificazione delle Cave Salernitane 
у багатофункціональний комплекс

Салерно. Італія

проектувальник: Dominique PERRAULT Architecture
проект: 2009

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Організація природного середовища колишнього 
кар’єру між містами Салерно та Бароди з розміщен-
ням багатофункціонального туристичного комплексу 
Zenith.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення модульної багаторівневої структури 
«восьминіг», який чіпляється щупальцями за бокові по-
верхні кар’єру.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Площа ділянки 30 га. Загальна площа комплексу 
170 000 кв. м. Організовано концентричні багаторів неві 
простори. Композиція комплексу формується навколо 
концертного залу на 8 000 глядачів. Крім того у комп-
лекс входять бізнес-центр (1 850 кв. м), учбово-інфор-
маційний (18 500 кв. м) та розважальний (13 500 кв. м) 
центри. Передбачено також будівництво чотирьох-
зіркового готелю, який сполучається з комплексом 
канатною дорогою і відкритими оглядовими майдан-
чиками площею біля 10 000 кв. м. Комплекс обслуговує 
багаторівневий паркінг (99 500 кв. м).

© Dominique Perrault Architecture, 2009

До реконструкції
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Реконструкція комплексу зерносховища Баркінг і Дагнеме 
Redevelopment of a granary in Barking & Dagenham
Лондон. Великобританія

проектувальник: Schmidt HAMMER Lassen ARCHITECTS, PTE Architects
проект: 2010
реалізація: 2011

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перетворення будівель промислової архітектури кінця 
ХІХ століття у квартал інноваційної креативної твор-
чості, що містить у собі різні функції, а саме житлові, 
комерційні, офісні, а також ресторан і кафе.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Відродження і реставрація історичних будівель, добу-
дова нових частин споруди і окремих корпусів.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Першим вдалим прикладом формування забудови 
кварталу стало спорудження корпусу, що реконстру-
йований з будівлі зернового амбару. В основу проекту 
покладена історична структура існуючої споруди. 
Нове південне крило відокремлено внутрішнім двори-
ком, де передбачено головний вхід та сходова клітина. 
На рівні третього поверху корпуси об’єднані містком. 
Фасади відображають жорстку геометрію промисло-
вих будівель. Відновлена фактура історичної цегляної 
кладки органічно поєднується з бронзовим облицюван-
ням навісного фасаду новобудови. В будинку розташу-
вались офіси, творчі майстерні і ресторан.

© Schmidt Hammer Lassen Architects, 2010
© PTE Architects, 2010
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Реконструкція електростанції Баттерсі 
Battersea Power Station
Лондон. Великобританія

проектувальники: Rafael VINOLY Architects, Gehry TECHNOLODIES, Foster & Partners
проект: з 2011
реалізація: з 2013

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Перетворення недіючої електростанції Battersea 
та прилеглої промислової території (загалом 17 га) 
в новий міський район з житлом, власною соціальною 
структурою та станцією метро. Згідно з генераль-
ним планом окрім будівництва нових будівель району 
провадиться реконструкція пам’ятки архітектури, 
збудованої в 1944 р. електростанції, яка застаріла 
і виведена з експлуатації у 1983 р. (друга черга будів-
ництва району).

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Відновлення зовнішнього вигляду пам’ятки архітек-
тури. Перепланування під нові функції. Реновація кон-
струкцій труб. Організація внутрішнього простору 
центральної машинної зали під залу торгівлі і ресто-
ранні функції, та бічних внутрішніх двориків у рекреа-
ційні зони. Благоустрій території.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
За проектом новий район Лондона має отримати 
3 500 нових квартир, 150 000 кв. м офісів, 45 000 мага-
зинів і ресторанів, об’єкти інфраструктури, включно 
зі станцією метро та парком на березі Темзи площею 
2,43 га. Безпосередньо в будівлі електростанції вла-
штовано готель, житлові квартири, торговельний 
центр. В підземній частині історичної будівлі розміще-
но сучасну електростанцію на біопаливі для обслугову-
вання комплексу.

© Rafael Vinoly Architects, 2011
© Gehry Technolodies, 2011
© Foster & Partners, 2011
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Реконструкція парку імені Островського

Київ, Солом’янський район

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
проект: 2004–2007
реалізація: 2007

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування планувальної структури парку, сана-
ція зелених насаджень, підвищення рівня комфорту ре-
креаційної зони міста.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення нової планувальної схеми та функціональ-
не зонування території парку. Оновлення вхідних груп 
з розширенням центральної алеї і вхідної площі. Заміна 
паркового освітлення з встановленням нічної підсвіт-
ки. Будівництво громадської вбиральні та паркової 
естради. Санація існуючих дерев і доповнення зелених 
насаджень згідно з розробленим дендропланом.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Занедбаний сквер перетворено у сучасний парк. Площа 
парку, що реконструйована склала 4,0 га, з них 2,9 га — 
площа зелених насаджень. Окрім основної зони відпо-
чинку і прогулянок у парку з’явилися нові зони: меморі-
альна з пам’ятником М. Островському; сакральна зона 
Храму Преображення Господня; дитяча зона з ігровим 
майданчиком; розважальна зона центральної площі 
з естрадою і кафе; господарська зона з громадською 
вбиральнею; зона обслуговування та паркування авто-
мобілів. Створена аванплоща перед головним входом 
з боку Солом’янської площі. Впорядковані зелені наса-
дження. Огорожа території влаштована із стійких 
до загазованості листяних чагарників. Покриття до-
ріжок зроблено із декоративних фемів різних за кольо-
ром і малюнком в залежності від функціональних зон.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2007
© О. С. Слєпцов, 2007
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МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реновація скверу пам’ятки природи місцевого значення. 
Розширення функціональних можливостей і комфорту.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Функціональне зонування території скверу, рестав-
рація автентичної огорожі. Організація вхідної групи 
з будівництва пунктів туристичної інфраструктури. 
Будівництво паркового павільйону, кафетерію і вби-
ральні. Мощення доріжок і вхідної аванплощі. Впоряд-
кування ландшафтних композицій та санація дерев.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Проектом передбачена реновація своєрідності пам’ят-
ки природи. Реорганізація входу та будівництво пар-
кового павільйону надає скверу композиційної завер-
шеності та естетичної цінності. Ділянка скверу 0,5 га, 
озеленення 3 120 кв. м. Кафетерій на 14 місць з можливіс-
тю розширення до 34 місць за рахунок літнього сезону. 
Вбиральня у підвальному приміщенні на 10 приборів.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2013
© О. С. Слєпцов, 2013

Реконструкція скверу

Чернівці, на розі вул. Університетської та Михайла Коцюбинського

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
проект: з 2013
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Реконструкція сміттєзвалища Nanjido з влаштуванням 
екологічного парку Кубку Світу ФІФА-2002 / World Cup Park
Сеул. Південна Корея

реалізація: 2002

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Вирішення екологічної проблеми існування одного з най-
більших у світі сміттєзбирального полігону. Створен-
ня екологічно чистого простору для проведення 17-го 
Чемпіонату світу з футболу 2002 р. в Японії і Південній 
Кореї.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Покриття відходів спеціальною плівкою і засипка шаром 
землі для збереження температури бродіння. Відвід газо-
вої суміші за допомогою свердловин до газосховища і по-
тім на підприємство, що виробляє теплову і електричну 
енергію. Влаштування на поверхні землі розважально-піз-
навально-паркової території відпочинку.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Ліквідовано 15-річний сміттєзбиральний полігон, який 
нарахував 92 млн тон сміття заввишки 100 м. Засипка 
і консервація полігону тривала шість років. Ще за рік 
розбито парк, який став рекреаційною зоною для від-
відувачів Чемпіонату Світу з футболу, а згодом і тисяч 
туристів. Учбово-пізнавальні зони екопарку пропагу-
ють сучасні методи створення екологічного безпечно-
го простору, використання відновлювальних джерел 
енергії, зменшення забруднення природного довкілля. 
У вихідні і святкові дні в екологічному парку збирають-
ся до 150 тисяч містян та гостей столиці.

До реконструкції

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів



203

1. Абызов В. А., Куцевич В. В.  Архитектура  общественных 

зданий с гибкой планировкой. — К., 1990.

2. В  помощь  проектировщику-градостроителю.  Рекон-

струкция центров исторических городов. — К.: Будівель-

ник, 1974. — 100 с.

3. Людмирская Р. Г. Реконструкция объектов градостро-

ительного  наследия:  учебное  пособие  /  Р. Г. Людмирская, 

И. В. Поцешковская. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 248, [1] 

с.: ил.; [32] л. ил. — (Строительство).

4. Моисеев Ю. М., Шимко В. Т. Общественные центры: Учеб-

ное пособие. — М., 1987.

5. Проектирование  культурно-общественных  комплек-

сов  для  районов  с  исторической  застройкой  /  К. М. Са-

вкин. — М., 1987.

Нормативні документи

6. ДБН  В  2.2-24-2009  Проектування  висотних  житлових 

і громадських будинків.

7. ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій.

8. ДБН  В.2.3-15-2007  Автостоянки  і  гаражі  для  легкових 

автомобілів.

Віддалені електронні ресурси

9. Агентство  архитектурных  новостей  [Електро-

нний  ресурс]:  [Веб-сайт].  —  Електронні  данні.  —  Режим 

доступу:  http://www.agency.archi.ru  —  (дата  звернення 

11.06.2016). — Назва з екрану.

10. НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ [Електронний ресурс]:  [Веб-сайт]. — 

Електронні данні. — Режим доступу: http://www.licencearch.

com.ua — (дата звернення 11.06.2016). — Назва з екрану.

11. Dominique  Perrault  Architecture  [Електронний  ре-

сурс]:  [Веб-сайт].  —  Електронні  данні.  —  Режим  досту-

пу:  http://www.perraultarchitecte.com  —  (дата  звернення 

11.06.2016). — Назва з екрану.

12. Foster  &  Partners  [Електронний  ресурс]:  [Веб-

сайт]. — Електронні данні. — Режим доступу: http://www.

fosterandpartners.com  —  (дата  звернення  11.06.2016).  — 

Назва з екрану.

13. Gigon/Guer  [Електронний  ресурс]:  [Веб-сайт].  —  Елек-

тронні  данні.  —  Режим  доступу:  http://www.gigon-guyer.

ch — (дата звернення 11.06.2016). — Назва з екрану.

14. Gehry  Technolodies  [Електронний  ресурс]:  [Веб-

сайт]. — Електронні данні. — Режим доступу: http://www.

gehrytechnologies.com  —  (дата  звернення  11.06.2016).  — 

Назва з екрану.

15. JDS  Architects  [Електронний  ресурс]:  [Веб-сайт].  — 

Електронні данні. — Режим доступу: http://www.jdsa.eu — 

(дата звернення 11.06.2016). — Назва з екрану.

16. Olympic Park [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. — Елек-

тронні  данні.  —  Режим  доступу:  http://www.olympicpark.

co.kr/jsp/english/index.jsp — (дата звернення 11.06.2016). — 

Назва з екрану.

17. OMA  [Електронний  ресурс]:  [Веб-сайт].  —  Електронні 

данні. — Режим доступу: http://www.oma.eu — (дата звер-

нення 11.06.2016). — Назва з екрану.

18. PTE  Architects  [Електронний  ре-

сурс]:  [Веб-сайт].  —  Електронні  данні.  —  Режим  доступу: 

http://www.pollardthomasedwards.co.uk — (дата звернення 

11.06.2016). — Назва з екрану.

19. Rafael  Vinoly  Architects  [Електронний  ресурс]:  [Веб-

сайт]. — Електронні данні. — Режим доступу: http://www.

rvapc.com — (дата звернення 11.06.2016). — Назва з екра-

ну.

20. Schmidt  Hammer  Lassen  Architects  [Електронний  ре-

сурс]:  [Веб-сайт].  —  Електронні  данні.  —  Режим  доступу: 

http://www.shl.dk  —  (дата  звернення  11.06.2016).  —  Назва 

з екрану.

d

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

До  цієї  групи  будівель  і  споруд  відносяться  гро-
мадські  комплекси,  вокзали  залізничного,  водного, 
автомобільного  і  повітряного  транспорту,  тран-
спортні вузли, стоянки та паркінги. В сучасних умо-
вах  Україна  поступово  перетворюється  на  нову 
європейську  державу,  а  це  відповідно  висуває  ряд 
необхідних для вирішення першочергових задач. Так, 
сучасна  держава  насамперед  потребує  і  сучасної 
транспортної  мережі  —  артерій  спілкування,  при-
чому ці транспортні мережі повинні відповідати єв-
ропейським вимогам. Наближення до Європи поста-
вило на порядок денний і питання будівництва нових 
та реконструкцію існуючих вокзалів — автомобіль-
них, залізничних, річкових. Безумовним плюсом стало 
будівництво  до  Євро-2012  нових  сучасних  авіатер-
міналів в Борисполі, аеропорту Київ, Харкові, Львові, 
Донецьку.  Головним  завданням  в  умовах  сьогодення 
залишається  реконструкція  автомобільних  шляхів 
і  транспортних  розв’язок.  Також  слід  враховувати 
необхідність влаштування паркінгів та стоянок ав-
тотранспорту.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬ, 
СПОРУД І ВУЗЛІВ

•  Реконструкція  залізничного  вокзального  комп-
лексу, Сімферополь.

•  Реконструкція комплексу будівель і споруд Заліз-
ничного вокзалу, Київ.

•  Реконструкція Шулявського шляхопроводу, Київ.

•  Реконструкція Центрального залізничного вокза-
лу / Dresden Station, Дрезден, Німеччина.

•  Реконструкція  залізничного  вокзалу  Кінгс-Кросс, 
Лондон.

•  Реконструкція  комплексу  Стразбурзького  заліз-
ничного вокзалу / Gare De Strasbourg, Франція.

d

ТРАНСПОРТНІ БУДІВЛІ, СПОРУДИ І ВУЗЛИ
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Реконструкція залізничного вокзального комплексу

Сімферополь, площа Привокзальна 1

проектувальник: НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ
головний архітектор проекту: О. С. СЛЄПЦОВ
проект: 2011
Диплом Лауреата конкурсу Національної
Спілки архітекторів України від 21.02.2013

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Впорядкування Сімферопольського планувально-тран-
спортного вокзального комплексу та прилеглої міської 
інфраструктури.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Розширення вул. Гагаріна із заглибленням вулиці на під-
земний рівень. Розширення необхідної зони вокзального 
комплексу та з’єднання її з рекреаційною зоною буль-
вару ім. Леніна. Організація додаткової зони обслуго-
вування пасажирів на підземному рівні. Будівництво 
торговельно-розважального комплексу. Організація 
підземних та наземних паркінгів.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Створення єдиного архітектурно-художнього об-
разу комплексу залізничного вокзалу, збільшення па-
сажиропотоку залізничного вузла, покращення рівня 
обслуговування пасажирів, впорядкування важливого 
транспортно-пішохідного вузла міста. Освоєння під-
земного простору.

© НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ, 2011
© О. С. Слєпцов, 2011

Залізничний вокзальний комплекс м. Сімферополь 
є важливим елементом міста. Сучасний залізничний 
вузол  у  Сімферополі  —  це  багатофункціональний 
транспортний  комплекс.  Особливе  значення  має 
привокзальна площа, яка пов’язує залізничний і місь-
кий  транспорт  в  єдиний  механізм  в  транспорт-
но-планувальному каркасі великого міста.

Сімферопольський вокзальний комплекс — це пла-
нувально-просторовий  вузол,  де  переплітаються 
маршрути пасажирського громадського та індивіду-
ального, тролейбусного та автобусного транспор-
ту, внутрішньоміського, приміського та міжміського 
сполучення.  З  іншими  транспортно-планувальними 
вузлами Сімферополя залізничний вокзал зв’язуєть-
ся  маршрутними  мікроавтобусами  по  магістраль-
них  вулицях.  Розташування  в  центральній  зоні 
міста вокзального комплексу викликає значні тран-
спортні  перевантаження  вулиці  Гагаріна,  а  також 
бульвару Леніна.

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції Проект реконструкції
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Залізничний вокзал «Сімферополь-Пасажирський» 
розташований на лівому березі р. Салгир на лінії Со-
лоне  Озеро-Севастополь.  Сучасний  вокзал  —  одна 
з головних визначних пам’яток Криму, так звані «Во-
рота Криму».

Пропозиції  по  детальному  плану  привокзальної 
площі та прилеглих територій передбачають чітке 
функціональне зонування території, яке забезпечує 
комфортне  перебування  та  якісне  обслуговування 
гостей міста і Криму. Для цього вирішено головне пи-
тання — розподіл транспортно-пішохідних потоків 
і створення єдиного простору для пішоходів — при-
вокзальної площі, об’єднаної із зеленим бульваром.

Ядром  привокзальної  площі  є  рекреаційна  зона 
із зоною підприємств торгівлі та громадського хар-
чування в підземному рівні. Формують рекреацію іс-
нуючі  та  нові  будівлі,  які  входять  до  зони:  залізнич-
ного вокзалу, культурно-розважальних підприємств, 
культових  споруд,  пішохідного  бульвару,  підпри-
ємств торгівлі та громадського харчування, вбудо-
ваних у житлові будинки.

З  двох  боків ділянки проектування розташовані 
зони  автостоянок.  Причому  з  боку  під’їзду  до  при-
вокзальної площі, крім наземної автостоянки, перед-
бачається будівництво підземного паркінгу.

Зона залізничного вокзалу, за допомогою критого 
пішохідного переходу, має зв’язок із зоною примісько-
го вокзалу.

На площі з одного та іншого боку автомагістра-
лі, розташовані зупинки громадського транспорту.

Додатково  до  підприємств  привокзальної  пло-
щі, яка обслуговує гостей міста, завдяки пішохідній 
доступності  та  організації  пішохідного  просто-
ру,  можна  зарахувати  підприємства,  розташова-
ні  по  вул. Гагаріна  та  бульвару  Леніна.  Генеральним 
планом міста передбачено розвиток на цих вулицях 
підприємств громадського призначення.

Створення пішохідної рекреаційної зони, сучасний 
урбаністичний  підхід  до  зонування  території,  вклю-
чаючи багаторівневий, дозволили створити архітек-
турний ансамбль привокзальної площі та її оточення.

Розроблені пропозиції по благоустрою привокзаль-
ної площі у Сімферополі виконані на основі затвердже-
ного генерального плану (2011) і передбачають:

– зонування  території  з  урахуванням  санітар-
но-гігієнічних та протипожежних вимог, транспорт-
них та інженерних напрямків;

– організацію пішохідної зони по бульвару Леніна 
від привокзальної площі до вулиці Павленко;

– чітке  розмежування  пішохідно-транспортних 
потоків;

– благоустрій та озеленення площі та бульвару 
зі створенням рекреаційної зони з фонтанами;

– знесення існуючого будинку культури залізнич-
ників, будівлі тролейбусної станції, автостанції «Ку-
рортна» і тимчасових торгових споруд;

– будівництво автомобільного тунелю і міської ма-
гістралі по вулицях Гагаріна-Жигаліної до вул. Калініна;

– будівництво підземної будівлі підприємств гро-
мадського харчування і торгівлі з внутрішнім двори-

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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ком і фонтаном, а також культурно-розважального 
комплексу з підземним паркінгом на 170 машиномісць;

– організацію  і  будівництво  підземного  паркінгу 
на 500 машиномісць під пішохідним бульваром;

– створення  єдиного  архітектурного  ансамблю 
площі та її оточення.

Головна  ідея  проектних  пропозицій:  створен-
ня  сучасного  комфортного  середовища  для  гостей 
та  мешканців  міста  за  допомогою  містобудівних 
та  архітектурно-планувальних  рішень  нових  гро-
мадських будівель і споруд, функціонального зонуван-
ня території, транспортно-пішохідних зв’язків, бла-
гоустрою та озеленення площ, вулиць та бульвару.

Містобудівна  ситуація,  що  склалася  навколо  при-
вокзальної площі, на думку авторів, продиктувала єди-
не правильне рішення транспортно-пішохідної органі-
зації. Для руху транспорту передбачено будівництво 
тунелю, який зміг розв’язати проблему об’єднання про-
стору привокзальної площі та пішохідного бульвару.

Будівництво  нового  культурно-розважального 
комп лексу дозволило створити повноцінний архітек-
турний  ансамбль  площі,  прикрасою  і  центром  якого 
стало спорудження фонтанів і підземних підприємств 
громадського  харчування  і  торгівлі.  Створення  вну-
трішнього відкритого підземного дворика з централь-
ним фонтаном буде привабливим для частини гостей 
міста,  особливо  в  жаркий  період  року,  з  утворенням 
більш  прохолодного  і  комфортного  середовища.  Ар-
хітектура  нових  будівель  відповідає  існуючій  будівлі 
залізничного вокзалу та характеру кримських споруд.

Площа,  що  організована  цими  будівлями,  має 
протилежні  кордони,  утворені  існуючими  будинка-
ми по бульвару Леніна і будівлею нового храму, який 
розташований на композиційної осі.

Єдність  композиції  створюється  за  рахунок  ор-
ганізації  рекреаційних  зон  відпочинку  навколо  точ-
кових  фонтанів  і  клумб,  розташованих  уздовж  пло-
щі, а також декоративного мощення. У прихрамовій 
частині  площі  передбачається  посадка  кипарисів, 
які своєю стрункістю запрошують гостей і городян 
на прогулянку по бульвару.

На  прилеглій  території,  з  одного  та  іншого 
боку  площі,  запроектовані  автостоянки.  У  зв’язку 
з дефіцитом території навколо залізничного вокза-
лу для організації автостоянок, проектом пропону-
ється  влаштування  підземного  паркінгу  на  500  ма-
шиномісць під існуючим бульваром.

При подальшому проектуванні необхідно також 
приділити особливу увагу прилеглій до площі  і буль-
вару забудові, особливо по вул. Гагаріна та бульвару 
Леніна.  Це  пов’язано  з  тим,  що  після  реконструкції 
площі  підприємства,  що  знаходяться  в  цій  зоні,  пе-
рейдуть на більш якісний рівень і будуть обслугову-
вати не тільки городян, а й гостей міста.

Виконані  пропозиції  по  детальному  плану  при-
вокзальної  площі  та  прилеглих  територій  дозволя-
ють створити не тільки унікальний архітектурний 
ансамбль,  який  символізуватиме  ворота  до  Криму, 
а й можуть дати перспективу розвитку навколиш-
нього району в центральній частині міста.

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція комплексу будівель і споруд Залізничного вокзалу

Київ, площа Привокзальна 1

проектувальник: творча майстерня «С. Юнаков»
проект: 2001
реалізація: 2001

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Функціональне структурування комплексу головного за-
лізничного вокзалу м. Києва, забезпечення більш якісного 
обслуговування зростаючого пасажиропотоку і вдоско-
налення зв’язку з загальноміським транспортом.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реставрація старої будівлі та старої привокзальної 
площі. Будівництво Південного терміналу та кон-
корсу, який зв’язує обидві будівлі вокзалу і платформи 
міжміських потягів, будівництво північних приміських 
платформ. Будівництво і реконструкція підземних ту-
нелів під платформами.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Місткість реконструйованої будівлі старого вокза-
лу 7 500 пасажирів. Місткість збудованого Південного 
вокзалу 2 500 пасажирів. Загальна площа приміщень 
7-поверхової будівлі нового терміналу 17 927 кв. м. Пе-
репад рельєфу у 7 м надав можливість розташувати 
у двох нижніх напівпідвальних поверхах камери схову 
та приміщення технічного обслуговування вокзалу.

© Yunakov architects, 2001

Реконструкція  комплексу  станції  Київ-Пасажир-
ський  Південно-Західної  залізниці  включила  в  себе 
не лише реставрацію старої будівлі вокзалу та ста-
рої  привокзальної  площі,  але  й  будівництво  нового 
Південного  терміналу  з  формуванням  нової  привок-
зальної площі, котра змогла зробити більш зручним 
зв’язок  південної  частини  столиці  з  головним  заліз-
ничним вузлом.

Нова будівля вокзалу відповідає статусу столиці 
незалежної  європейської  держави  та  усім  сучасним 
вимогам.

Центром  об’ємно-просторової  композиції  нової 
будівлі вокзалу є критий прозорим структурним по-
криттям атріум з двома панорамними ліфтами і ес-
калаторами. Вертикальні комунікації для пасажирів 
доповнюються  центральними  парадними  сходами 
і  боковими  евакуаційними  сходовими  клітинами. 
Службові  приміщення  будівлі  з’єднані  двома  комуні-
каційними вузлами для внутрішнього користування.

Організація внутрішнього простору будівлі орга-
нічно поєднується з лаконічними і простими лініями 
фасаду  і  відповідає  функціональному  призначенню 
споруди в цілому і кожного його елементу зокрема.

Композиційним центром інтер’єру є внутрішній 
атріумний простір, навколо якого обертається все 
життя нового терміналу. Сонячне світло, що прохо-
дить через світлопрозоре покриття атріуму, ство-
рює відповідний емоційний настрій.

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція Шулявського шляхопроводу. Пропозиція

Київ, перетин просп. Перемоги та вул. Гетьмана

проектувальник: В. Б. ПЕТРУК, Київ
проект: з 2010

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Збільшення пропускної спроможності транспортного 
вузла. Забезпечення повного набору транспортних на-
прямків до руху на принципах повної саморегуляції.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Знесення аварійного Шулявського шляхопроводу. Ор-
ганізація розв’язки з трьома транспортними і одним 
пішохідним рівнями, що потребує заглиблення пр. Пе-
ремоги на найнижчий рівень. Передбачається рівень 
для пішоходів з містком через пр. Перемоги. Вище роз-
ташовано кільце реверсного руху, яке забезпечує само-
регульовані поворотні та розворотні напрямки руху. 
Верхній рівень — естакада прямого руху по вул. Геть-
мана.

РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
Пропускна спроможність транспортного вузла збіль-
шується з 13–14 тис. авто на годину більше ніж у два 
рази. Розворот транспорту зі всіх чотирьох напрям-
ків здійснюється без перетину з поворотними на-
прямками руху. Реверсне кільце обслуговує потоки всіх 
поворотних напрямків, а транзитні полоси прямого 
руху мають 6 полос по пр. Перемоги і чотири полоси 
по вул. Гетьмана. Розв’язка займає територію в чо-
тири рази меншу ніж існуюча і не потребує знесення 
корпусу заводу «Більшовик», який є пам’яткою історії 
і промислової архітектури. За рахунок комплексної 
розв’язки звільнені території пропонується викори-
стати як додаткові рекреаційні зони.

© В. Б. Петрук, 2010

До та після реконструкції, принципова схема

До реконструкції

Проект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція Центрального залізничного вокзалу 
Dresden Station
Дрезден. Німеччина

проектувальник: Foster & Partners
реалізація: 1997–2006

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Розширити пропускну спроможність вокзалу. Віднов-
лення цілісного образу комплексу. Впорядкування функ-
ціональної схеми, підвищення рівня комфорту обслуго-
вування пасажирів.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Знесення хаотичних прибудов, відновлення історич-
ного вигляду фасадів і їх реставрація. Заміна покрівлі, 
куполу центральної зали та дебаркадерів, збільшення 
довжини платформ.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Пасажиропотік збільшено до 50 000 люд./добу. Кон-
струкція даху центральної зали отримала скляний 
купол та верхнє освітлення. Покрівля дебаркадерів 
замінена легкою напівпрозорою оболонкою з матеріа-
лу на основі тефлону та скловолокна. Загальна площа 
поверхні нового покриття склала біля 2 900 кв. м. Таке 
рішення дозволило пропустити крізь покриття біля 
13 відсотків денного світла, що значно знизило необ-
хідність штучного освітлення і відновило прозорість 
скляного покриття, яке було втрачено при повоєнному 
відновленні.

© Foster & Partners, 2006

До реконструкції

Проект реконструкції Після реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція залізничного вокзалу Кінгс-Кросс / Kings Cross

Лондон. Великобританія

проектувальник: John MCASLAN & Partners
проект: 1998–2005
реалізація: 2012

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Створення містобудівного цілісного транспортного 
комплексу вокзалу Кінгс-Кросс, збільшення його потуж-
ності і комфорту обслуговування пасажирів.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Реставрація і реконструкція історичної забудови вок-
залу 1852 р. Прибудова нової західної зали.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Створено нову Південну привокзальну площу, рекон-
струйовано історичну будівлю вокзалу з дебарка-
дерами. Добудовано нову «Західну залу» з функціями 
головного вестибюлю та головної операційної зали. 
Простір зали перекрито напівкуполом, який підтриму-
ють 16 сталевих опор, що розходяться з центральної 
«воронки» і перетворюються у сітку нервюр, які під-
тримують частково скляний дах. Площа зали складає 
7 500 кв. м, висота — 20 м, діаметр напівкола — 180 м. 
Вдале планувальне рішення вокзалу дозволило зв’язати 
його з зупинками метро, автобусів і таксі та міжна-
родним вокзалом Сент-Панкрас.

© John McASLAN & Partners, 2005

До реконструкції

Після реконструкціїПроект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів
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Реконструкція комплексу Стразбурзького залізничного вокзалу 
Gare De Strasbourg
Страсбург. Франція

проектувальник: AREP
реалізація: 2005–2007

МЕТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
Збільшення потужності вокзального комплексу, під’єд-
нання станції до мережі швидкісних потягів TGK, впо-
рядкування транспортних і пішохідних потоків, по-
кращення якості обслуговування пасажирів.

ЗАСОБИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Активне освоєння підземного простору, зведення скля-
ного куполу навколо історичної будівлі вокзалу.

ОТРИМАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Залізничний вокзал Страсбурга розширено і оновле-
но і наразі він може прийняти біля 60 000 пасажирів 
на добу. До історичної будівлі, яка побудована у 1883 р., 
добудовано 25-метрову галерею завдовжки 120 м, яка 
зв’язала вокзал з зупинками швидкісної залізниці, місь-
кого трамваю, автобусів, таксі у декількох рівнях. 
Скляна прозора оболонка загальною площею 6 000 кв. м 
підтримується шістнадцятьма головними арками, 
що встановлені з кроком 9 м. Заскління зроблено з бага-
тошарового холодно-гнутого скла. Галерея обладнана 
клімат-контролем.

© AREP, 2007

До реконструкції

Після реконструкціїПроект реконструкції

Реконструкція громадських будівель і комплексів



220

1. Батырев В. М. Вокзалы. — М., 1988.

2. Комплексы  дорожного  обслуживания:  Обзор.  —  М., 

1990.  Транспортна  розв’язка  з  реверсним  розподільчим 

кільцем. Якісний порівняльний аналіз / В. Б. Петрук // Авто-

шляховик України — 2012. — № 1. — С. 44–47.

Нормативні документи

3. ДБН  В.2.3-4:  2007  Споруди  транспорту.  Автомобільні 

дороги. Частина І. Проектування.

4. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та тру-

би. Правила проектування. (Частина І).

Віддалені електронні ресурси

5. Агентство  архитектурных  новостей  [Електро-

нний  ресурс]:  [Веб-сайт].  —  Електронні  данні.  —  Режим 

доступу:  http://www.agency.archi.ru  —  (дата  звернення 

11.06.2016). — Назва з екрану.

6. Бизнес  центр  Horizon  Office  Towers.  Міжнародна  кла-

сифікація  офісних  приміщень  стосовно  до  українсько-

го  ринку  комерційної  нерухомості  [Електронний  ре-

сурс]:  [Веб-сайт].  —  Електронні  данні.  —  Режим  доступу: 

http://www.horizontower.com.ua/ru/news/32  —  (дата  звер-

нення 11.06.2016). — Назва з екрану.

7. НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ [Електронний ресурс]:  [Веб-сайт]. — 

Електронні данні. — Режим доступу: http://www.licencearch.

com.ua — (дата звернення 11.06.2016). — Назва з екрану.

8. AREP  [Електронний  ресурс]:  [Веб-сайт].  —  Електронні 

данні.  —  Режим  доступу:  http://www.arep.fr  —  (дата  звер-

нення 11.06.2016). — Назва з екрану.

9. Foster  &  Partners  [Електронний  ресурс]:  [Веб-

сайт]. — Електронні данні. — Режим доступу: http://www.

fosterandpartners.com  —  (дата  звернення  11.06.2016).  — 

Назва з екрану.

10. John  McASLAN  &  Partners  [Електронний  ресурс]:  [Веб-

сайт]. — Електронні данні. — Режим доступу: http://www.

mcaslan.co.uk  —  (дата  звернення  11.06.2016).  —  Назва 

з екрану.

11. Yunakov architects [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. — 

Електронні  данні.  —  Режим  доступу:  http://www.yunakov.

com — (дата звернення 11.06.2016). — Назва з екрану.

d

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ V

1.  Які типи громадських будівель в умовах мегаполісу організуються 
при реконструкції корпусів промислових підприємств і чому.

2.  Які функціональні можливості потрібно передбачати при рекон-
струкції громадських центрів в умовах історичної забудови.

3.  Назвіть  найпоширеніші  засоби  реконструкції  будівель  в  умовах 
історичної забудови середмістя.

4.  Назвіть  основні  методи,  які  застосували  автори  при  проекту-
ванні комплексу «Європейські ворота» в м. Києві і які містобудівні 
переваги отримає місто після його реалізації.

5.  В чому полягають концептуальні рішення реконструкції бульва-
ру Академіка Вернадського в м. Києві і якими засобами запропоно-
вано їх вирішувати.

6.  Яким  засобом  запропоновано  покращити  об’ємно-планувальну 
структуру лінійного пішохідного центру Чернівців.

7.  Які функції отримає територія і будівля електростанції Battersea 
при реконструкції.

8.  Який комплекс функцій передбачено в комплексі при реконструк-
ції складу Макдональд в м. Париж.

9.  Що передбачає реконструкція рекреаційних зон мегаполіса.

10.  В  чому  полягають  особливості  створення  парку  Кубку  Світу 
ФІФА-2002 (World Cup Park) в м. Сеул в Північній Кореї.

11.  Чому виникає потреба реконструкції об’єктів транспортної ме-
режі міста.

12.  Назвіть переваги і недоліки варіантів рішень реконструкції тран-
спортної розв’язки біля станції метро «Шулявська» в м. Києві.

d
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історико-культурного заповідника в м. Дубно 
під громадський центр «Луцька брама»

студент-архітектор: Антон МАТВІЄНКО
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дипломна робота: 2017 / Перша премія Огляду-конкурсу студентських робіт, Івано-Франківськ

Реконструкція громадських будівель і комплексів



237236

Регенерація форту-застави Дубно під культурно-туристичний 
центр в с. Тараканів. Культурний центр
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студент-архітектор: Тетяна АЛЬОХІНА
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Висновки

В  результаті  ознайомлення  з  матеріалом  під-
ручника  читач  отримує  базові  знання  про  специ-
фічні особливості проектування реконструкції гро-
мадських  будівель  і  комплексів,  які  визначаються 
містобудівним  розташуванням  об’єкта,  що  підля-
гає  реконструкції,  функціональним  призначенням 
конкретної  будівлі,  а  також  поставленими  зада-
чами приведення  існуючої будівлі до сучасних норм 
і вимог.

Важливим  етапом  проектування  реконструкції 
є  первинний  етап,  на  якому  на  основі  комплексних 
досліджень  об’єкта  визначається  мета  та  задачі 
реконструкції,  які  і  формують  принципову  струк-
турну модель реконструкції та методику її подаль-
шої реалізації.

Аналіз досвіду проектування і специфіки проекту-
вання будівель різного функціонального призначення 
в умовах реконструкції свідчить про те, що під час 
проектування сучасних будівель слід орієнтуватись 
не тільки на сучасні норми і правила, а й на накопиче-
ний проектний і будівельний досвід, оскільки в ньому 
є багато повчального і раціонального.

В  наведених  у  підручнику  сучасних  вітчизняних 
та світових прикладах сформульована мета рекон-
струкції,  яка  була  визначена  перед  авторами,  вка-
зані  засоби,  якими  вони  користувалися  для  її  досяг-
нення та кінцевий результат, який було досягнуто 
в результаті проведення реконструкції.

Поняття  «реконструкція»  насправді  є  багато-
плановим і не обмежується окремою будівлею, оскіль-

ки в цей термін включено і містобудівну регенерацію 
на ієрархічному рівні багатофункціональних громад-
ських і рекреаційних комплексів, транспортні будів-
лі, споруди і вузли.

Помилки, які спостерігаються зараз в міській за-
будові, є наочним свідченням того, що для створен-
ня гармонійного і комфортного міського середовища 
в забудові міст домінуючим має стати комплексний 
містобудівний, а не пооб’єктний метод, оскільки в ін-
шому разі тканина міста «розпадається» на безліч 
непов’язаних  між  собою  складових.  Особливі  вимоги 
повинні  висуватись  до  реконструкції  об’єктів  в  ме-
жах  історично  сформованого  середовища,  оскільки 
одиничний  об’єкт  і  навколишній  простір  завжди 
впливають один на одного.

Грунтовне  володіння  основними  прийомами  ре-
конструкції  будівель  різного  функціонального  при-
значення,  ознайомлення  з  кращими  прикладами 
реконструкції є запорукою втілення цілісного компо-
зиційного задуму.

В підручнику наведена палітра основних прийомів 
і методів, які використовують архітектори при ре-
конструкції  сучасної  громадської  будівлі  або  комп-
лексу, які відповідають містобудівним, естетичним, 
функціональним,  технологічним,  екологічним,  безпе-
ковим  і  економічним  вимогам  сьогодення.  При  цьо-
му завдання архітектора провести реконструкцію 
з дбайливим урахуванням архітектурно-історично-
го навколишнього середовища, архітектурної трак-
товки  і  принципових  функціонально-планувальних 

рішень, закладених автором архітектором громад-
ської будівлі, яка потребує реконструкції.

При  реконструкції  будівель  архітекторам  осо-
бливо необхідні базові знання по  її конструктивним 
аспектам  для  того,  щоб  ще  на  рівні  прийняття 
стратегічного  рішення  і  створення  структурної 
моделі  реконструкції  фахово  поставити  завдання 
на  обстеження  будівлі,  що  підлягає  реконструкції, 
і на їх основі знайти раціональні обсяги, прийоми і ме-
тоди її реалізації.

Реконструкція  будівель  різного  функціонально-
го  призначення  має  певну  специфіку.  Наприклад, 
морально  і  архітектурно  застарілі  учбово-виховні 
будівлі  радянських  часів,  що  не  відповідають  сучас-
ним  нормам  і  світовим  тенденціям,  потребують 
приведення  їх  у  відповідність  до  світових  освітніх 
стандартів. Це стосується зміни норм площ на одну 
дитину, кількості класів і учнів в класі, переліку при-
міщень, наявності рекреаційних  та  спортивно-доз-
вільних зон, технічної модернізації, комп’ютеризації, 
тощо.

Подібні зміни потрібні і в реорганізації вищої шко-
ли,  тим  більше,  що  вищі  навчальні  заклади  сьогодні 
активно інтегруються в світовий освітній простір, 
що  потребує  перегляду  навчальних  програм  і  їх  по-
дібності до світових освітніх програм, передбачення 
можливості  дистанційного  навчання,  обладнання 
сучасними комп’ютерними технологіями.

Окреме  питання  пов’язано  з  реконструкцією 
сакральних будівель, оскільки відродження духовнос-

ті  спонукає  до  реконструкції старих  і  будівництва 
нових храмів. В сучасних умовах церква перетворю-
ється на багатофункціональний комплекс, розрахо-
ваний на різні верстви населення. Крім цього, сучас-
ний  розвиток  архітектурних  тенденцій  спонукає 
до пошуку нових форм і композиційних рішень навіть 
в такій консервативній за типом будівлі як храм.

Винесення промислових підприємств за межі міст 
потребує перепрофілювання споруд, що звільнилися, 
під  інші функції, зокрема під офісні, торгівельні, цен-
три  дозвілля.  При  цьому,  переважна  більшість  цих 
споруд  знаходяться  в  сформованій  інфраструктурі 
мегаполіса.  Вони  забезпечені  мережами  інженерних 
та  транспортних  комунікацій,  мають  великі  безо-
порні  простори,  що  несуть  конструкції  і  розрахо-
вані  на  підвищення  навантаження  перших  поверхів 
будівлі, що реконструюється.

В  сучасному  мегаполісі  актуальним  стає  ком-
плексна  реконструкція  громадських  центрів  або  їх 
ство рення  на  основі  існуючої  історичної  забудови 
засобами  реконструкції,  реставрації,  модерніза-
ції  об’єктів,  уточнення  функціонального  зонування, 
впорядкуван ня  транспортних  і  пішохідних  потоків 
і зв’язків із загальною інфраструктурою міста. Тіль-
ки такий підхід дає можливість створення сучасного 
міського середовища, комфортного для життєдіяль-
ності людини.

d

Реконструкція громадських будівель і комплексів



261260

1. Абызов В. А., Куцевич В. В.  Архитектура  общественных 

зданий с гибкой планировкой. — К., 1990.

2. Авдотьин Л. Н., Лежава И. Г., Смоляр И. М.  Градострои-

тельное проектирование. — М., 1989.

3. Административные здания. — М., 1975.

4. Алексеев Ю. В., Родиновская И. С.  Формирование  градо-

строительных комплексов, зданий и сооружений с эксплу-

атируемыми крышами-террасами и мансардами. М., 1998.

5. Архитектурное  бюро  «Ю. Серёгин»:  Альбом-каталог 

/ Под ред. Б. Ерофалова. — К.: А+С, 2011. — 300 с.

6. Архитектурное проектирование общественных зда-

ний  и  сооружений  /  Под  общей  редакцией  И. Е. Рожина 

и А. И. Урбаха. — 2-е изд. — М., 1985.

7. Ауров В. В.  Общественные  здания:  Учебное  пособие.  — 

М., 1988.

8. Бархин Г. В. Архитектура театра. — М., 1947.

9. 9.Барашиков А. Я., Малышев А. Н. Оценка технического 

состояния  строительных  конструкций,  зданий  и  соору-

жений. — К.: НМЦ Держнаглядохоронпраці України, 1998. — 

232 с.

10. Батырев В. М. Вокзалы. — М., 1988.

11. Бевз М. В.  Проблеми  дослідження,  збереження  та  рес-

таврації  історичних  фортифікацій:  матеріали  міжнар. 

конф.  мол.  науковців,  Львів-Тусань,  2–4  черв.  2011 р. 

/ Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]; [ред. кол.: М. В. Бевз, 

Б. С. Черкес,  А. Мандзій].  —  Л.:  Вид-во  Львів.  політехніки, 

2012. — 170 с.: рис. — Текст укр., пол. та англ. — Бібліогр. 

в кінці ст. — 100 экз.

12. Бевз М. В.  Проблеми  дослідження,  збереження  і  рес-

таврації  об’єктів  культурної  спадщини  [Текст]:  зб.  наук. 

пр.  каф.  реставрації  і  реконструкції  архітектур.  комп-

лексів  /  Нац.  ун-т  «Львів.  політехніка»,  Ін-т  архітекту-

ри;  наук.  ред.-  проф.,  д-р  архітектури  М. В. Бевз.  —  Львів: 

Растр-7, 2014. — 371 с.: іл. — Бібліогр. в кінці ст. — 300 экз.

13. Белкин А. Н.  Городской  ландшафт:  Учебное  пособие.  — 

М., 1987.

14. Бойко І. П.  Проблемні  задачі  фундаментобудівників 

в  умовах  реконструкції  та  реставрації  //  Вісн.  Академії 

буд-ва України. 2001. Вип. 10.

15. В  помощь  проектировщику-градостроителю.  Рекон-

струкция центров исторических городов. — К.: Будівель-

ник, 1974. — 100 с.

16. Гайдученя А. А.  и др.  Проектирование  торговых  пред-

приятий. — К., 1986.

17. Гоулд Б. П.  Проектирование  современных  зданий  уп-

равления. / Пер. с англ.; под ред. Г. А. Мурадова. — М., 1987.

18. Грабарь И. Э.  Реставрация  в  Советской  России  //  Гра-

барь И. Э. О русской архитектуре. — М., 1969. — С. 372–386.

19. Гроздов В. Т.  Усиление  строительных  конструкций 

при  реставрации  зданий  и  сооружений.  —  СПб.,  2005.  — 

114 с.

20. Ежов В. И., Ежов С. В., Ежов Д. В.  Архитектура  обще-

ственных  зданий  и  комплексов  /  Под  общ.  ред.  д-ра  ар-

хит., проф. В. И. Ежова. — Киев: ВИСТКА, 2006. — 380 с.: ил. 

(Украинская  академия  архитектуры,  Архитектурное 

бюро «ЕЖОВ»).

21. Ежов В. И.  Полвека  глазами  архитектора.  —  К.:  НИИ-

ТИАГ;  КНУСА,  2001.  —  304 с.:  ил.  (Государственный  науч-

но-исследовательский  институт  теории  и  истории 

архитектуры  и  градостроительства;  Киевский  нацио-

нальный университет строительства и архитектуры).

22. Ежов В. И., Слепцов О. С., Гусева Е. В.  Архитектурно-кон-

структивные  системы  гражданских  зданий:  (История, 

предпосылки  развития,  поиск,  перспективы):  Учебное  по-

собие  для  студентов  архит.  вузов.  —  К.:  АртЭк,  1998.  — 

336 с.

23. Ежов С. В.  Архитектура  общественно-торговых 

комплексов:  (Формирование  информ.-распределит.  про-

странств).  —  К.:  Будивэльнык,  1988.  —  104 с.:  ил.  —  Би-

блиогр.: с. 101–102.

24. Ерофалов Б.  Спорт  и  архитектура  Юрия  Серёгина 

// А+С. — 2011. — № 1. — С. 4–9.

Використана і рекомендована література 25. Закон  України  «Про  охорону  культурної  спадщини». 

Відомості  Верховної  ради  України,  2000 р.,  № 39.  —  333 с.; 

2002 р., № 16. — 17 с.

26. Зверинцев С. П.  Архитектура  спортивных  сооружений 

/ под ред. акад. архит. Н. Я. Колли. — М., 1938.

27. Иванов Ю. В. Реконструкция зданий и сооружений. Уси-

ление, восстановление, ремонт. Учебное пособие. — М.: Из-

дательство АСВ, 2012. — 312 с.

28. Каптакьюзино Ш., Брандт С.  Реставрация  зданий.  — 

М., 1984.

29. Кащенко О. В., Слєпцов О. С., Кумейко М. К.  Історія  ар-

хітектурного  факультету  Київського  Національного 

університету  будівництва  та  архітектури.  —  Архі-

тектурний  вісник  КНУБА.  Наук.  вироб.  збірник  /  відповід. 

ред. Куліков П. М. — К.: КНУБА, 2015. — вип. 6. — С. 3–18.

30. Кирьянова Н. Н., Быльчинский А. Е.  Физкультурно-оздо-

ровительные  комплексы:  Вопросы  проектирования.  —  К., 

1988.

31. Ковальський Л. М., Лях В. М., Дмитренко А. Ю., Коваль-

ська Г. Л. Типологія громадських будинків і споруд: посібник 

(для студ. вищ. навч. закл.). — К.: Основа, 2012. — 272 с.: іл.

32. Кодін В. О. Конспект лекцій з дисципліни «Основи рекон-

струкції історичних міст». — Х.: ХНАМГ, 2007. — 63 с.

33. Кодін В. О.  Основи  реконструкції  історичних  міст.  На-

вчальний посібник. — Х.: ХНАМГ — 2009. — 172 с.

34. Ковальська Г. Л.  Архітектурне  проектування  на-

вчальних  закладів  /  Г. Л. Ковальська  //  Навчальний  посіб-

ник  (рекомендовано МОН України), лист МОНУ № 1/11-704 

від 10.02.2010. — К.: КНУБА, 2010. — 148 с.

35. Ковальський Л. М., Ковальська Г. Л.  Архітектура  вищих 

навчальних  закладів.  Університети  3-го  тисячоліття  /

під загальною редакцією докт. арх., проф. Л. М. Ковальсько-

го. — К.: Основа, 2011. — 256 с.

36. Ковальский Л. Н.  Архитектура  учебно-воспитатель-

ных зданий. — К., 1988.

37. Козорез Б. И., Ковальский Л. Н. Архитектура учебных за-

ведений. — К., 1980.

38. Комплексы  дорожного  обслуживания:  Обзор.  —  М., 

1990.

39. Транспортна розв’язка з реверсним розподільчим кіль-

цем. Якісний порівняльний аналіз / В. Б. Петрук // Автошля-

ховик України — 2012. — № 1. — С. 44–47.

40. Коробова О. А.  Усиление  оснований  и  реконструкция 

фундаментов: учеб. пособие / О. А. Коробова; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит.  ун-т  (Сибстрин).  —  Новосибирск: 

НГАСУ (Сибстрин), 2008. — 332 с.

41. Культові будинки та споруди різних конфесій (посібник 

з проектування) / В. В. Куцевич. — 2-е видання, переробле-

не і доповнене. — К.: КиївЗНДІЕП, 2009. — 122 с.

42. Кутуков В. Н. Реконструкция зданий. М., 1981.

43. Левинсон Н. Р.  Ремонт  и  реставрация  памятников 

архитектуры  //  Московский  краевед.  —  М.,  1929.  — 

Вып. 7–8. — С. 85–102.

44. Лысова А. И., Шарлыгина К. А. Реконструкция зданий. Л., 

1979.

45. Людмирская Р. Г.  Реконструкция  объектов  градо-

строительного  наследия:  учебное  пособие  /  Р. Г. Людмир-

ская,  И. В. Поцешковская.  —  Ростов  н/Д:  Феникс,  2007.  — 

248, [1] с.: ил.; [32] л. ил. — (Строительство).

46. Махровская А. В.  Реконструкция  старых  жилых  ра-

йонов  крупных  городов:  на  примере  Ленинграда.  —  Изд. 

2-е. — Л., 1986.

47. Машинский В. А.  Физкультурно-спортивные  цен-

тры. — М., 1989.

48. Механіка грунтів. Основи та фундаменти: підручник: 

для студ. ВНЗів, які навчаються за напрямком підготовки 

«Будівництво»  /  Віктор  Борисович  Швець,  Ігор  Петрович 

Бойко,  Юрій  Леонідович  Винников,  Микола  Леонідович  Зо-

ценко, Олександр Олександрович Петраков; За ред. Віктор 

Борисович  Швець.  —  Дніпропетровськ:  Пороги,  2012.  — 

197 с. 500 пр. — Бібліогр. в кінці тем. — На укр. яз.

49. Моисеев Ю. М., Шимко В. Т. Общественные центры: Учеб-

ное пособие. — М., 1987.

50. Молодченко Г. А., Гринь В. И.  Реконструкция  и  усиление 

зданий и сооружений. — К.: ИСИО, 1993. — 173 с.

51. Основные  принципы  сохранения  и  реконструкции 

исторической среды городов, реставрация архитектур-

ного наследия / Труды РААСН. Архитектура. Т. ΙΙ. — М., 1995.

52. Основи  реконструкції  будівель  і  споруд:  навч.  по-

сіб.  /  І. Г. Іваник,  С. І. Віхоть,  Р. С. Пожар  [та  ін.].  —  2-е  вид., 

випр. — Львів: НУ «Львівcька політехніка», 2013. — 272 с.

53. Педан О. А., Черкасова Е. Т.  Историческая  топография 

застройки ансамбля площади Свободы в г. Харькове // На-

уковий вісник будівництва: Зб. наук. праць. — Вип. 39. — Х.: 

ХДТУБА ХОТВ АБУ. — 2006. — С. 21–24.

54. Пламеницька О. А.  Мойсеєнко З. В.  Автентичність  і  до-

Реконструкція громадських будівель і комплексів



262

стовірність:  концепт  і  проблема  архітектурної  рестав-

рації // Архітектурний вісник КНУБА. — К.: КНУБА, 2014. — 

С. 83–92.

55. Пламеницька Є., Пламеницька О.  Дослідження  і  рестав-

рація  архітектурної  спадщини  Кам’янця-Подільського 

// 3 історії української реставрації. — К.: Українознавство, 

1996. — С. 122–134.

56. Под’япольский С. С., Бессонов Г. Б., Бєляєв Л. А., Постнико-

ва Т. М. Реставрація пам’яток архітектури. — М., 2000.

57. Поликарпов В. П.  Проектирование  спортивных  соору-

жений: Справочное пособие. — М., 1948.

58. Приспособление  исторических  зданий  под  культур-

но-зрелищные объекты: Обзор. — М., 1989.

59. Проектирование  культурно-общественных  комплек-

сов  для  районов  с  исторической  застройкой  /  К. М. Сав-

кин. — М., 1987.

60. Проскуряков В. І.  Архітектура  українського  театру. 

Простір і дія — Львів: Видавництво НУ Львівська політех-

ніка, 2001. — 564 с.

61. Пруцин О. И., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектур-

но-историческая среда. — М., 1990.

62. Ранинский Ю. В.  Памятники  архитектуры  и  градо-

строительства: Учебное пособие. — М., 1988.

63. Размещение  предприятий  торгово-бытового  обслу-

живания в подземном пространстве крупных городов: Об-

зор. — М., 1972.

64. Реконструкция  городов  (опыт  зарубежных  стран) 

// Редкол.: Л. Н. Кулага, И. Н. Магидин, Е. Б. Соколова, М. О. Ха-

уке.  М.:  Издательство  литературы  по  строительству. 

Под ред. А. А. Тихонова. — 1967. — 112 с.

65. Реконструкция  исторических  зон  городов.  Сб.  научн. 

тр. — К.: Киев НИИПградостроительства, 1991. — 35 с.

66. Реконструкция  исторических  городов  Украины:  об-

зор. — М., ВНИИТАГ, 1991. — 47 с.

67. Реконструкция и развитие крупных городов УССР. — 

К., 1974.

68. Реконструкция крупных городов: Методическое посо-

бие для проектировщиков. — М., 1972.

69. Реконструкция  центров  исторических  городов:  в  по-

мощь  проектировщику-градостроителю.  —  К.:  Будівель-

ник, 1974. — 109 с.

70. Реконструкция центров исторических городов. — К., 

1974.

71. Реконструкция  центров  исторических  городов 

/ В. Н. Белоусов и др. — М., 1987.

72. Реконструкция  центров  исторических  городов:  Со-

ветско-французское  научно-техническое  сотрудниче-

ство / В. Н. Белоусов и др.; Ж. Шабо и др. — М., 1987.

73. Реставрация  памятников  архитектуры:  Учеб.  посо-

бие  для  вузов  /  С. С. Подъяпольский,  Г. Б. Бессонов,  Л. А. Бе-

ляев,  Т. М. Постников;  Под  общ.  ред. С. С. Подъяпольско-

го. — М.: Стройиздат, 1988. — 264. с.: ил.

74. Савченко В. В. Многоцелевые зрелищные и спортивные 

залы. — 2-е изд. — К., 1990.

75. Слепцов О. С.  Архитектура  православного  храма: 

От  замысла  к  воплощению  /  Украинская  академия  архи-

тектуры,  Киевский  национальный  университет  строи-

тельства  и  архитектуры,  Научно-проектное  архитек-

турное бюро ЛИЦЕНЗиАРХ. — К.: А+С, 2012. — 552 с., илл.

76. Слєпцов О. С.  Архітектура  сучасної  школи:  Гімна-

зія  новітніх  біотехнологій,  навчальний  посібник.  —  К.: 

А+С, 2011. — 120 с.: іл. (УАА, НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ).

77. Слєпцов О. С. Архітектура цивільних будівель. Індустрі-

алізація. — К.: А+С, 2010. — 248 с.: іл. (УАА, НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ).

78. Слєпцов О. С.  Архітектурне  проектування  і  рекон-

струкція православних храмів: Підручник для ВНЗ / Україн-

ська академія архітектури, Київський національний універ-

ситет  будівництва  та  архітектури,  Науково-проектне 

архітектурне бюро ЛІЦЕНЗіАРХ. — К.: А+С, 2014. — 272 с., іл.

79. Слепцов О. С.  Храмы  украинской  православной  цер-

кви. — К.: А+С, 2009. — 48 с.: илл. (УАА, НПАБ ЛИЦЕНЗиАРХ).

80. Слєпцов О. С.  Архітектурно-будівельна  концепція  роз-

витку КНУБА. — Архітектурний Вісник КНУБА. Наук. вироб. 

збірник  /  відповід.  ред. Куліков П. М.  —  К.:  КНУБА,  2014.  — 

вип. 2. — С. 321–378.

81. Слєпцов О. С., Горбик О. О., Ладан Т. М., Кумейко М. К. Істо-

рія,  сьогодення  та  перспективи  кафедри  Основ  архітек-

тури і архітектурного проектування. — Архітектурний 

Вісник  КНУБА.  Наук.  вироб.  збірник  /  відповід.  ред. Кулі-

ков П. М. — К.: КНУБА, 2015. — вип. 5. — С. 3–25.

82. Слєпцов О. С. Концепція розвитку Київського Національ-

ного університету будівництва та архітектури. Concept 

of Architectural and Building Construction Development of Kyiv 

National  University  of  Construction  and  Architecture.  —  Ре-

кламний  буклет,  Науково-проектне  архітектурне  бюро 

«Ліцензіарх». — К.: А+С. — 8 с.

83. Слєпцов О. С. Авторське свідоцтво СРСР № 1209792. Де-

формаційний шов будівлі.

84. Слєпцов О. С. Авторське свідоцтво СРСР № 1786230. Бу-

дівля чи споруда.

85. Слєпцов О. С. Авторське свідоцтво СРСР № 1786231. За-

лізобетонний каркас будівлі чи споруди.

86. Слєпцов О. С.  Авторське  свідоцтво  СРСР  № 1791556. 

Збірний  залізобетонний  каркас  багатоповерхової  будівлі 

чи споруди.

87. Слєпцов О. С.  Авторське  свідоцтво  СРСР  № 1807199. 

Збірна сходова клітина.

88. Слєпцов О. С. Авторське свідоцтво СРСР № 1791568. Де-

формаційний шов будівлі.

89. Слєпцов О. С. Патент України № 1031. Збірний залізобе-

тонний каркас.

90. Слєпцов О. С.  Патент  України  № 1032.  Збірна  сходова 

клітина.

91. Слєпцов О. С. Патент України № 1033. Будівля чи споруда.

92. Слєпцов О. С.  Патент  України  № 1034.  Залізобетонний 

каркас будівель чи споруд.

93. Слєпцов О. С. Патент України № 15725. Деформаційний 

шов будови.

94. Слєпцов О. С. Патент України № 10631. Перекриття де-

формаційного шва.

95. Слєпцов О. С.  Патент  України  № 8177.  Деформаційний 

шов будови.

96. Сосновский В. А.  Планировка  городов:  Учебное  посо-

бие. — М., 1988.

97. Строительство и реконструкция стадионов / Д. Ф. Го-

нчаренко, С. М. Евель, Г. Г. Зубко, О. В. Старкова. — Х.: Коло-

рит, 2013. — 352 с.: ил. — Текст: рус.

98. Тимофієнко В. І.  Архітектура  і  монументальне  мисте-

цтво: Терміни та поняття / ІПСМ АМУ. — К.: ІПСМ АМУ; Го-

ловКиївархітектура, 2002. — 472 с.

99. Товстенко Т. Д. Реконструкция исторической застрой-

ки городов. — К., 1984.

100. Травин В. И.  Капитальный  ремонт  и  реконструкция 

жилых и общественных зданий: Учебное пособие для архи-

тектурных и строительных спец. вузов / Серия «Учебники 

и  учебные  пособия»  —  Ростов-на  Дону:  Изд-во  «Феникс», 

2002. — 256 с.

101. Український  тлумачний  словник  будівельних  термі-

нів.  О. М. Лівінський,  М. О. Лівінський,  О. А. Васильковський, 

А. О. Васильковський,  Д. Ф. Гончаренко,  М. І. Захарчук.  —  К.: 

Українська академія наук (УАН), «МП Леся», 2006. — 528 с.

102. Урбах А. И.  Новые  тенденции  в  архитектуре  куль-

турных  центров.  ЦНТИ,  серия  «Общественные  здания», 

М., 1990, С. 60, илл.

103. Урбах А. И. Торговые здания и комплексы. — М., 1974.

104. Учебно-воспитательные  здания  с  использованием 

подземного пространства: Зарубежный опыт (Обзор). — 

М., 1989.

105. Учреждения торговли в первых этажах зданий исто-

рически ценной застройки: Обзор. — М., 1991.

106. Хрипунов Ю. Н.  и  др.  Архитектура  советского  теа-

тра. — М., 1986.

107. Чень Л. Я.  Основи  наукових  досліджень  у  реставрації 

пам’яток архітектури: навч. посіб. / Л. Я. Чень. — Львів: Ви-

давництво Львівської політехніки, 2014. — 128 с.

108. Черкасова Е. Т., Снитко И. А. Опыт реконструкции ан-

тичного  театра  эллинистического  периода  в  Херсоне-

се  //  Традиції  та  новації  у  вищій  архітектурно-художній 

освіті: Зб. наук. праць вузів художньо-будівельного профілю 

України і Росії. — Харків: ХДАДМ, 1999. — Вип. 2–3. — С. 164–

170.

109. Шагин А. Л., Бондаренко Ю. В. и др. Реконструкция зда-

ний и сооружений. Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 

1991. — 352.

110. Швец В. Б., Феклин В. И., Гинзбург Л. К. Усиление и рекон-

струкция фундаментов. — М.: Строииздат, 1985. — 203 с.

111. Шепелев Н. П., Шумилов М. С. Реконструкция городской 

застройки: Учеб. для строит. спец. Вузов. — М.: Высш. шк., 

2000. — 271 с.; ил.

112. Шимко В. Т. Архитектурное формирование городской 

среды. — М., 1990.

113. Яргина З. Н., Косицкий Я. В., Владимиров В. В., Гутнов А. Э. 

и др. Основы теории градостроительства / под ред. проф. 

З. Н. Яргиной. — М., 1986.

114. Sleptsov O.  Orthodox  Church  Architecture:  From  Concept 

to  Implementation  /  Ukrainian  Academy  of  Architecture,  Kiev 

National University of Building and Architecture, LICENCE&ARCH 

Architectural  Practice.  —  Thessaloniki:  Vanias  Publications, 

2016. — 568 p., ill.

d

Реконструкція громадських будівель і комплексів



264

Авторський досвід, перелік архітектурних 
проектів і будов архітектора О. С. Слєпцова 

за темою підручника

1.  Гімназія новітніх біотехнологій. 
Реконструкція школи № 177
Київ, вул. Курська 12

проект: 2004–2005

реалізація: 2005–2006

2.  Школа № 25. Реконструкція
Київ, вул. Володимирська 1/15

проект: 2012

3.  Учбово-виховний комплекс British School. 
Реконструкція ресторану «Дубки»
Київ, вул. Стеценка 1

проект: 2013

4.  Гімназія Східних Мов № 1. Реконструкція
Київ, вул. Львівська 25

проект: 2014

5.  Міжнародний Університет Розвитку 
Людини «Україна». Реконструкція 
недобудованої будівлі санаторію «Перемога»
Київ, вул. Івана Крамського 10

проект: 2001–2010,

реалізація І черги будівництва: 2005–2010

6.  Київський Національний університет 
будівництва і архітектури. 
Архітектурно-будівельна концепція 
розвитку КНУБА
Київ, Повітрофлотський пр-т 31

проект: 2013

7.  Храмовий комплекс Ікони Божої Матері 
Живоносне Джерело. 
Реконструкція і нове будівництво
Київ, вул. Симиренка 12

проект: 1996–2011

реалізація: з 1997

8.  Спасо-Преображенський Храмовий 
комплекс Свято-Борисо-Глібського 
жіночого монастиря. 
Містобудівна реконструкція 
і нове будівництво
с. Водяне, Зміївський район, Харківська область

проект: з 2010

реалізація: з 2011

9.  Храмовий комплекс Ікони Божої Матері 
Введення в Храм Пресвятої Богородиці. 
Реконструкція і нове будівництво
Київ, вул. Ромена Роллана 10-А

проект: з 2010

реалізація: з 2010

10. Храм Покрови Пресвятої Богородиці. 
Реконструкція
с. Рогізна, Сквирський район, Київська область

проект: 2012

11. Храмовий комплекс Святої Мучениці 
Параскеви. Містобудівна реконструкція 
і нове будівництво
с. Піщане, Білоцерківський район, Київська область

проект: 2010

реалізація: 2012

12. Храмовий комплекс Святих Антонія 
і Феодосія Києво-Печерських. Містобудівна 
реконструкція і нове будівництво
с. Свято-Петрівське, Києво-Святошинський район, 

Київська область

проект: з 2012

реалізація: з 2012

13. Духовно-просвітницький центр Храмового 
комплексу Святого Благовірного Князя 

Олександра Невського. Містобудівна 
реконструкція і нове будівництво
Київ, вул. Почайнинська 27

проект: з 2013

14. Духовно-просвітницький центр 
Полтавської єпархії в комплексі 
Успенського Собору. Містобудівна 
реконструкція і нове будівництво
Полтава. Соборна площа

проект: 2012

15. Спортивно-оздоровчий комплекс 
«Ринг Арена». Реконструкція 
фізкультурно-оздоровчого комплексу 
(ФОК)
Київ, вул. Райдужна 33-А

проект: 2014

16. Торговельно-розважальний комплекс. 
Реконструкція транспортної розв’язки 
на станції метро «Героїв Дніпра»
Київ, перетин Оболонського проспекту 

та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі

проект: 2005–2010

17. Регенерація кварталу 
в історичному середовищі
Тернопіль, вул. Дениса Січинського, Йосипа Сліпого, 

Гетьмана Сагайдачного, Валова

проект: 1995

часткова реалізація: 2000–2002

18. Концепція реконструкції бульвару 
Академіка Вернадського «Парк Ноосфери»
Київ, Святошинський район

проект: 2014

19. Реконструкція транспортної розв’язки 

з розміщенням офісно-торговельного 
комплексу «Європейські Ворота»
Київ, перетин просп. Перемоги 

та просп. Академіка Палладіна

проект: 2004

20. Реконструкція забудови
Чернівці, вул. Ольги Кобилянської 41

конкурсний проект: 2015 (друга премія)

21. Реконструкція парку імені Островського
Київ, Солом’янський район

проект: 2004–2007

реалізація: 2007

22. Реконструкція скверу
Чернівці, на розі вул. Університетської 

та Михайла Коцюбинського

проект: з 2013

23. Реконструкція залізничного 
вокзального комплексу
Сімферополь, площа Привокзальна 1

проект: 2011

24. Реконструкція незавершеного 
будівництва під адміністративно-
готельний комплекс
Київ, вул. Олеся Гончара 69

проект: 2006–2008

25. Першочергові протиаварійні заходи 
на будівлі-пам’ятки містобудування 
та архітектури
Одеса, вул. Катерининська 33

проект: 2011

d
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Рекомендовані джерела інформації

Нормативні документи

1. ДБН 360-92**. Містобудування.  Планування  і  забудова 

міських і сільських поселень.

2. ДБН  В.2.2-9-2009.  Громадські  будинки  та  споруди.  Ос-

новні положення.

3. ДБН  В.3.2-1-2004.  Реставраційні,  консерваційні  та  ре-

монтні роботи на пам’ятках культурної спадщини.

4. ДБН  В.2.2-17:2006.  Доступність  будинків  і  споруд 

для маломобільних груп населення.

5. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.
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d

Термінологічний словник

Реконструкція (лат. reconstructio — назад і будова).
1. Перебудова  споруди  з  метою  удосконалення 

функціональних  вирішень  відповідно  до  сучас-
них вимог.

2. Відновлення  вигляду  будівлі  згідно  описів  і  за-
лишків, що збереглися (порівн. реставрація).

Реставрація  (лат.  restauratio  —  укріплення,  віднов-
лення).
Надання архітектурним ансамблям, комплексам 
або будівлям, мистецьким творам, що постраж-
дали від тривалого існування або спотворені на-
ступними  некваліфікованими  переробками,  пер-
вісного  вигляду  засобами  ремонту  і  консервації 
з метою збереження їхнього історичного і худож-
нього  значення.  Прийнято  відрізняти  такі  види 
реставрації:

– фрагментарна реставрація  —  відсутність  ба-
жання  або  неможливість  повністю  досягти 
первісного  вигляду  і  надати  будівлі  або  твору 
монументального  мистецтва  стилістичної  ці-
лісності. Також може зумовлюватися визнанням 
цінними пізніших нашарувань.

– цілісна реставрація  —  повернення  до  минулого 
стану споруд або твору образотворчого мисте-
цтва, з усіма їхніми частинами й деталями.

Регенерація (лат. regeneratio).
Відродження  міського  організму  з  відбудовою 
втрачених частин.

Реновація (лат. renovatio).
Відновлення  структури  і  вигляду  знешкоджених 
історичних  містобудівних  утворень,  фасадів 
та  інтер’єрів  морально  і  матеріально  застарі-
лих будівель.

Реабілітація (лат. rehabilitatio).
Відбудова  архітектурної  пам’ятки  у  первісному 
стані.

Ревалоризація (фр. revalorisation).
Підвищення  якості  містобудівного  середовища 
реставрацією існуючих споруд і відбудовою зруй-
нованих.

Ревіталізація  (лат.  re…  —  відновлення  та  vita  — 
життя).
Повернення  історичним  об’єктам  первісних 
або втрачених функцій.

Санація (лат. sanatio — лікування).
Очищення  території,  санітарна  обробка  примі-
щень; оздоровлення середовища.
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Реферат

Підручник  складається  зі  вступу,  п’яти  розділів 
з рекомендованою літературою і питаннями до кож-
ного, висновків, списку рекомендованої літератури, 
термінологічного  словника  і  предметного  покажчи-
ка  та  реферату.  Підручник  для  студентів-архітек-
торів  про  основи  реконструкції  громадських  буді-
вель  і комплексів містить всебічну, проілюстровану 
інформацію професійного характеру.

Розділ  перший  —  «Особливості  реконструкції 
громадських  будівель  і  комплексів»  —  складається 
з  трьох  підрозділів,  в  першому  з  яких  аналізуються 
умови,  що  зумовлюють  проведення  реконструкції, 
та завдання при реконструкції будівель і споруд в іс-
торичному середовищі, в другому — порядок оцінки 
стану будівлі для аргументації реконструкції, в тре-
тьому  —  ієрархічні  рівні  модернізації  громадських 
будівель  і  споруд.  В  кінці  розділу  розміщено  перелік 
питань для закріплення знань.

Розділ  другий  «Прийоми  і  методи  проектування 
реконструкції  громадських  будівель  і  споруд»  скла-
дається  з  п’яти  підрозділів  та  висвітлює  зміст  мі-
стобудівної  реконструкції,  розглядає  реставрацію 
і  реабілітацію  пам’яток  в  контексті  містобудівної 
реконструкції  в  історичному  середовищі,  шляхи 
здійснення  реконструкції,  засоби  формування  зо-
внішнього  образу  і  послідовність  проектних  робіт. 
Завершується  розділ  питаннями  для  закріплення 
матеріалу і рекомендованою літературою.

Третій розділ «Особливості конструктивних і ін-
женерних  рішень  при  проектуванні  реконструкції» 
присвячений  здійсненню  інженерних  і  конструктив-
них  заходів.  Ці  питання  розглядаються  в  семи  під-
розділах  —  від  технічного  обстеження  будівлі, 
що  підлягає  реконструкції,  методів  підсилення  не-
сучих і огороджувальних конструкцій, фундаментів, 
стін  до  проблем  прибудови  нових  об’ємів,  надбудов 
поверхів  і  влаштування  мансард  і  експлуатованих 
покрівель. Цей розділ також передбачає контрольні 
питання і рекомендовану до розділу літературу.

Четвертий  розділ  «Типологія  громадських  буді-
вель» детально аналізує, як повинна здійснюватись 
реконструкція  на  кожному  з  основних  типів  гро-
мадських будівель і в чому полягає її специфіка. Цей 
розділ  має  дванадцять  підрозділів  —  за  кількістю 
основних  типів  будівель,  контрольні  питання  і  пе-
релік джерел.

Нарешті, заключний п’ятий розділ «Реконструк-
ція багатофункціональних громадських рекреацій них 
і  транспортних  комплексів»  переводить  об’єктну 
реконструкцію на містобудівний рівень з урахуван-
ням  містобудівної  регенерації.  Розділ  складається 
з двох підрозділів з питаннями і рекомендованою лі-
тературою.

Видання  доповнене  багатим  ілюстративним 
рядом,  в  тому  числі  авторським  і  студентськими 
проектами.  Читачі  матимуть  змогу  отримати 
ґрунтовні знання в галузі реконструкції — як на мі-
стобудівному рівні, так і на об’єктному, осмислити 
засади  здійснення  об’єктної  реконструкції  в  залеж-
ності  від  функціонального  призначення  будівлі,  оз-
найомитись з кращими вітчизняними і зарубіжними 
проектами реконструкції громадських будівель. Під-
ручник враховує величезну кількість поданої в ньому 
інформації — як текстової, так графічної, і побудова-
ний таким чином, аби сприяти структуруванню цієї 
інформації.  Це  досягається  поділом  масиву  тексту 
на певні «змістові модулі» — розділи, як це зроблено 
в учбових програмах для студентів. До кожного роз-
ділу наводиться окремий блок питань для контроль-
ного зрізу знань і перелік джерел.

Незважаючи  на  цільове  спрямування  видання 
як  насамперед  учбової  літератури  для  студентів, 
підручник  буде  корисним  і  для  практикуючих  архі-
текторів, враховуючи наявність в ньому найновішої 
інформації та джерел.

d

Synopsis

The book consists of introduction, five parts with bib-
liography  and  review  questions,  conclusions,  literature, 
glossary of terms, subject index and an abstract.

The  textbook  for  students  of  architecture  about 
the  fundamentals  of  reconstruction  of  public  buildings 
and  complexes  contains  comprehensive  illustrated  pro-
fessional information.

Part  One  «Specificities  of  Reconstruction  of  Public 
Buildings and Complexes» has three sections: section one 
is focused on the causes and conditions for reconstruction 
and  tasks  and  challenges  for  reconstruction  of  facilities 
and buildings in historical environment; section two deals 
with  the  procedure  of  conducting  building  structural 
survey;  section  three  covers  hierarchical  levels  of  public 
buildings and constructions modernization. There is a list 
of review questions for self-assessment.

Five sections of Part Two «Methods and Design Skills 
of  Reconstruction  of  Public  Buildings  and  Constructions 
»  explore  the  essence  of  city  reconstruction,  restoration 
and  refurbishment  of  historic  sites  as  part  of  urban  re-
construction in historical environment, ways of executing 
reconstruction, means of shaping exterior and sequence 
of  design  works. There  is  also  a  list  of  review  questions 
for self- assessment and selected bibliography.

Part  Three  «Specificities  of  Construction  and  Engi-
neering Solutions in Reconstruction Design» is dedicated 
to  execution  of  engineering  solutions  and  constructive 
approaches.  There  are  seven  sections  there  covering 
the issues of technical assessment, survey of the building 
subject to reconstruction, methods to reinforce loadbear-
ing  and  protection  structures,  foundation,  walls  as  well 
as  construction  of  adjacent  structures,  buildups,  bulk-
heads, adding top floors and mansard roofs and acces-

sible  roof  areas.  There  is  also  a  list  of  review  questions 
for self- assessment and selected bibliography.

Part Four «Public Buildings Typology» is broken down 
into 12 sections, each of them exploring  in detail a spe-
cific type, with nuances and intricacies of respective type 
of  building  reconstruction,  and  contains  a  list  of  review 
questions for self- assessment and selected bibliography.

Part  Five  «Reconstruction  of  Multifunctional  Public 
Recreational  and  Transport  Complexes»  takes  site  re-
construction to  the city planning  level, given urban re-
covery, and consists of two parts with questions and bib-
liography.

Sumptuous  illustrations  in  the  publications  include 
inter  alia  author`s  and  students  projects  and  designs. 
The  reader  is  exposed  to  in-  depth  knowledge  on  site 
reconstruction  and  reconstruction  as  part  of  urban 
planning  and  development  and  gets detailed  informa-
tion as to site reconstruction depending on the intended 
use of the buildings as well as can learn about the best 
national and foreign designs of public buildings recon-
struction.

The  publication  contains  enormous  well  -presented 
information  in  the  form  of  texts  and  diagrams  broken 
into  «modules»,  sections,  similarly  to  the  training  mod-
ules in curricula. Each part has a list of review questions 
and selected bibliography.

The book is targeted for students , however, it is a use-
ful comprehensive guidance for practicing architects, as it 
contains encyclopedic information and reflects the latest 
trends.
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