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ВСТУП 

Метою викладення навчальної дисципліни «Реновація промислових 
будівель» є систематизоване формування необхідних професійних знань і 
проектних навичок для впровадження інноваційних методів реновації міської 
промислової забудови. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Реновація 
промислових будівель» є: визначення містобудівного потенціалу промислових 
територій; засвоєння загальних положень реновації міської промислової 
забудови; вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду реновації промислових 
будівель; засвоєння основних методів адаптації промислових будівель під 
об’єкти цивільного призначення; вивчення реконструкції як методу технічного 
перетворення промислових будівель; засвоєння особливостей реновації міських 
промислових територій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
еволюцію типів промислових будівель і споруд; передумови реновації та 
основні напрямки рефункціоналізації промислових об’єктів; метод та прийоми 
адаптації промислових об’єктів до міського середовища; принципи зміни 
об’ємно-планувальних рішень та конструктивної системи в процесі реновації 
промислових будівель; напрямки рекультивації та екологічної реабілітації 
промислових територій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 
обґрунтовувати основні містобудівельні характеристики промислового району; 
складати паспорт промислової зони, що підлягає реновації; обґрунтовувати 
основні напрямки рефункціоналізації промислових об’єктів; запроектувати 
зміни об’ємно-планувальних та конструктивних рішень при реконструкції 
промислових будівель з метою реновації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати 
компетентності: здатність виконувати передпроектні дослідження 
промислових районів міста; здатність обрати методи та прийоми адаптації 
промислових будівель для поставленої мети реновації; готовність приймати 
проектні об’ємно-планувальні, конструктивні та організаційно-технологічні 
рішення по реновації під управлінням викладача. 
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1 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 

1.1 Мета та завдання практичних занять 
У вказівках у стислій формі викладено послідовність виконання 

практичних завдань, індивідуальної і самостійної роботи, наведено нормативні 
дані для необхідних розрахунків, а також рекомендації щодо оформлення 
розрахунково-графічної роботи. 

Метою цих методичних вказівок є допомога студентам при виконанні 
практичних занять і індивідуальних завдань з дисципліни «Реновація 
промислових будівель».  

В процесі виконання практичних завдань студенти набувають практичні 
навички містобудівного та архітектурно-будівельного проектування, показують 
уміння працювати з довідковою та нормативною літературою, демонструють 
навички самостійного проектування реновації промислових будівель.  

Теми і кількість годин практичних занять наведено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Теми та кількість годин практичних занять 

Назва теми 
Кількість 

годин 
Передпроектні дослідження промислової зони. Складання паспорту 
промислової зони, що підлягає реновації 

4 

Технічна експертиза будівлі. Складання креслень існуючої будівлі: планів, 
розрізів, фасадів 

4 

Вивчення закордонного та вітчизняного досвіду реалізації проектів реновації 
за новою функціональною програмою 

4 

Вибір функціональної програми реновації промислової будівлі 4 
Пошук концепції просторової і образної реалізації нової функціональної 
програми 

4 

Розробка об’ємно-планувальних рішень реконструкції промислової будівлі 4 
Перетворення конструктивної системи в процесі просторової реорганізації 
будівлі 

4 

Трансформація фасадних систем промислової будівлі 4 
Передпроектні дослідження промислової зони. Складання паспорту 
промислової зони, що підлягає реновації 

4 

Разом 36 
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1.2 Зміст практичних занять 
 

Практичне заняття 1 Передпроектні дослідження промислової зони. 
Складання паспорту промислової зони, що підлягає реновації 

Мета: аналіз передпроектних досліджень промислової зони. 
Загальні відомості. В умовах реновації промислової будівлі на визначення 

функції і об’ємно-планувального рішення будівлі значний вплив мають 
містобудівні та історико-культурні характеристики промислового об’єкта, який 
перебудовується. Тому в рамках передпроектного дослідження здійснюються 
натурні обстеження будівлі і його оточення.  

Оцінка містобудівної ситуації включає аналіз: розміщення промислового 
району в структурі міста, функціонального використання прилеглих територій, 
транспортно-пішохідних зв’язків і можливостей їх трансформації, 
архітектурно-просторових характеристик навколишньої забудови, 
ландшафтних складових середовища.  

Паспорт промислової зони, яка підлягає реновації, виконується у вигляді 
таблиці, що складається з наступних елементів: місце розташування (в плані 
міста та ситуаційному плані), опис промзони (основні параметри, основні 
підприємства і об’єкти, історична довідка, поточний стан), фотофіксація 
об’єкта реновації і прилеглої території, опорний план, схема функціонального 
зонування та соціально-побутового обслуговування, схема транспортного 
обслуговування та пішохідного руху, обгрунтування зміни функціонального 
призначення території, оцінка потенціалу реновації промзони (переваги і 
недоліки). 

  
Практичне заняття 2 Технічна експертиза будівлі.  

Складання креслень існуючої будівлі: планів, розрізів, фасадів 
Мета: виявити фактичний технічний стан будівельних конструкцій. 
Загальні відомості. Технічна експертиза будівель (споруд) проводиться з 

метою виявлення фактичного технічного стану будівельних конструкцій, 
визначення дійсної несучої здатності конструктивних елементів з урахуванням 
діючих навантажень і даних натурного обстеження (оцінка залишкового 
ресурсу). Практичним результатом роботи є розробка технічних рішень по 
усуненню виявлених при обстеженні дефектів і пошкоджень, а також складання 
рекомендацій щодо подальшої експлуатації об’єкта. Обсяг, склад і характер 
діагностики залежать від виду та характеристик об’єкту, а також поставлених 
конкретних завдань. 

 При дослідженні архітектурно-конструктивної складової будівлі 
оцінюється її фізичний стан і аналізується просторове, конструктивне, 
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композиційне та образне рішення. На основі знань архітектурного 
проектування та вихідних даних складаються креслення існуючої будівлі: 
поверхові плани, розрізи (поздовжній і поперечний), фасади існуючої будівлі. 

 
 

Практичне заняття 3 Вивчення закордонного та вітчизняного досвіду 
реалізації проектів реновації за новою функціональною програмою 
Мета: проаналізувати світовий та вітчизняний досвід реновації 

промислових об’єктів. 
Загальні відомості. Існує необхідність адаптувати світовий та вітчизняний 

досвід до впровадження в розрахунково-графічну роботу. Тому треба ретельно 
вивчити приклади реновації за вибраною функціональною програмою. 

Успішна зарубіжна практика реалізації проектів реновації базується перш 
за все, на глибокому науково-методичному аналізі кожної конкретної 
містобудівної ситуації, що передує перед розробкою і створенням проектів 
освоєння міських територій. При цьому поняття проект означає не тільки 
архітектурно-просторові рішення і розробки, а включає комплекс соціально-
економічних, організаційно-правових, фінансових, а разом з ними і 
містобудівельно-планувальних заходів. Реконструкція та будівництво 
відбувається крупними містобудівними масивами – зонами благоустрою, при 
чому не тільки окремих будівель, але й нової сучасної інженерно-транспортної 
інфраструктури, системи культурно-побутового обслуговування з урахуванням 
зонування території. 

Вітчизняний досвід реновації промислових об’єктів не такий великий і 
Україна робить лише перші кроки в цій сфері. Реновація носить частковий, а не 
комплексний характер. З метою отримання максимального прибутку 
промислові території після реновації насичують торгово-розважальними та 
діловими функціями, дуже часто ігнорують історичну значущість промислових 
об’єктів та не враховують її в своїх проектах. 

 
Практичне заняття 4 Вибір функціональної програми реновації 

промислової будівлі  
Мета: аналіз основних вимог до проектування будівель з заданою 

функцією. 
Загальні відомості. На основі даних, отриманих в результаті 

передпроектних досліджень, студентами здійснюється вибір функції для нового 
використання промислової будівлі. Обґрунтування варіантів функціональної 
програми будується з урахуванням містобудівної ситуації, архітектурно-
просторових параметрів будівлі, його історичної та архітектурної цінності. 
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У містобудівному аспекті слід звертати увагу на сьогоденне і перспективне 
використання території, функціональне призначення, масштаб і архітектуру 
навколишньої забудови, транспортну і пішохідну доступність об’єкта реновації, 
наявність природних ландшафтних елементів. Використання будівлі після 
реконструкції може бути орієнтоване на жителів найближчого оточення або 
мати загальноміське значення.  

При розгляді потенційних можливостей адаптації промислової будівлі для 
житла або цивільних функцій враховуються її просторові параметри, існуюча 
конструктивна структура і, в меншій мірі, планувальна організація. Слід 
вибирати таку функцію, щоб типологічні вимоги було можливо найбільш 
органічно реалізувати в наявному просторі. 

Далі треба вивчити вимоги Державних будівельних норм до 
проектування будівель з заданою функцією: житлові будинки, адміністративні 
та громадські будівлі, готелі, навчальні заклади, підприємства побутового 
обслуговування, підприємства торгівлі, підприємства харчування (заклади 
ресторанного господарства), культурно-видовищні та дозвіллєві заклади, 
спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди, споруди транспорту (автостоянки 
та гаражі для легкових автомобілів), багатофункціональні комплекси. 

 
Практичне заняття 5 Пошук концепції просторової і образної реалізації 

нової функціональної програми 
Мета: складання компоновочних схем функціонального зв’язку 

приміщень і планів функціонального зонування внутрішнього простору будівлі. 
Загальні відомості. Найбільш важливим в творчому відношенні є пошук 

концепції просторової і образної реалізації нової функціональної програми при 
реконструкції будівлі під нову функцію. Тут необхідно запропонувати варіант 
вирішення, який поєднує наступні умови: максимальне використання 
архітектурного потенціалу промислової будівлі; виявлення нової типологічної 
приналежності будівлі; забезпечення просторової взаємозв’язку з 
навколишньою забудовою. Основою концепції може бути образ будівлі, що 
сформувався в результаті суб’єктивного індивідуального сприйняття об’єкта і 
його оточення при натурному обстеженні. Концепція будується і на 
сформованому представленні про місце і час існування промислової будівлі, 
розвитку його архітектури, що відбиває розвиток міста і виробництва. Іноді 
основою концепції є виявлення яскравої архітектурної особливості конкретної 
будівлі або навіть її частини. 

Концепція реконструкції опрацьовується шляхом складання ескізів та 
компоновочних схем функціонального зв’язку приміщень і планів 
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функціонального зонування внутрішнього простору будівлі за заданою 
функціональною програмою реновації. 

 
Практичне заняття 6 Розробка об’ємно-планувальних рішень 

реконструкції промислової будівлі 
Мета: скласти креслення будівлі після реконструкції: плани поверхів, 

плани перекриття, план покрівлі, поперечний та поздовжній розріз. 
Загальні відомості. Об’ємно-планувальне рішення будівлі, що 

реконструюється будується на основі прийнятої загальної архітектурно-
просторової концепції. У нього входить розробка і деталізація планувальної 
структури і внутрішнього простору, конструктивної схеми, фасадів і 
архітектурного образу. Планувальна структура повинна бути взаємопов’язана з 
сформованим архітектурним простором і конструктивною схемою. 
Планувальна пропозиція включає забезпечення оптимального розміщення 
приміщень основного і допоміжного призначення, необхідні горизонтальні і 
вертикальні зв’язки між ними, формування вхідних вузлів. 

Прийняті рішення реалізуються в кресленнях будівлі після реконструкції: 
планах поверхів, планах перекриття, плані покрівлі, поперечному та 
поздовжньому розрізі. 

 
Практичне заняття 7 Перетворення конструктивної системи  

в процесі просторової реорганізації будівлі 
Мета: визначити методи підсилення будівельних конструкцій. 
Загальні відомості. Сучасні вимоги до конструктивних систем будівель 

диктують необхідність створення просторово-жорсткої, стійкої і рівноважної 
структури. Залежно від особливостей конструктивних рішень виробничих 
корпусів, що реконструюються і характеру просторових перетворень 
проводяться різні заходи щодо зміни їх конструктивної системи. Одним з 
найпоширеніших методів є посилення конструкцій для відновлення втраченої 
або підвищення несучої здатності. На даному етапі розроблюються схеми 
підсилення будівельних конструкцій та окремі архітектурні вузли. 
Збільшення несучої здатності конструкцій досягається влаштуванням обойм, 
сорочок і нарощуванням. 

 
Практичне заняття 8 Трансформація фасадних систем промислової будівлі 

Мета: Скласти креслення фасадів промислової будівлі після реновації. 
Загальні відомості. При вирішенні фасадів важливо знайти і розробити 

композиційний прийом, що найбільш відповідає обраному образу, забезпечити 
наступність у розвитку архітектурної композиції і вирішити питання поєднання 
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«старої» і «нової» архітектури при використанні сучасних енергоефективних 
конструкцій і матеріалів. 

 
Практичне заняття 9 Розробка генеральних планів ділянки реновації 

Мета: узагальнити та оформити проектні рішення по реновації 
промислової будівлі. 

Загальні відомості. Генеральний план відображає планувальні зв’язки 
будівлі з оточенням і пропозиції по благоустрою прилеглої території. Крім того, 
на генеральному плані відображені результати реконструкції прилеглої 
території (знесення будівель, нові транспортні та пішохідні шляхи, нові 
побудовані об’єкти інженерної інфраструктури (наприклад трансформаторні 
підстанції) та інше). 

На основі розроблених матеріалів узагальнюємо проектні рішення і 
оформлюємо проектну документацію по реновації промислової будівлі, яка 
включає: плани поверхів до і після реновації (масштаб 1 : 400, 1 : 200); фасади 
до і після реновації (масштаб 1 : 200, 1 : 100); розрізи до і після реновації 
(масштаб 1 : 400, 1 : 200), плани перекриття (покриття) після реновації, план 
покрівлі після реновації; генеральний план ділянки реновації (масштаб 1 : 1000) 
з ситуаційним планом (до і після реновації).  

 
2 РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА  

 
Мета розрахунково-графічної роботи – вибір функціональної програми 

реновації промислової будівлі та розробка об’ємно-планувальних і 
конструктивних рішень реконструкції промислової будівлі за новою 
програмою.  

Отримані теоретичні знання студент закріплює індивідуальним завданням 
за варіантами (дод. А, Б), результатом якого є розрахунково-графічна робота. 
Тема розрахунково-графічної роботи – «Реновація промислової будівлі».  

Розрахунково-графічна робота складається з пояснювальної записки з 
додатком графічних матеріалів. Обсяг пояснювальної записки становить            
25–30 сторінок друкованого тексту. Графічний матеріал виконується на 
аркушах формату А3. 

Термін подання розрахунково-графічної роботи – не пізніше, ніж за два 
тижні до останнього модульного контролю. 

Загальні рекомендації. Провести аналіз території, що розглядається. 
Скласти паспорт промислової зони, що підлягає реновації. Скласти креслення 
існуючої будівлі (планів, розрізів, фасадів). Вибрати функціональну програму 
реновації промислової будівлі. Скласти креслення будівлі після реконструкції 
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(плани поверхів, плани перекриття, плани покрівлі, поперечного та 
поздовжнього розрізів).  Розробити генеральний план ділянки реновації. 

 
3 САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
Самостійна робота складається з роботи над підручниками, навчальними 

посібниками, монографіями та конспектами лекцій по темах курсу, 
передбачених робочою програмою та супроводжується консультаціями 
викладачів по теоретичним і практичним питанням. 

Перелік тем і питань для самостійної роботи:  
Змістовий модуль 1. Сучасний стан міської промислової забудови 
Тема 1 Містобудівний потенціал промислових територій. 

Територіально-просторова типологія міських промислових об’єктів. Еволюція 
типів промислових будівель і споруд. Розміщення промислових підприємств і 
формування виробничих територій міста. Зонування територій промислових 
вузлів і підприємств. Промислові зони в постіндустріальному місті: сучасні 
містобудівні тенденції розвитку. 

Тема 2 Загальні положення реновації міської промислової забудови. 
Терміни, завдання та принципи реновації промислових об’єктів. Передумови 
реновації промислової забудови. Систематизація реновації промислових 
об’єктів в міському середовищі. Основні напрямки рефункціоналізації 
промислових будівель. Сутність редевелопменту промислової нерухомості. 

Тема 3 Зарубіжний і вітчизняний досвід реновації промислових 
будівель. Зарубіжний досвід реновації та розвитку індустріальних майданчиків. 
Вітчизняний досвід реновації промислових об’єктів. 

Змістовий модуль 2. Методи реновації промислових будівель 
Тема 4 Основні методи адаптації промислових будівель під об’єкти 

цивільного призначення. Методи та прийоми адаптації промислових об’єктів 
до міського середовища. Перетворення промислових будівель в об’єкти 
громадського призначення. Реновація об’єктів промислової архітектури під 
житло. Основні характеристики приміщень в стилі «лофт». Культурно-
історичні аспекти реновації промислової забудови. 

Тема 5 Реконструкція як метод технічного перетворення 
промислових будівель. Технічна експертиза промислових будівель при 
реконструкції. Зміна об’ємно-планувальної структури промислових об’єктів 
при реконструкції. Адаптація конструктивної системи в процесі реновації 
промислових будівель. Реконструкція фасадів промислових будівель з 
урахуванням вимог енергоефективності. 
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Тема 6 Особливості реновації територій промислових підприємств. 
Основні напрямки реконструкції міських промислових районів. Екологічна 
реабілітація територій промислових підприємств. Створення альтернативних 
міських просторів шляхом ревіталізації промислових територій. 
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ДОДАТОК А 
Варіанти індивідуальних завдань 

Проектна 
група 

Варіант 
Номер виробничого 

об’єкту за Додатком Б 
Проектне завдання по реновації 

об’єкту 

1 
1 1 генплан об’єкта 
2 1 житлова функція 
3 1 спортивна функція 

2 
4 2 генплан об’єкта 
5 2 торгівельна функція 
6 2 готельна функція 

3 
7 3 генплан об’єкта 
8 3 багатофункціональний комплекс 
9 3 арт-кластер 

4 
10 4 генплан об’єкта 
11 4 культурно-розважальний центр 
12 4 офісно-складський комплекс 

5 
13 5 генплан об’єкта 
14 5 арт-кластер 
15 5 спортивна функція 

6 
16 6 генплан об’єкта 
17 6 торгівельна функція 
18 6 готельна функція 

7 
19 7 генплан об’єкта 
20 7 багатофункціональний комплекс 
21 7 арт-кластер 

8 

22 8 генплан об’єкта 
23 8 культурно-розважальний центр 

24 8 
торговий центр з  

підприємствами громадського 
харчування 

9 
25 9 генплан об’єкта 
26 9 житлова функція 
27 9 спортивна функція 
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ДОДАТОК Б 
Таблиця Б.1 – Вихідні дані по виробничим територіям 

Про-
ектна 
група 

Найменування 
виробничої 
території 

Ситуаційний план 

Адреса, або 
межі 

виробничої 
території  

в м. Харкові 
1 2 3 4 

1 

Колишня 
мануфактура 
Міндовського 

(закинута 
територія) 

 

м. Харків, 
Лопанський 
провулок, 13 

2 

Територія 
елеватора 
(закинута 
територія) 

 

м. Харків, 
вулиця Євгена 

Котляра, 
вулиця 

Чоботарська, 
вулиця Велика 

Панасівська 

3 

Територія заводу 
«Серп і молот» 

(закинута 
територія) 

 

м. Харків, 
Московський 

проспект, 
вулиця 

Самсонівська, 
Салтівське 

шосе 

4 

Територія 
покинутого 
авіаційного 

училища 

 

м. Харків, 
вулиця Сергія 

Тархова 
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  Продовження  таблиці Б.1 
1 2 3 4 

5 

Тролейбусне 
Депо №1 
(закинута 
територія) 

 

м. Харків, 
Пискунівський 
провулок, 32 

6 

Кондитерська 
фабрика ім. 

Дмитра 
Кромського 

(закинута 
територія) 

 

м. Харків, 
вулиця 

Конторська, 29 

7 

Харківський 
вагонобудівний 

завод 
(частково 

функціонуюча 
територія) 

 

м. Харків, 
вулиця 

Котлова, 89 
 

8 

Харківський 
завод імені  

Т. Г. Шевченка 
(частково 

функціонуюча 
територія) 

 

м. Харків, 
вулиця 

Москалівська, 
99 

9 

Завод «Червона 
нитка» 

(частково 
функціонуюча 

територія) 

 

м. Харків, 
вулиця 

Шевченка, 24a 
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