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ВСТУП 

Вітчизняні процеси урбанізації відрізняються суперечливістю та зі 
зменшенням населення, зниженням економічної ефективності господарської 
діяльності в базових галузях економіки; зменшенням інвестування в основні 
фонди, інфраструктуру, енергетику, житлово-комунальне господарство міст. 
Сучасні умови та перспективи розвитку міст зумовлюють необхідність 
переоцінки пріоритетів і визначення нових напрямів для подальших 
глобальних перетворень, корінних змін в організації містобудівного процесу. 

Нагальною комплексною містобудівною проблемою на сьогодні є 
визначення перспектив подальшого розвитку й реконструкції великих 
промислових міст. Індустріальна економіка, що визначається домінуванням 
промислового виробництва, втратила свої характерні риси, а роль сектора 
послуг значно зросла. Саме в цей час сформувалася концепція нового 
суспільства – постіндустріального, де ключове значення мають інформація та 
знання. Тому планування розвитку міст має враховувати, зокрема, практику 
перетворення промислових зон великих міст, суперечливі наслідки 
джентрифікації та капіталізації міських земель, неоднозначний характер 
креативних концепцій міських змін. 

Компактно забудована міська територія становить найбільшу перешкоду 
на шляху задоволення нових соціальних, екологічних і технічних потреб 
населення, реалізація яких зазвичай пов’язана із залученням нових територій. 
Хоча поступова реконструкція територій існуючих міст дає можливість 
безперервно оновлювати міський організм, однак великий консерватизм її 
історично утворених планів і матеріальні цінності старої забудови істотно 
ускладнюють будь-які спроби організації їхнього простору. Забудова 
промислових районів багатьох міст світу з часом набуває особливої культурної 
та історичної цінності, хоча промислові об’єкти можуть офіційно й не 
вважатися пам’яткою архітектури. Цінність такої забудови полягає в тому, що 
саме завдяки їй вдається зберегти історичне обличчя міста, передати те 
культурно-історичне середовище, яке було притаманне початковим етапам 
становлення та розвитку цих міст. 

Проблема промислових територій, що опинилися в міській смузі, існує в 
багатьох розвинених країнах. Європейське рішення, яке реалізується останніми 
десятиліттями – кардинальне перетворення промислових зон або виведення їх 
за межі міст. Звільнені ділянки розвиваються на основі кластерного принципу, 
що забезпечує поєднання бізнесу, науки й виробництва. У підсумку 
індустріальні майданчики перетворюються на високотехнологічні, екологічно 
чисті виробництва, технопарки, або житлові квартали, громадські чи зелені 
зони. Таке перетворення, або реновація передбачає комплексне оновлення 
архітектурно-ландшафтного міського середовища, тобто одночасну 
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реконструкцію об’єктів і простору, в якому вони існують, адаптивне 
використання будівель, споруд, комплексів у разі зміни їхнього 
функціонального призначення. 

Останнім часом в Україні та в країнах СНД ця тематика викликає 
чималий інтерес науковців, але аналіз літературних джерел у сфері реновації 
показує, що не було опубліковано жодної монографії, підручника або 
навчального посібника, які би розглядали питання реновації промислової 
забудови в інтегрованому аспекті, відповідно до архітектурно-планувальних, 
економічних, технічних, соціальних та екологічних умов її адаптації до 
міського середовища. 

Мета монографії полягає в тому, щоб на основі узагальнення наявного 
досвіду, нормативних документів, наукових публікацій і перспективних 
тенденцій у сфері реновації промислової забудови викласти найбільш 
принципові і одночасно інноваційні для наукової громадськості положення, які 
розглядають реновацію промислової забудови як систему заходів 
організаційно-економічної модернізації, технічного оновлення, культурно-
історичної спадщини, екологічної реабілітації та соціального пожвавлення 
міських територій. 

 У монографії розглянуто такі питання: виявлення містобудівного 
потенціалу промислових територій; формулювання загальних положень 
реновації промислових об’єктів у міській забудові; дослідження 
редевелопменту, як організаційно-економічного механізму реалізації системи 
реновації промислової нерухомості; вивчення зарубіжного й вітчизняного 
досвіду реновації промислової забудови та її адаптації до сучасного  
міського середовища; реновації промислових будівель під об’єкти  
цивільного призначення; реконструкції, як методу територіально-просторової 
та об’ємно-планувальної адаптації промислових об’єктів; підвищення 
енергоефективності будівель в умовах реновації промислової забудови; 
екологічної реабілітації та соціального пожвавлення територій промислових 
підприємств; особливості проєктування реновації міської промислової 
забудови. 

 Вирішення проблеми соціального, економічного та екологічного занепаду 
міських територій вимагає комплексного підходу, а саме прийняття закону про 
реновацію та розробки відповідної програми. Комплексність реновації 
пов’язана не лише з широким колом проблем, які вона зачіпає, а й особливістю 
реалізації усієї сукупності проєктів. Вибір стратегії реновації міських 
промислових зон повинен стати результатом узгоджених системних взаємодій 
між державним, регіональним, місцевим рівнем управління, а також 
провідними підприємствами та ключовими представниками бізнесу.  
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1 МІСТОБУДІВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

1.1 Стратегічне планування сталого розвитку міст  
відповідно до проблем урбанізації 

 
1.1.1 Дослідження життєвого циклу міста й формування  

стратегій містобудівного розвитку 

Концепція сталого розвитку міст відводить пріоритетне місце 
формуванню гармонійного середовища, яке забезпечить комфортні умови для 
всіх процесів життєдіяльності людини і, одночасно, посилить архітектурно-
художні характеристики сучасного міста. Сталий розвиток населених пунктів – 
соціально, економічно й екологічно збалансований розвиток міст, який 
спрямовано на: таке створення екологічного потенціалу населених пунктів, 
повноцінного життєвого середовища для сучасних і майбутніх поколінь на 
основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових, 
виробничих, науково-технічних, інтелектуальних); технологічне 
переоснащення та реструктуризацію підприємств, вдосконалення соціальної, 
виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, 
екологічної інфраструктури; поліпшення умов проживання, відпочинку та 
оздоровлення; збереження та збагачення біологічного різноманіття та 
культурної спадщини [75]. 

Сучасне велике місто є складною, відкритою соціально-виробничо-
економічною системою, що має здатність до розвитку та вирізняється великою 
кількістю елементів і зв’язків між ними, а також цілями, завданнями, ресурсами 
та функціональним призначенням. Великі міста й мегаполіси внаслідок ефекту 
агломерації сприяють розміщенню складних виробництв, розвитку сфери 
послуг та управлінської діяльності. Пропонуючи постійні робочі місця та 
стабільні доходи для населення, вони стають центрами формування й 
відтворення сфери зайнятості. При цьому розвиток міської зайнятості 
співвідноситься із розвитком самого міста. З одного боку, попит на працю і, 
відповідно, рівень зайнятості залежать від стадії соціально-економічного 
розвитку міста, а з другого – стан сфери зайнятості позначається на розвитку 
міста. 

Визначення етапу життєвого циклу міста є найважливішим засобом 
оцінки стану й перспектив розвитку міської території, основою для вироблення 
управлінських рішень і вибору стратегічних пріоритетів політики управління. 

Ґрунтуючись на життєвому циклі міста можна створити інформаційну 
модель міста, яка б включала в себе всі елементи починаючи від містобудівних 
і містообслуговчих функцій, інформаційних систем та систем безпеки міста й 
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закінчуючи соціально-економічними аспектами. Використання такої моделі дає 
змогу проводити комплексний аналіз впроваджуваних технологій і систем, 
будівництва доріг, мікрорайонів, торгово-розважальних центрів та інших 
об’єктів. 

Важливий внесок у теорію життєвого циклу міста внесли роботи  
І. Д. Тургель. У статті [111] розглянуто теоретичні підходи до аналізу 
циклічності розвитку соціально-економічних систем; виявлено типові 
траєкторії міського життєвого циклу; особлива увага приділяється 
характеристиці стадій, фаз і рушійних сил життєвого циклу міста. 

Історичний досвід переконливо свідчить, що розвиток міста неможливо 
уявити у вигляді монотонно зростаючої функції. Воно становить скоріше 
складне переплетення спадів і підйомів, які, циклічно змінюють один одного. 
При цьому в окремі моменти вплив деструктивних чинників може стати 
настільки високим, що адаптаційних можливостей міста стає недостатньо для їх 
подолання. Незвідність траєкторії розвитку міста до найпростіших зростаючих 
функцій з особливою гостротою ставить питання про вивчення тенденцій і 
закономірностей, що визначають циклічність зміни спадів і підйомів. І хоча 
циклічність розвитку різноманітних об’єктів уже тривалий час є предметом 
наукових досліджень, залишається відкритим питання, наскільки можуть бути 
застосовні наукові результати, отримані в процесі вивчення циклічності 
розвитку різних соціально-економічних систем для такого специфічного 
об’єкта, як місто. Яким специфічним змістом наповнюється поняття 
«циклічності розвитку» стосовно міського поселення? Чи буде 
видозмінюватися цикл розвитку міських поселень, що розрізняються за 
розмірами, видам функціональної спеціалізації, економіко-географічним 
положенням тощо? 

Циклічність – феномен, який спостерігається вченими у процесі аналізу 
розвитку як матеріальних, так і нематеріальних об’єктів. Термін «цикл» 
уживається в природничих та суспільних науках для позначення такої 
послідовності подій, яка постійно повторюється, але не обов’язково в 
однаковому ступені або в однаковий відрізок часу. Цикл становить сукупність 
явищ, процесів, що здійснюють закінчене коло розвитку протягом будь-якого 
проміжку часу. Отже, цикли зазвичай говорять про повторення деякої 
послідовності фаз і про наявність певного інтервалу між повтореннями. 

На макроекономічному рівні економічний цикл трактується як сукупність 
узгоджених коливань низки найважливіших показників: зайнятості, обсягу 
продукції, рівня цін. Також економічним циклом називається і проміжок часу 
між двома однаковими станами економічної кон’юнктури, тому теорії 
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економічних циклів називають ще теорією економічної кон’юнктури. У процесі 
розгляду можливості застосування цих концепцій до пояснення циклічності 
розвитку міст для нас особливий інтерес набуває вивчення факторів 
циклічності. Тут, однак, потрібно враховувати відмінність економіки міста від 
національної та регіональної. Так, монетарні концепції економічних циклів, на 
наш погляд, мало прийнятні до економіки міста та можуть розглядатися тільки 
на національному рівні. Концепції, які як фактори циклічності вивчають 
науково-технічний прогрес, капіталовкладення або попит, цілком правомірно 
застосовувати до економіки міста, оскільки ці фактори можуть мати локальне 
спрямування. Найбільший інтерес становлять ендогенні концепції циклічності, 
що пояснюють циклічні коливання внутрішньою нестійкістю економічної 
системи, на відміну від екзогенних концепцій, що розглядають циклічність як 
результат дії зовнішніх стосовно системи чинників. 

У середині ХХ століття все більшу увагу дослідників починають 
приваблювати проблеми циклічності розвитку на мікроекономічному рівні. Це 
проблеми циклічності розвитку підприємств і галузей, циклічності процесу 
реалізації товарів. Результати дослідження життєвого циклу товарів, 
підприємств і галузей, досягнуті представниками теорій маркетингу, економіки 
фірми, галузевих ринків, стають важливим внеском у розуміння циклічності 
розвитку територіальних соціально-економічних систем, різновидом яких є і 
міські поселення. 

Так, під життєвим циклом товару розуміється період часу від початку 
створення товару до закінчення його затребуваності на ринку та припинення 
виробництва. При цьому товар, подібно до істоти, народжується, розвивається, 
старіє і «вмирає», тобто поступається місцем іншому товару, який володіє 
більш високими споживчими властивостями й іншими перевагами. Однак така 
траєкторія життєвого циклу хоча і є типовою, але далеко не вичерпує всього 
різноманіття ринкової «долі» товару. Досить поширені випадки, коли за етапом 
спаду попиту слідує його відновлення. Це явище, уперше описане саме під час 
аналізу життєвого циклу товарів, є надзвичайно важливим для розуміння 
циклічності розвитку міста, оскільки формує уявлення про багатоваріантність 
циклічної динаміки, відсутності початкової зумовленості циклу, націлює на 
необхідність активних управлінських дій, що попереджають перехід у фазу 
спаду. 
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Змістовно близькі стадії життєвого циклу виокремлюються більшістю 
дослідників і для підприємства. Проте адекватнішим є трактування життєвого 
циклу, яке відображає специфіку функціонування підприємства як складної 
соціально-економічної системи й сукупності різноманітних відносин, що 
виникають у процесі ведення бізнесу. У цьому разі виокремлюється сім стадій: 

– перша стадія, що передує створенню підприємства – складання та аналіз 
бізнес-плану, рішення проблем кредитування, розташування, вибір видів 
діяльності; 

– друга стадія – становлення: налагодження випуску продукції, пошук 
каналів збуту тощо; 

– третя стадія – стабілізація: налагоджено випуск продукції, 
відрегульовані канали збуту, з’являється тенденція налагодження обсягів 
виробництва (продажів), оскільки з’являються тимчасово вільні грошові кошти; 

– четверта стадія – укрупнення: нарощування обсягів виробництва 
(продажів), пошук нових каналів збуту, розширення та укрупнення 
управлінських структур, розростання штату; 

– п’ята стадія – проблемна: виникає в зв’язку з нарощуванням обсягів 
виробництва, коли настає криза внаслідок серій неправильних фінансово-
господарських рішень; 

– шоста стадія – стан на межі банкрутства: неможливість розрахуватися з 
більшою частиною кредиторів, заборгованості до бюджету за податковими 
зобов’язаннями; 

– сьома стадія – прийняття рішення про банкрутство підприємства, 
процедура банкрутства. 

У цьому разі є важливим, що завершальна стадія життєвого циклу 
підприємства, на відміну від завершальної фази життєвого циклу товару, 
потребує складних ліквідаційних процедур, які проходять під контролем і при 
безпосередній участі держави. З позиції вивчення циклічності міського 
розвитку, це дає змогу трактувати фазу спаду не як стихійний, а як керований 
процес, який розвивається за участю різноманітних акторів, які представляють 
приватний сектор, місцеве співтовариство, органи влади різних рівнів тощо. 

Ще складнішим процесом є розгортання життєвого циклу галузі, яка 
становить сукупність фірм, що реалізують різні види бізнесу, кожен з яких 
може перебувати на різних стадіях життєвого циклу. Саме управління 
життєвим циклом галузі, на наш погляд, формулює змістовно найближчі задачі, 
що виникають у процесі управління розвитком сукупністю галузей, що 
утворюють економіку міста. Згідно з концепцією життєвого циклу галузі, вона 
в своєму розвитку зазвичай проходить послідовно чотири стадії: зародження, 
зростання (або розвиток), зрілість, старіння. 
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Крім послідовних змін стадій життєвого циклу галузі, може змінюватися 
й конкурентне становище одних видів бізнесу щодо інших. Вид бізнесу може 
займати одну з п’яти конкурентних позицій: панівну, сильну, сприятливу, міцну 
або слабку. Отже, на кожній стадії життєвого циклу необхідно приймати 
управлінські рішення щодо оптимізації портфеля бізнесів, які реалізують 
корпорації, фірми, що входять у цю галузь [70]. Економіку міста, так само як і 
економіку галузі, можна подати у вигляді портфеля бізнесів, що перебувають на 
різних стадіях життєвого циклу, однак до складу галузі входять суб’єкти, 
однорідні в технологічному плані, а до складу економіки міста – суб’єкти, що 
належать до різних галузей і видів діяльності. 

Відзначимо, що на відміну від економічних циклів на макрорівні, у цьому 
разі дослідники говорять не просто про цикл, а про життєвий цикл того чи 
іншого мікроекономічного об’єкта. Особливістю всіх мікроекономічних 
об’єктів, незалежно від їхніх масштабів, сфери поширення тощо, є скінченність 
існування. Найяскравіше скінченність існування проявляється для окремого 
товару. Нові технології, нові людські потреби змушують виробників постійно 
оновлювати асортимент, шукати інноваційні способи задоволення постійно 
зростаючих людських потреб. Життя підприємства, фірми, може бути значно 
довші, але і тут, особливо для малих і середніх підприємств, імовірність 
швидкого виходу з ринку досить велика. Стосовно галузі скінченність її 
існування, зазвичай, значно віддалена у часі. Проте і тут зміна технологічних 
укладів призводить до того, що галузі, що були раніше локомотивами 
економічного зростання, йдуть далеко в тінь. Стосовно ж до макроекономічних 
об’єктів (економіки країни загалом) говорити про скінченність розвитку навіть 
у довгостроковому аспекті практично неможливо. Саме з цього, на наш погляд, 
термін життєвий цикл, який передбачає за аналогією з життям людини стадії 
народження, дорослішання, зрілості та вмирання, застосуємо саме стосовно 
об’єктів мікрорівня. 

Дещо пізніше, у 70-ті роки ХХ століття, починається дослідження 
процесів циклічності стосовно різнорівневих просторових соціально-
економічних систем, що діють усередині території певної країни: регіонах, 
містах, агломераціях тощо. Наприклад, теорія регіонального життєвого циклу 
пояснює його динаміку просторовою нерівномірністю дифузії інновацій.  
У межах цієї теорії процес виробництва товарів розглядається як процес із 
декількома стадіями: поява нового продукту, зростання його виробництва, 
зрілість (насичення), скорочення. На стадії інновацій потрібні активні 
персональні контакти, тому розміщення йде у великих містах.  
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На стадії зростання виробництво переміщається в периферійні регіони, 
але це створює ризик для невеликих міст, оскільки за стадією насичення 
починається зниження або припинення виробництва, поки не з’являться інші 
інновації у великих містах. З цією ідеєю перегукується концепція міжнародного 
життєвого циклу товару, що аналізує особливості просторового розміщення 
виробництва товарів на різних стадіях життєвого циклу. Так, на стадії 
впровадження розміщення виробництва товарів відбувається в країні 
нововведення, зазвичай промислово розвиненої. На стадії зростання – у країні 
нововведення та інших промислово розвинених країнах. На стадії зрілості – у 
багатьох країнах, у цьому разі головним чинником розміщення стає можливість 
економії на витратах. На стадії занепаду – переважно в країнах, що 
розвиваються. 

Циклічність розвитку регіону відображає й теорія полюсів зростання, 
згідно з якою центри економічного простору, де розміщуються підприємства 
провідних галузей, стають полюсами тяжіння факторів виробництва, оскільки 
забезпечують їх найефективніше використання. Регіональний полюс зростання 
належить набір галузей, що розвиваються та розширюються, розміщених в 
урбанізованій зоні та здатних викликати подальший розвиток економічної 
діяльності в районі свого впливу. Полюс зростання можна трактувати як 
географічну агломерацію економічної активності або як сукупність міст, які 
мають експортно-орієнтовані виробництва, що швидко розвиваються. Полюси 
ростуть за допомогою імпульсів, створюваних унаслідок зростання 
загальнонаціонального попиту, імпульс зростання потім передається 
другорядним галузям. Отже, у процесі аналізу розвитку території на різних 
просторових рівнях життєвий цикл галузей, корпорацій, інноваційних 
продуктів стає рушійною силою або, навпаки, фактором стримування 
позитивної динаміки життєвого циклу територіального об’єкта. 

Однак процеси урбанізації складніші та визначаються багатьма 
чинниками – економічними, соціально-політичними, етнічними тощо, які 
сильно варіюють за територією кожної країни і впливають на розвиток міст. На 
цей факт одним із перших звернув увагу професор Массачусетського 
технологічного інституту США Дж. Форрестер [115].  

Досліджуючи циклічність та динаміку розвитку міських поселень на 
прикладі м. Бостона, він застосував багаторівневу математичну модель, 
створену на підставі аналізу системних зв’язків між трьома базовими 
процесами міської динаміки:  

‒ підприємницької діяльності у місті (до уваги береться життєвий цикл 
підприємства);  
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‒ будівництва (появи, старіння та зносу житлових будівель у місті);  
‒ населення міста та його різних категорій (у складі якого 

відокремлюються менеджери, кваліфіковані й некваліфіковані кадри, зайняті й 
безробітні).  

Ці процеси, на думку Дж. Форрестера, пов’язані між собою так, що 
відбивають природне походження циклічного розвитку міста. Для Бостона, 
наприклад, висхідна фаза циклу тривала 100 років, потім протягом 50 років 
ішов процес кризового розвитку й депресії, а далі за допомогою низки 
стратегічних програм, запропонованих аналітиками та застосованих 
адміністрацією Бостона, почалася фаза сталого розвитку [115]. 

Розглядаючи просторову організацію містобудівних систем та їхню 
динамічну сутність, М. М. Габрель у роботі [15, C. 16] уводить поняття 
«життєвого циклу містобудівної системи», під яким автор розуміє етапи 
існування містобудівної системи: проєктування, втілення, використання, 
ліквідацію та рекультивацію простору. Життєвий цикл містобудівної системи 
реалізується в містобудівному просторі – багатовекторному просторі людських, 
природних, функціональних і часових характеристик. Автор у своїй роботі 
оперує також таким поняттям, як динамізм простору, під яким розуміє 
узагальнювальну властивість, яка характеризує зміну параметрів і стану 
простору у часі. 

Існування феномена циклічного розвитку з фазами росту та занепаду, з 
одного боку, є загальним висновком дослідників економічних систем різного 
масштабу – світової економіки, національної економіки, галузей, 
територіально-галузевих комплексів, регіонів, великих і малих міст. З іншого 
боку, стосовно міст досі залишаються відкритими питання про рушійні сили, 
механізми поширення й варіанти траєкторії життєвого циклу міських поселень. 
Уявлення про рушійні сили, фактори, що обумовлюють послідовну зміну фаз 
життєвого циклу міста, надзвичайно різноманітні.  

На думку низки дослідників, цикл формується внаслідок взаємодії 
зовнішнього середовища та базисних процесів життєдіяльності міста, 
пов’язаних між собою контурами позитивного та негативного зворотного 
зв’язку. Інші автори першопричиною «запуску» механізму циклічності 
розвитку міста вважають циклічність розвитку галузей міської економіки.  
Для мономіст динаміка життєвого циклу буде детермінуватися динамікою 
життєвого циклу єдиного містоутворювального підприємства [55].  
Зі свою боку, для міст, де містоутворювальне підприємство створено з метою 
забезпечення військово-стратегічних інтересів і національної безпеки країни, 
життєвий цикл буде визначатися зміною цілей, пріоритетів і територіальних 
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аспектів військово-політичної стратегії країни. Вельми продуктивно в 
методологічному плані уявлення про потреби та інтереси людей як про рушійну 
силу в розвитку міст. 

У роботі [111] І. Д. Тургель запропонувала наступне визначення 
життєвого циклу міста. Життєвий цикл міста – це послідовність фаз 
зародження, зростання, зрілості та спаду, які змінюють одна одну та рушійною 
силою яких є циклічність розвитку функціональної спеціалізації, що забезпечує 
взаємодію зовнішнього середовища та головних елементів міської економіки. 

Саме функціональна спеціалізація утворює своєрідний  
соціально-економічний «портрет міста» у певну історичну епоху. «Функція 
міста» відображає взаємозв’язки міста з зоною свого ближнього оточення, 
іншими містами, господарськими агентами та місцевим співтовариством, що 
діють на міській території. При цьому всю сукупність функцій, які виконуються 
містом, із погляду ступеня взаємозв’язку з зовнішнім середовищем, можна 
розділити на дві групи – містоутворювальні та містообслуговчі. Саме 
містоутворювальні види діяльності лежать в основі створення міста, 
обумовлені суспільним і територіальним поділом праці та спрямовані зовні, на 
контакти з зовнішнім світом. Навпаки, містообслуговчі функції орієнтовані на 
задоволення численних внутрішньоміських потреб, забезпечення 
життєдіяльності людей, зайнятих у базових видах діяльності. 

Зміни зовнішнього середовища, поява нових людських потреб  
формують так званий «виклик суспільства», який призводить до специфічної 
соціально-економічної організації. Формування адекватної цьому виклику 
функціональної спеціалізації, або іншими словами місії міста, є своєрідною 
формою «відповіді» міста на зовнішній виклик. Траєкторія життєвого циклу 
міста буде визначатися адекватністю відповіді міського соціуму на 
цивілізаційний виклик, який відбувається при наявності двох необхідних умов:  

‒ стимулювальна роль навколишнього середовища – «виклик»;  
‒ наявність у соціумі творчої меншості, здатної дати необхідний «відгук» 

на «виклик». 
Отже, саме функціональна спеціалізація є інструментом включення міста 

в зовнішнє середовище та її адекватності, з одного боку, вимогам зовнішнього 
середовища, а з іншого – інтересам міського соціуму – фактором тривалої 
позитивної динаміки міського життєвого циклу. Нові потреби суспільства 
вимагають появи нових функцій, які виконуються містами в системі 
господарства та розселення, що зі свого боку детермінує появу нових і 
відмирання старих елементів міської економіки. 
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Реалізацію зовнішніх, містоутворювальних функцій забезпечує 
сукупність галузей, фірм, корпорацій, підприємств, організацій, які формують 
містоутворювальний комплекс економіки міста. Чим більше місто, чим вище 
ступінь диверсифікації його діяльності, тим більша кількість господарюючих 
суб’єктів беруть участь в реалізації його містоутворювальних функцій. І якщо 
для мономіст, дійсно, життєвий цикл буде визначатися життєвим циклом 
містоутворювального підприємства, що формує міську містоутворювальну 
базу, то для міст з диверсифікованою структурою економіки циклічність буде 
визначатися ефективністю управління «портфелем міських функцій», що 
включає зростаючі, стабільно функціонуючі та відмираючі елементи міської 
економіки. Місто, яке не здатне керувати об’єктивними процесами 
функціональної трансформації, або протистояти тим процесам, вплив на яких 
для міської влади обмежений, рано чи пізно прирікає себе на перехід до 
завершальної фази життєвого циклу. 

Унаслідок цього саме містоутворювальний комплекс і господарюючі 
суб’єкти, що його формують, виступають локомотивом як підйомів, так і спадів 
міської економіки. Крім того, розвиток містоутворювального комплексу, що 
забезпечує реалізацію зовнішніх функцій міста, йде випереджальними темпами 
порівняно з розвитком міста як самостійного суб’єкта господарювання й 
розселення. 

У період підйому зростання обсягів виробництва та доходів у 
містоутворювальному секторі призводить, з одного боку, до збільшення 
сукупного споживчого попиту, а з іншого боку – до зростання інвестиційного 
попиту на території міста. Розширення ємності внутрішнього ринку міста стає 
стимулом для зростання обсягів виробництва й доходів у містообслуговчому 
секторі. Збільшення прибутку підприємств і доходів населення, зі свого боку, 
викликають до підвищення наповнюваності міського бюджету і, як наслідок, до 
активізації соціальної політики, розширення спектра та підвищення якості 
послуг і суспільних благ, які надаються містом що призводить до підвищення 
якості життя городян. 

У період спаду передусім реагують господарюючі суб’єкти 
містоутворювального сектору. Діючи на зовнішніх ринках, вони хоча й 
отримують більш високі доходи, але водночас у набагато більшому ступені 
схильні до різноманітних ризиків коливання ринкової кон’юнктури. Однак 
неминуче зниження прибутку та доходів звужує ємність внутрішнього ринку, 
обмежує обсяги виробництва містообслуговчого комплексу, скорочує податкові 
надходження в бюджет і в підсумку призводить до загальної стагнації 
економічної та соціальної сфери міста. Розглянемо, як реалізується ця 
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взаємозалежність на різних фазах життєвого циклу міста. Графічно 
взаємозв’язок між циклом розвитку містоутворювальної функціональної 
спеціалізації та циклом розвитку міста поданий на рисунку 1.1. 

У фазі формування місії міста, визначення його функціональної 
спеціалізації у зовнішньому середовищі активізуються підприємства 
містоутворювального комплексу, здійснюють розроблення та виведення нових 
товарів на ринок. Найактивніше розвиваються ті галузі містоутворювального 
комплексу, які перебувають на початкових стадіях життєвого циклу. 

 

 

Рисунок 1.1 – Взаємозв’язок життєвого циклу функціональної спеціалізації 
 та життєвого циклу міста 

 

У першій фазі імпульси, задані розвитком провідних секторів 
містоутворювального комплексу, починають справляти позитивний 
синергетичний вплив на стан економіки міста загалом унаслідок зростання 
різних компонентів сукупного міського попиту. Водночас позитивні імпульси 
концентруються поки в економічній сфері, стан соціальної сфери міста та якість 
життя населення зростає значно повільніше, що визначається як інерційністю 
соціальних процесів, так і необхідністю акумуляції матеріальних і 
нематеріальних ресурсів території для досягнення якісно нового стану 
економіки міста. Товари, що забезпечують реалізацію нової функціональної 
спеціалізації, перебувають на стадії зростання попиту. На стадії росту 
перебувають також провідні галузі й підприємства містообслуговчого сектору. 

У другій фазі життєвого циклу міста темпи розвитку секторів 
містоутворювального сектора, визначених формуванням нової функціональної 
спеціалізації, досягають свого максимуму. У сферу тяжіння внутрішніх міських 
полюсів економічного зростання втягуються нові території, господарюючі 
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суб’єкти, приміські райони. Починається процес «конвертації» результатів 
економічного зростання міста в розширення спектру та підвищення доступності 
різноманітних громадських послуг, підвищується наповнюваність бюджету 
міста, з’являються можливості реалізації нових соціальних програм. Період 
переважання заощаджень необоротно змінюється періодом зростання 
споживання. Товари, підприємства, що забезпечують реалізацію нової 
функціональної спеціалізації, переходять на стадію зрілості. Ситуація в галузях 
буде визначатися співвідношенням видів бізнесу, які перебувають на стадії 
зростання попиту та стадії зрілості. 

На третій фазі життєвого циклу міста активність провідних секторів 
містоутворювального сектора починає знижуватися. На стадію зрілості, 
найімовірніше, переходять і провідні галузі містообслуговчого комплексу. 
Однак цей спад компенсується підвищеними темпами зростання інших секторів 
містоутворювального та містообслуговчого секторів, які саме тепер повною 
мірою використовують можливості розширення виробництва внаслідок 
зростання ємності внутрішнього попиту й залучення зовнішніх фінансових 
ресурсів на територію міста. Саме тепер досягає свого максимуму бюджетна 
забезпеченість і показники якості життя. 

Четверта фаза – фаза, коли економічний спад провідних секторів 
містоутворювального комплексу починає поширюватися на економіку міста 
загалом. При цьому темпи спаду обсягів виробництва в галузях 
містоутворювального комплексу, що залежать від зовнішнього попиту, на 
величину якого, зазвичай, місцеві органи влади не в змозі вплинути, будуть 
швидшими, ніж темпи спаду в галузях містообслуговчого комплексу, 
орієнтованих на обслуговування повсякденних потреб населення. Водночас 
унаслідок інерційності соціальних процесів і процесів бюджетного 
фінансування соціальних послуг у місті ще тривалий час після переходу до цієї 
ступені циклу можуть зберігатися на високому рівні показники якості життя, 
такі як тривалість життя, рівень захворюваності, доступність охорони здоров’я 
та освіти. 

Завершальна фаза – фаза стагнації, яка охоплює всі підсистеми соціальної 
та економічної сфери міста. Вичерпується стримувальний вплив фактора 
інерційності соціальної політики. Стагнація галузей містоутворювального та 
містообслуговчого сектора міської економіки супроводжується різким 
погіршенням якості життя населення. Однак зміст цього етапу не можна звести 
тільки до негативних моментів. Саме на цьому етапі необхідно прийняти 
управлінські рішення, що забезпечують пошук нової функціональної 
спеціалізації міста. Цей пошук може йти на підставі використання ресурсів 
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саморозвитку й самоадаптації складних соціально-економічних систем. У 
цьому разі головною рушійною силою пошуків стають приватногосподарюючі 
суб’єкти, зацікавлені у відновленні економічної привабливості ведення бізнесу 
в певному місті. Другим варіантом може бути спільний пошук нових напрямів 
розвитку, який здійснюється спільно органами влади різних рівнів, 
представниками бізнесу та населення. Обидва варіанти мають право на 
існування, однак досвід показує, що саме приватно-державне партнерство у 
відродженні депресивних територій стає найефективнішим інструментом 
акумулювання та організації територіальних ресурсів в інтересах відродження 
міста. Отже, кінець життєвого циклу ще не означає кінець існування міського 
поселення. 

Отже, саме завершення життєвого циклу зовнішньої функціональної 
спеціалізації, що сформувалася в місті, є критичним моментом із позиції 
визначення подальших перспектив міського розвитку. Перехід і перебіг 
завершального етапу життєвого циклу буде відрізнятися істотною специфікою 
у міст різного розміру, що діють у різних природно-кліматичних умовах, із 
різними видами господарської спеціалізації. Водночас цілі розроблення 
політики реабілітації міст, що вичерпали колишній вид зовнішньої 
спеціалізації, настійно потребують обґрунтування як загальних теоретико-
методологічних положень, що визначають закономірності функціонування міст 
на завершальній стадії життєвого циклу, так і конкретних методичних 
рекомендацій і практичних рішень з відродження різноманітних типів міських 
поселень, які утворюють сучасну систему міського розселення. 

У роботі [49] досліджуються два підходи до аналізу життєвого циклу 
міста. Перший підхід за своїм змістом спирається на динаміку демографічних 
процесів, а другий – оснований на його функціональній спеціалізації, де 
функція міста визначає сенс його існування і, відповідно, критичний розмір 
діяльності. Головним індикатором життєвого циклу міста за першим підходом є 
чисельність населення, а за другим – функціональна структура міста. 
Незважаючи на відмінності у виборі базового показника, який визначає етапи 
життєвого циклу міста, обидва підходи мають спільні риси: обидва підходи 
розглядають місто як відкриту систему, яка гнучко реагує на зовнішні чинники, 
змінюючи своє внутрішнє середовище – чисельність населення або 
функціональну структуру; обома підходами визнається той факт, що кожне 
місто має власну криву життєвого циклу; обома підходами засвідчується 
необхідність постійного оновлення містоутворювальної основи для уникнення 
етапу занепаду; обидва підходи не заперечують того, що ідентифікація 
поточної стадії життєвого циклу край необхідна для визначення напрямів 
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активізації тих чи інших елементів економічного потенціалу міста та 
прогнозування його подальшого розвитку. 

Як було зазначено вище, між життєвим циклом міста за критерієм зміни 
його величини (чисельності населення) та зайнятістю населення є 
безпосередній зв’язок. Великі міста стають особливо привабливими для 
зайнятості на стадії свого зростання, оскільки мають вільні робочі місця та 
інвестиційну підтримку підприємництва. Водночас динаміка зайнятості, що 
відповідає циклу економічної (ділової) активності, впливає на соціально-
економічний розвиток і конкурентоспроможність міста [81]. Знання стадії 
(фази) життєвого циклу, на якій перебуває те чи інше місто, важливо для 
прогнозування його подальшого соціально-економічного розвитку, зокрема 
розроблення програм зайнятості населення. 

У роботі [43] на підставі аналізу поняття товару адміністративно-
територіальної одиниці, специфіки товару міста й концепції життєвого циклу 
міста встановлено можливість побудови життєвого циклу товару міста, 
використовуючи кількість мешканців міста як критерій визначення етапу 
життєвого циклу. Установлено, що мегатоваром міста є взаємопов’язана та 
структурована форма матеріальних і нематеріальних товарів, доступних у місті 
різним споживачам. Товар міста може набувати форми послуги, особи, ідеї та 
організації. Для того, щоб населений пункт міг виконувати функції міста і, 
відповідно, пропонувати товар міста, у ньому має проживати певна мінімальна 
кількість мешканців. Якщо кількість населення в місті впаде менше 
відповідного рівня, то можна говорити про нездатність цього населеного 
пункту надавати «мегатовар міста», а не просто мегатовар населеного пункту. З 
цього погляду головним показником, який показує розвиток мегатовару міста, є 
кількість його мешканців. Різке збільшення кількості мешканців міста свідчить 
про підкріплений попит на мегатовар саме цього міста, тобто про етап росту 
товару. Стабілізація чисельності мешканців демонструє етап зрілості на кривій 
життєвого циклу товару. Зменшення кількості мешканців свідчить про спад 
кількості споживачів мегатовару міста й відповідає етапу спаду на кривій 
життєвого циклу. Якщо мегатовар міста не буде відповідно модифікований і не 
забезпечить стабілізацію або ріст чисельності мешканців міста, то ймовірне 
виведення мегатовару міста з ринку. Ринок у цій ситуації можна окреслити як 
ринок місць проживання. Унаслідок цього місто може перетворитися на селище 
міського типу або село, яке вже не пропонує мегатовару міста. Зазвичай 
населений пункт навіть зберігає статус міста, але тільки за своїм офіційним 
статусом, а не за своєю суттю. Цей населений пункт далі пропонує певний 
мегатовар, але назвати його вже «мегатоваром міста» буде неможливо. На 
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думку О. І. Карого [43], перспективними є подальші дослідження можливостей 
впливу органів державної влади та місцевого самоврядування на формування 
товару міста на різних етапах його життєвого циклу, а також можливостей 
практичного застосування концепції життєвого циклу товару міста в 
стратегічному плануванні розвитку міста. 

Питанням дослідження життєвого циклу соціально-економічних систем 
присвячена робота [90]. У ній автор робить висновки, що ідентифікація 
структури життєвого циклу соціально-економічних систем дає змогу визначати: 
загальні («досистемний стан», «зростання», «стабілізація», «скорочення», 
«післясистемний стан») та конкретні («створення», «повільне зростання», 
«швидке зростання», «зростаюча стабілізація», «скорочена стабілізація», 
«швидке скорочення», «повільне скорочення», «ліквідація») складники 
повторюваних змін; граничні межі показників; динаміку складників життєвого 
циклу; ключові точки зміни особливостей динаміки показників. Це формує 
науково-методологічне підґрунтя щодо ефективного проєктування, створення, 
управління та розвитку різнорівневих соціально-економічних систем, а також 
оптимізації управлінських рішень у сферах маркетингу та менеджменту 
інновацій.  

Продовжуючи дослідження життєвого циклу міста можна виокремити ще 
одну роботу І. Д. Тургель [110], у якій розглядаються методичні аспекти 
реабілітації міст нисхідної стадії життєвого циклу функціональної спеціалізації. 
 Подолання містами завершальної фази життєвого циклу, створення умов 
для їх реабілітації та подальшого розвитку потребує переходу до нової 
регіональної політики, в якій як об’єкти регулювання повинні виступати поряд 
із регіонами, і міста, що мають особливе значення для країни. Такий підхід дає 
змогу раціональніше використовувати обмежені ресурси держави, запобігаючи 
їх «розтіканню» по території та забезпечуючи їх цільове й контрольоване 
використання, а також встановити об’єктивну пріоритетність у наданні 
допомоги кризовим містам.  

Моніторинг соціально-економічного та екологічного стану міст дає змогу 
виокремити міста, показники розвитку яких істотно гірше, ніж у середньому по 
країні або по відповідному регіону. У межах цієї групи, за допомогою 
інструментів детального аналізу, у подальшому виокремлюються: 

– міста, де погіршення показників обумовлюються причинами, які не є 
системними; стабілізація положення може бути досягнута без застосування 
спеціалізованих засобів підтримки; 

– міста, для яких велика ймовірність найближчим часом перейти до 
завершальної фази життєвого циклу; 
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– міста, які перебувають на завершальній фазі життєвого циклу. 
Міста, що увійшли до складу двох останніх груп, стають об’єктами 

політики реабілітації поселень, які переживають вичерпання колишньої 
функціональної спеціалізації. На цьому етапі вкрай важливо розкрити причини, 
що призвели місто до кризового стану. При цьому необхідно виокремити 
зовнішні фактори (причини), на які місто практично не може впливати, і 
внутрішні, що здебільшого залежать від діяльності (або інертності, пасивності) 
місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, населення. Аналіз причин 
дає можливість визначити, на якому рівні управління повинні прийматися 
ключові рішення щодо виведення міст із кризи. 

Вибір стратегії міської реабілітації повинен стати результатом 
узгоджених системних взаємодій між державним, регіональним, місцевим 
рівнем управління, провідними підприємствами містоутворювального 
комплексу міста та компаніями, холдингами, до складу яких вони входять. З 
організаційного погляду, зусилля цих різнорідних гравців можна об’єднати 
шляхом організації групи планування або ради розвитку міста, яка має 
відповідні повноваження. До того ж до складу ради розвитку необхідно 
включити не тільки представників містоутворювальних підприємств, які зараз 
перебувають на завершальній стадії життєвого циклу, але йтих підприємств, які 
могли б стати локомотивами виведення міської економіки з кризи, а також 
ключових представників бізнесу містообслуговчого комплексу. 

Після розподілу відповідальності й повноважень необхідно виконати такі 
завдання: 

– дати комплексний аналіз соціально-економічного, містобудівного та 
природного потенціалу міста та прилеглих до нього територій, ступеня 
використання його ресурсів, «вузьких» місць і обмежень у його розвитку; 

– проаналізувати стан головних містоутворювальних об’єктів, виявити 
фактори, що призвели їх до кризового стану, дати оцінку заходів, прийнятих 
керівництвом підприємств, і ступеня їхньої ефективності, а також діяльності 
органів місцевого самоврядування щодо виведення міста з кризи та ступеня 
їхньої ефективності; 

– розробити рекомендації щодо виведення міста з завершальної фази 
життєвого циклу, які спрямовані спочатку на його «виживання», а в 
подальшому – на створення умов для стабілізації та подальшого розвитку міста; 

– визначити витрати, джерела їх фінансування, механізми надання 
ресурсів і контролю за їх використанням на основі системи відповідних 
документів; 

– скласти розгорнутий стратегічний план дій, що включає декілька 
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проміжних інвестиційних і трансформаційних стадій. 
Цей процес утворення нової вартості, нової функціональної спеціалізації 

потребує тривалого часу. У найуспішніших випадках він може тривати 10–15 
років. У цьому разі можна говорити про завершення процесу реабілітації та 
переходу міста до стадії зростання. Найскладнішим етапом у розробленні 
програми міської реабілітації, є обгрунтування нового стратегічного вибору 
міста. У межах вирішення цього завдання необхідно визначити «полюса» 
перспективного зростання, навколо яких формуються домінантні функції, 
реалізовані містом у перспективі. 

Конкурентними перевагами зникаючих міст сьогодні є такі: 
– стратегічне місце розташування, територіальна близькість до 

різноманітних господарських, інфраструктурних, рекреаційних та інших 
об’єктів; 

– наявність внутрішнього споживчого ринку, у межах якого існує 
хронічне незадоволення потреб населення в послугах роздрібної торгівлі, 
фінансових, інших персональних послугах; 

– інтеграція та кооперація з вже сформованими регіональними 
кластерами конкурентоспроможних галузей; 

– незайняті або формально зайняті людські ресурси, які не дивлячись на 
соціальну апатію, розчарування, недостатньо високий рівень кваліфікації, і 
подолавши кризу довіри до малоефективних програм реабілітації, стають 
головним джерелом робочої сили для нових підприємств міста. 

Водночас необхідно чітко розуміти й конкурентні недоліки зникаючих 
міст: 

– деградація об’єктів соціальної інфраструктури та погана екологічна 
ситуація; 

– адміністративні бар’єри для розвитку підприємництва, які особливо 
важко долати в місті, економіка якого в занепаді, а мешканці не вірять у 
можливість відродження; 

– низький рівень розвитку ділової інфраструктури, насамперед 
транспортно-логістичної; 

– низький рівень кваліфікації працівників; 
– обмеженість доступу до джерел капіталу; 
– криза довіри до дій органів влади та корпоративних структур. 
З урахуванням зазначених вище обмежень можна сформулювати п’ять 

найімовірніших стратегій розвитку міста, що перебувають на завершальній фазі 
життєвого циклу [110]: 

1) інерційний розвиток міста; 
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2) консервація міста через неможливість соціально-економічної 
реабілітації; 

3) кардинальне оновлення колишньої функціональної спеціалізації; 
4) формування нової функціональної спеціалізації, органічно пов’язаної 

з колишньою; 
5) формування нової функціональної спеціалізації, яка не має 

органічного зв’язку з попередньою. 
Перша стратегія «Інерційний розвиток міста» характеризується 

відсутністю активних дій в ситуації, що склалася. У її основу покладено 
припущення про незмінність сутності управління в прогнозованому інтервалі 
часу в умовах слабкої мінливості зовнішнього середовища. Ця стратегія не 
передбачає акцентів на конкретну мету та напрями соціально-економічного 
руху міста. Перспективи міста будуть визначатися здебільшого зовнішніми 
рушійними силами, можливостями міського співтовариства й муніципальних 
структур адаптуватися до ситуації, що складається. 

Друга стратегія «Консервація міста». Ця стратегія реалізується, коли 
внаслідок необоротних змін соціально-економічної та екологічної ситуації 
постає питання про фактичну ліквідацію певного населеного пункту з 
евакуацією більшої частини населення. У цьому разі об’єктом реабілітації стає 
не саме місто, а його населення. 

Третя стратегія «Кардинальне оновлення колишньої функціональної 
спеціалізації», реалізується в тому разі, коли головна галузь господарської 
спеціалізації не перебуває на завершальній фазі життєвого циклу й провідні 
містоутворювальні підприємства володіють можливостями виходу з кризи 
шляхом кардинального оновлення асортименту, підвищення якості продукції, 
що виробляється, залучення нових постачальників, виходу на нові ринки збуту. 
Особливо важливо тут звернути увагу на підвищення кількості технологічних 
переділів, які зосереджені на підприємствах містоутворювального комплексу. У 
цьому разі збільшується обсяг доданої вартості, яка залишається на території 
міста, у межах сформованої спеціалізації відбувається горизонтальна й 
вертикальна диверсифікація, містоутворювальні підприємства починають 
реалізовувати свої функції на нових просторових рівнях. 

Четверта стратегія «Формування нової функціональної спеціалізації, 
органічно пов’язаної з колишньою». У цьому разі виявлені конкурентні 
переваги міста органічно пов’язані з уже існуючими. Наприклад, місто, що 
спеціалізується раніше на нафтовидобуванні внаслідок виснаження власної 
сировинної бази, але, наприклад, вдалого транспортно-географічного 
положення, стає регіональним центром нафтопереробки або переробки 
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попутного газу. Або ж місто, що спеціалізується на вуглевидобуванні починає 
розробляти інші родовища корисних копалин, які можуть започатковувати 
новий технологічний цикл на території міста. При цьому доцільно, щоб нові 
види господарської спеціалізації були орієнтовані на більш високі технології та 
типи продукції, порівняно з тим видом функціональної спеціалізації, який себе 
вже вичерпав. 

П’ята стратегія «Формування нової функціональної спеціалізації, яка не 
має органічного зв’язку з попередньою» передбачає розвиток таких напрямів 
діяльності, які орієнтовані на активізацію використання нових факторів 
територіального розвитку, які взаємозамінюють колишні чинники розвитку 
містоутворювальних підприємств. 

Новими джерелами міського розвитку можуть стати: 
– розвиток галузей, орієнтованих на задоволення матеріальних і духовних 

потреб населення міста; 
– посилення центральних функцій міста; 
– виявлення можливостей економічної інтеграції з містами та 

підприємствами, що входять в інші територіально-галузеві системи. 
Умовою ефективності подібної стратегії буде чітке формулювання 

системи цілей, яких хоче досягти місто в процесі її реалізації. З огляду на 
істотні проблеми та протиріччя, виявлені у процесі аналізу соціально-
економічного розвитку міст, що перебувають на завершальній фазі життєвого 
циклу, як інваріантні цілі пропонується розглядати: 

– формування нової господарської спеціалізації; 
– розширення можливостей зайнятості населення; 
– поліпшення міського середовища, формування та просування 

позитивного іміджу міста; 
– створення умов для збереження та відтворення людського потенціалу 

міста; 
– формування відносин соціального партнерства й кооперації між 

органами влади різних рівнів, ключовими представниками провідних 
містоутворювальних та містооблуговчих підприємств. 

Цілі розвитку нижчого рівня будуть формулюватися безпосередньо у 
взаємозв’язку з заходами міської політики, спрямованими на їх реалізацію. 

Для формування нової господарської спеціалізації потрібно враховувати, 
що в міському (регіональному) господарстві існують точки – «полюси 
зростання» (окремі види виробництв, галузі, внутрішньорегіональні території, 
підприємства), які впливають на розвиток інших елементів регіональної 
економіки. Сукупність цих «полюсів зростання» утворює економічне ядро, 



26 
 

розвиток якого має мультиплікативний ефект для економічної бази міста. 
Для вирішення проблем розширення можливостей зайнятості спочатку 

необхідно стабілізувати зростання рівня безробіття. З огляду на сучасну 
ситуацію, що характеризується обмеженістю бюджетних і позабюджетних 
коштів на всіх територіальних рівнях, одним із першочергових заходів повинна 
стати оцінка масштабів реальної незайнятості та потреби населення окремих 
міст. Особливу увагу необхідно приділити розробленню механізмів легалізації 
праці в неформальному секторі економіки, обліку зайнятості в ньому та 
доходів, а також обліку всіх видів доходів трудящих на підприємствах і в 
організаціях усіх форм власності. 

Другий важливий напрямок спільної роботи органів управління різних 
рівнів – це вироблення механізмів погашення заборгованостей господарюючих 
суб’єктів із відрахувань до бюджетів та різні соціальні фонди всіх рівнів. 
Проведення вище вказаних заходів дає змогу збільшити обсяг фінансових 
коштів, що спрямовуються на боротьбу з безробіттям і соціальну підтримку 
бідного населення. 

Особливу увагу необхідно звернути на створення повноцінного міського 
середовища, покликаного не тільки забезпечити інфраструктурні умови для 
загального відтворення населення, але й того, що дає змогу створити 
сприятливі матеріальні передумови для формування робочої сили з високими 
освітніми та професійними якостями. Як зазначалося вище, одна з актуальних 
проблем – поганий стан значної частини житлового фонду, інших об’єктів 
соціальної інфраструктури, транспортних та інженерних комунікацій і споруд. 
У містах на завершальній фазі життєвого циклу ця проблема загострюється у 
зв’язку з недостатністю міського бюджету й важкого фінансового стану 
підприємств, на балансі яких перебувають такі об’єкти. Крім того, потрібно 
мати на увазі й зростання в таких містах неплатежів населення за комунальні 
послуги. У зв’язку з цим із метою запобігання передчасного вибуття об’єктів 
соціальної та інженерної інфраструктури, зниження аварійності, що призводить 
до зростання екологічної напруженості, забезпечення нормальних умов їх 
експлуатації, першочергова увага має бути приділена подоланню хронічного 
відставання поточного й особливо капітального ремонту житлового фонду. У 
зв’язку з цим доцільно в межах обмежених ресурсів, що видокремлюються на 
будівництво житлового фонду й об’єктів комунального господарства, істотно 
змінити пропорції між введенням нових об’єктів і ремонтом існуючого фонду. 
 Проте вітчизняні процеси урбанізації мають суперечливий характер, 
пов’язаний зі зменшенням населення та загальною кризою соціально-
економічного розвитку. Потребують постановки й вирішення завдання 
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регулювання розвитку міських агломерацій. Дієвим інструментом розв’язання 
вказаних проблем є стратегічне планування сталого розвитку міст у контексті 
конституційних засад поєднання централізації та децентралізації у здійсненні 
державної влади. Таке планування має враховувати зарубіжний досвід, зокрема, 
практику реновації та перетворення промислових зон великих міст, суперечливі 
наслідки джентрифікації та капіталізації міських земель, неоднозначний 
характер креативних концепцій міських змін. 

1.1.2 Проблеми міського середовища на сучасному етапі розвитку міст 

Проблеми розвитку міст і пов’язаної з ним урбанізації на сьогодні є 
невід’ємною частиною всього комплексу питань переходу України до моделі 
сталого розвитку. Сучасне наукове розуміння урбанізації враховує культурні, 
технічні та соціально-психологічні її аспекти. Водночас положення цілей 
сталого розвитку міст і громад лише частково враховано у державних 
стратегічних документах [77]. 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку міст і регіонів України 
характеризується воєнно-політичною напругою, інституційною деструкцією; 
зниженням економічної ефективності господарської діяльності в базових 
галузях економіки; відсутністю інвестування в основні фонди, інфраструктуру, 
енергетику, житлово-комунальне господарство міст. 

Методи проєктування та управління розвитком міст ще недостатньо 
враховують зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, зокрема,  
реальні можливості та структуру інвестицій в розвиток міст і систем  
міського господарства. Вони вже не в змозі реагувати на різкі зміни  
суспільно-політичних і економічних перетворень. Сучасні умови та 
перспективи розвитку міст зумовлюють необхідність переоцінки пріоритетів і 
визначення нових напрямів для подальших глобальних перетворень, корінних 
змін в організації містобудівного процесу [52, с. 154]. 

Управління містом є процес оптимізації розвитку складного соціально-
демографічного, економічного, просторового, екологічного, культурологічного, 
політичного феномену. Об’єкт управління постійно перебуває під дією 
неоднорідних, різноспрямованих сил. Наприклад, реструктуризація 
економічного комплексу міста, з одного боку, збільшує рівень безробіття, 
підвищує соціальну напругу населення, а, з іншого боку, потребує значних змін 
у соціальній структурі зайнятості цього самого населення, насамперед у рівні 
освіти й професійній кваліфікації. Змінюються міграційні потоки, структура 
товарообміну із зовнішнім світом, екологічний стан міста, система просторових 
зв’язків землекористувачів, культурологічні цінності. Перед суб’єктом 
управління постає складна задача: визначити структуру цілей управління, 
граничних умов при все більшому дефіциті ресурсів. Усе зазначене вище 
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ставить завдання подальшого вдосконалення законодавчо-правової та 
нормативної бази в галузі реконструкції житлової забудови. Це дасть 
можливість знайти взаєморозуміння в процесі проведення реконструктивних 
заходів між органами виконавчої влади, інвесторами, замовниками та 
експертами. 

Ускладнення функціональної та планувальної структури містобудівних 
об’єктів, зміна соціально-економічних парадигм розвитку суспільства висуває 
принципово нові вимоги до якості містобудівних проєктів. Традиційні методи 
містобудівного проєктування не дають змогу із достатньою повнотою 
врахувати й відбити всю складність і динамічність сучасних містобудівних 
систем. У своїй роботі [67] А. П. Осітнянко розглядає містобудівну систему з 
позиції чотирьох взаємодіючих між собою її підсистем: економічної, природно-
техногенної, просторової, соціально-демографічної. Аналіз структурних 
зв’язків факторів, що забезпечують функціонування містобудівної системи, дає 
змогу виокремити ті, які управляють розвитком цієї системи, і ті, що залежать 
від них. При цьому, якщо економічні та просторові фактори повністю керовані 
з боку суб’єкта управління, то природно-техногенні більшою мірою виконують 
обмежувальні дії [67, с. 112]. 

Найактуальнішими загальними проблемами розвитку міст в Україні є 
недостатній рівень соціального розвитку; відсутність необхідних фінансових 
ресурсів; недостатній рівень фінансування з бюджету; одностороння 
спеціалізація підприємств і недостатня завантаженість їхніх потужностей; 
низькі темпи будівництва житла, об’єктів соціальної інфраструктури; 
недостатні економічні можливості містоутворювальних підприємств, 
нерозвиненість сфери обслуговування, що ускладнює ситуацію у сфері 
зайнятості населення та призводить до демографічних проблем міст. 
Недостатня ефективність використання підприємницького підходу до розвитку 
міст визначається зміною структури конкурентних переваг. Традиційні 
чинники успіху, такі як: економічна спеціалізація, природні ресурси, наявність 
дешевої та якісної робочої сили, низькі транспортні витрати, все більше 
відходять на другий план, а соціально-культурні параметри міста – якість і 
благоустрій міського середовища, інтенсивність культурного й соціального 
життя, політична стабільність, низький рівень бідності та злочинності, 
позитивний імідж, прозорість системи прийняття рішень – виходять на перший. 
Така зміна у визначенні переваги міст підводить нас до відповіді на питання: 
«Хто оплатить розвиток?». Очевидно, що це буде не бізнес, хоча його роль 
велика. В умовах високої рухливості капіталу та його залежності від ситуації на 
світовому ринку стійкий попит на більш високу якість життя в місті може 
створити тільки місцевий, значною мірою малий або середній бізнес, а також 
самі люди – мешканці міст. Те, що самі люди «оплатять розвиток», не означає 
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тотальну платність за все. Ідеться, по-перше, про інвестиції городян у самих 
себе, власне життя й свою справу, майбутнє своїх дітей, і по-друге, про 
інвестиції, повноваження на які населення делегує владі різного рівня в надії, 
що зібрані податки будуть витрачені в загальних інтересах на громадський 
«безкоштовний» сервіс. 

Зрозуміло: коли влада не надто залежить від збирання податків і не 
відчуває свого обов’язку звітувати перед населенням щодо витрат, а надто 
прагне зняти з себе соціальні зобов’язання, друге твердження стає частково 
недійсним хоча перше – діє. Егоїстично інвестуючи в себе, люди інвестують у 
міський розвиток і міський благоустрій. Можна стверджувати, що саме 
розширення можливостей інвестицій населення у власне житло, спосіб життя, 
освіту дітей у пострадянські роки кардинально змінили життя українських міст. 
Але це зрушення не позначилося на їхніх стратегіях розвитку, як і раніше, 
залишаються «зліпком» зі стратегій розвитку бізнесу і планів інвесторів. 

Стійка традиція розглядати міста як генератор економічного зростання 
значною мірою зумовлює підвищену увагу до викликів, обумовлених 
глобальними економічними трансформаціями, і слабку вивченість викликів 
розвитку міської громади. Однак місто – це, насамперед, люди. У ситуації 
відсутності зростання чисельності населення або навіть його скорочення 
виклики міському співтовариству стають, якщо не ключовими для майбутнього 
міст, то, принаймні, рівноцінними викликам, що трансформуються.  
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Сьогодні у постіндустріальному суспільстві, де вже не актуальне 
глобальне підприємництво, очевидною є необхідність вибудовувати більш 
рівноправні відносини між усіма учасниками міських процесів, і що тільки в 
цьому разі міська політика буде адекватна сучасним викликам. 

Відкривши будь-який підручник з урбанізації можна дізнатися, що міста 
багатофункціональні й забезпечують реалізацію множинних соціальних цілей. 
Чому ж на практиці з усього різноманіття міських функцій таке непропорційне 
значення віддається «виробництву» і «споживанню» грошей? Ніхто не 
сперечається, що це важливо. Однак ті міста, філософія життя яких зведена до 
цих двох принципів, згодом втрачають горизонт і неминуче втрачають свій 
блиск. 

Зовсім інша динаміка властива містам, які опинилися у важкій ситуації 
безгрошів’я й вимушені генерувати зміни. Вони досить швидко знаходять 
внутрішні джерела розвитку. Зрозуміло: це ще не означає процвітання, але вони 
рухаються вперед, люди бачать перспективи, включаються процеси 
джентрифікації, мобілізується символічний капітал міст, і поступово вони 
стають все привабливішими й для зовнішніх інвестицій. 

Найбільш очевидними кроками, що дають змогу перейти від політики 
стимулювання економічного зростання до політики стимулювання розвитку та 
здійсненними на рівні міських адміністрацій, є, по-перше, підтримка змін, 
навіть якщо це потребує витрат. Міста потребують власних джерел інновацій, 
незалежних від діяльності великих бізнес-корпорацій. Ці зміни повинні мати не 
тільки економічне, а й інституціональне або організаційне значення, зачіпаючи 
сфери прийняття рішень, управління та вибудовування взаємозв’язків між 
владою та суспільством. По-друге, формування єдиного інформаційного 
простору, який обслуговує будь-які форми міжміських обмінів, зокрема 
систему освіти, студентів і професорів, що забезпечує моніторинг ринку праці 
та нерухомості, транспортні та культурні зв’язки. По-третє, спільне 
використання та обслуговування дорогої унікальної інфраструктури, 
раціоналізація необхідних інфраструктурних витрат та існуючої системи 
охорони здоров’я та соціального забезпечення відповідно до структури 
населення і його реальними потребами. По-четверте, підтримка й нарощування 
капіталу різноманітності, що включає в себе не тільки місцевий колорит, а й 
можливості інтернаціональної культури й способу життя, що дає змогу 
запустити процеси джентрифікації. По-п’яте, об’єднання зусиль для вирішення 
спільних екологічних проблем, це завдання найтісніше обумовлюється 
поліпшенням здоров’я населення, зростанням тривалості та якості життя. Ну й 
нарешті, відмова від авторитарних підходів що до управління на користь 
співпраці та гнучкішої системи прийняття рішень, заснованої на обліку різних 
груп інтересів, що представлені відповідними авторами або інститутами, які 
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поділяють спільні цілі, але мають різну компетенцію та не підкоряються 
міській адміністрації. 

Актуальною та невідкладною на сучасному етапі є переорієнтація 
розвитку міст із галузевої на соціальну спрямованість відповідно до потреб 
населення, інтересів міста, його величини, активності розвитку, економічних і 
ресурсних можливостей, екологічної ситуації, місцевих традицій тощо. 
Необхідно створити дієвий механізм регулювання соціально-трудової сфери, 
який поєднував би зосередження необхідних функцій як на рівні центральних так 
і регіональних структур. Особливо це стосується великих міст. Для виходу з 
кризового становища малим та середнім містам необхідна фінансова підтримка як 
на загальнодержавному рівні, так і з боку регіональних органів влади. Але в 
умовах ринкової економіки у своєму розвитку міста мають спиратися переважно 
на власні ресурси: економічні, історико-культурні, природні, інтелектуальні, 
трудові, територіальні. 

Узагальнюючи досвід відомих вчених і фахівців, Є. Є Клюшниченко в 
своїй роботі [52, с. 86], визначає такі головні категорії ресурсів та умов, які 
істотно впливають на розвиток населених пунктів. 

Територіальні ресурси – це наявність резервних територій або ділянок, які 
за розміщенням у плані міста, своїми розмірами, інженерно-будівельними 
та містобудівними вимогами можуть використовуватися для потреб забудови 
міста. Наявність територіальних ресурсів має досить вагоме, а іноді вирішальне 
значення для розвитку міст і розміщення об’єктів провідних галузей 
промисловості. Тому важливо виявити наявність територій і їхню 
придатність для потреб розвитку міста. Територіальні ресурси визначаються на 
підставі діючих генеральних планів міст, а при їх коригуванні або розробці 
нових визначаються можливості освоєння під забудову ділянок відпвідно до 
їх розміщення в плані міста, конфігурації, використання існуючих або організації 
нових транспортних зв’язків, джерел водо- й енергопостачання, інженерно-
будівельних умов (рельєф, ґрунти, рівень підземних вод тощо), сучасного 
використання територій. 

Ресурси водопостачання та умови водовідведення також визначають 
можливість розвитку міст, їхній профіль і перспективу. За умови дефіциту 
водних ресурсів виникає необхідність будівництва дорогих споруд для 
водопостачання (водоводів, каналів тощо). За необхідності, наприклад, 
розмістити водоємні виробництва, вирішального значення набувають умови 
відведення на значну відстань промислових стоків у разі недостатньої 
потужності очисних споруд та господарсько-фекальної каналізації. 
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Умови екологічного стану міста, які докладно аналізуються та 
визначають заходи щодо його поліпшення: усунення задимлення та 
загазованості повітря, забруднення водоймищ і ґрунту, виробничих шумів тощо. 
Ці та інші заходи з поліпшення навколишнього середовища можуть впливати на 
розвиток міста, зокрема територіальний, його функціональне зонування, 
розміщення сельбищних, промислових, комунальних та інших територій. 

Санітарно-гігієнічні умови території забудови вивчаються для того, щоб 
дати обґрунтовану оцінку стану, виділити ділянки, сприятливі й небезпечні в 
санітарному плані, встановити ступінь шкідливості промислових та інших 
об’єктів, що перебувають у житловій забудові, передбачити необхідні санітарні 
вимоги й оздоровчі заходи, які повинні використовуватися під час 
проєктування, встановити черговість їх реалізації. Програмою обстеження 
передбачається вирішення таких головних питань: оцінка природних умов – 
рельєф місцевості, кліматичні умови, наявність відкритих водоймищ і системи 
зелених насаджень; виявлення територій, які потребують проведення 
оздоровчих заходів, оцінка функціонального використання територій, 
визначення впливу промислових і комунальних об’єктів на санітарно-гігієнічні 
умови в житлових районах (забруднення атмосфери, водоймищ, ґрунту, шуму, 
вібрації, спричинені виробничими процесами й транспортом); характеристика 
благоустрою території, системи інженерних мереж. Аналіз санітарно-гігієнічних 
умов має бути комплексним з урахуванням санітарного стану повітряного 
середовища та водоймищ, розташування можливих місць скидання 
промислових стоків відносно водоймищ, охоронних зон, зон масового 
відпочинку тощо. 

Транспортні зв’язки міста з районами сировинних і трудових ресурсів 
також істотно впливають на функціонування і розвиток виробничого комплексу, 
а також життєдіяльність міст. Тому необхідно проаналізувати пропускну 
спроможність транспортних мереж, сучасне забезпечення ними потреб 
окремих галузей народногосподарського комплексу, а також можливості 
розвитку і необхідні інвестиції. 

Трудові ресурси, до яких належить населення в працездатному віці, а 
також люди, що працюють у непрацездатному віці. У процесі вивчення 
передумов розвитку міста необхідно виявити та зіставити чисельність трудових 
ресурсів у складі населення міста та їх зайнятість у суспільному виробництві, 
а також наявність невикористаних трудових ресурсів міста й населених пунктів у 
приміській зоні. Невикористані трудові ресурси є практично в усіх населених 
пунктах, але особливо в малих містах і селищах, де частка промисловості 
незначна і зайнятість у домашньому господарстві більша. Для задоволення 
зазначених потреб потрібно виявити резерви необхідних ресурсів, а також 
розробити ліміти їх використання з огляду на темпи зростання міста й неминучі 
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обмеження в окремих ресурсах. Отже, ресурсна проблема розвитку міст полягає 
не стільки в пошуку нових джерел, скільки в збереженні вже існуючих і 
раціональному їх використанні.  

Умови енергозабезпечення, які за наявності на території України 
розвиненої мережі високовольтних ліній передачі електроенергії хоча поки що й 
не лімітують видобування вугілля, постачання нафти та газу з найближчих 
родовищ або завезення палива з інших країн, але можуть стримувати 
енергопостачання для розвитку міст і розміщення в них енергоємних галузей 
промисловості. Встановлено [52, с. 88], що існує тісний взаємозв’язок між 
містобудівними вирішеннями і споживанням енергоресурсів. Так, визначення 
оптимальних параметрів розвитку міст, вибір стратегії розвитку його 
економічної бази, прийомів планувальної організації та функціонального 
зонування міських територій, поверховості й щільності забудови, масштаби й 
методи реконструкції викликають великі коливання в споживанні 
енергоресурсів залежно від містобудівної ситуації. 

Проблема промислових територій, що опинилися в міській смузі, існує в 
багатьох розвинених країнах. Компактно забудована міська територія становить 
найбільшу перешкоду на шляху задоволення нових соціальних, 
експлуатаційних і технічних потреб населення, реалізація яких зазвичай 
пов’язана із залученням нових територій. Європейське рішення, яке 
реалізується останніми десятиліттями у цьому напрямі – кардинальне 
перетворення промислових зон або виведення їх за межі міст. Звільнені ділянки 
розвиваються на основі кластерного принципу, що забезпечує поєднання 
бізнесу, науки й виробництва. У підсумку індустріальні майданчики 
перетворюються на високотехнологічні, екологічно чисті виробництва, 
технопарки, або житлові квартали, громадські чи зелені зони. Таке 
перетворення, або реновація передбачає комплексне оновлення архітектурно-
ландшафтного міського середовища, тобто одночасну реконструкцію об’єктів і 
простору, в якому вони існують, адаптивне використання будівель, споруд, 
комплексів у разі зміни їхнього функціонального призначення. 

1.2 Територіально-просторова типологія міських промислових об’єктів 

Комплексне рішення питань містобудування найтісніше пов’язане з 
формуванням забудови виробничих територій міста, які часто займають до 
3–40 % міських територій і грають не лише народногосподарську, але й 
важливу архітектурно-композиційну роль. 

До виробничих належать території підприємств, об’єктів, комунальних 
підприємств та об’єктів, транспортної інфраструктури, складської забудови, 
інноваційного розвитку (технопарки, індустріальні парки) в складі 
промислових зон, промислових районів, груп підприємств або розташованих 
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окремо [28]. 
Промислово-виробнича зона – це функціонально-спеціалізована 

частина території міста, що об’єднує об’єкти матеріального виробництва, 
комунального господарства, виробничої інфраструктури та інші об’єкти 
невиробничої сфери, які обслуговують матеріальне й нематеріальне 
виробництво. Розміщення промислової зони визначається містобудівними та 
санітарно-гігієнічними нормами відповідно до санітарної класифікації 
підприємств та профілю міста. 

Промислова зона міста є сукупністю усіх виробничих територій 
населеного пункту: промислових районів, окремих підприємств і об’єктів. 
Величина промислової зони в місті варіюється від 10–12 до 30–40 % і залежить 
від галузевої приналежності її складнків, величини міста та його 
адміністративного статусу. Чим вище цей статус, тим менше розмір 
промислової зони, місто стає багатофункціональним, тут акумулюються 
структури районного, республіканського й інших управлінь, розвиненіша 
система навчальних і просвітницьких, науково-дослідних, лікувальних установ 
і інших. 

Промислові підприємства розміщують переважно на виробничих 
територіях, що спеціально виділяються в місті. Розміри виробничих територій 
залежать, здебільшого, від профілю виробництва. 

Підприємства розташовують не розрізнено, а об’єднують у групи з 
кооперацією енергетичних, допоміжних і обслуговуючих об’єктів як 
виробничого, так і невиробничого профілю. Ці групи підприємств з їхнього 
загальною територією утворюють промислові райони (рис. 1.2).  

 

  
а б 

Рисунок 1.2 – Розташування промислових районів в структурі міст: 
а – промислові райони Києва; б – промислові райони Харкова 
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Міра концентрації виробничих функцій у промисловому районі 
варіюється від 50–60 % до 85–95 %. На території промислового району можуть 
розташовуватися одна або декілька груп підприємств (промислових вузлів). 

При проведенні реконструкції, технічному переоснащенні існуючих 
промислових районів і груп підприємств доцільно ці території, в межах яких 
вони розміщені, планувально розподіляти на складники з урахуванням 
технопарків, технополісів, індустріальних та промислових парків на основі 
загальних архітектурно-планувальних рішень із вираженими планувальними 
межами. При цьому потрібно передбачити поєднання інженерно-технічної 
інфраструктури, допоміжних виробництв та об’єктів громадського 
обслуговування [28]. 

Промислові підприємства є містоформувальним і містоутворювальним 
чинниками в містобудуванні: промислові райони впливають на розміри  
та планування міста, а також можуть бути чинником утворення нового 
поселення [55]. Наприклад, промислові райони, що виникають у місцях 
розробки корисних (вугілля, руди, нафти) копалини супроводжуються 
зведенням при них житлових селищ. 

Велику роль у визначенні місця виробничої території в плані міста грає 
напрям панівних вітрів, визначуваний відповідно до рози вітрів. Промислові 
райони з шкідливими підприємствами потрібно розташовувати з підвітряного 
боку відносно найближчої житлової забудови, подовжню вісь території 
підприємства рекомендується розташовувати паралельно або під кутом не 
більше 45 градусів до напряму панівних вітрів. 

Зона науково-виробничої забудови. Технополіси й технопарки (далі –
парки) є взаємопов’язаними (інтегрованими) об’єктами, що пов’язані 
розгалуженою інфраструктурою та розташовані на певній цілісній території. 

Технополіс – наймасштабніша форма розвитку інноваційних технологій, 
будується з метою розвитку наукоємних виробництв, тісно інтегрованих із 
науковими закладами, вищими навчальними закладами, технопарками, 
індустріальними парками як єдиний регіональний науково-виробничий кластер. 

У складі технополісу, на сельбищній території (громадської та житлової 
забудови) на земельних ділянках невиробничого призначення додатково також 
розміщуються: 

 готелі, житлові будинки для наукового та обслуговуючого персоналу; 
 заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, 

медичні установи; 
 торговельні комплекси та розважальні центри, заклади громадського 

обслуговування, спортивні споруди; 
 озеленені території. 
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Технологічний парк (технопарк) – юридична особа або група 
юридичних осіб (далі – учасники технологічного парку), що діють відповідно 
до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без 
об’єднання вкладів із метою створення організаційних засад виконання 
проєктів технологічних парків із виробничого впровадження наукоємних 
розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску 
конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. 

У складі технопарку потрібно передбачати: 
 наукові центри; 
 офіси та лабораторії; 
 об’єкти експериментального (серійного) виробництва; 
 складські комплекси. 
Індустріальний парк – це облаштована відповідною інфраструктурою 

територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати: 
 господарську діяльність у сфері переробної промисловості; 
 науково-дослідну діяльність; 
 діяльність у сфері інформації та телекомунікацій. 
У складі інноваційного парку на сельбищній території (громадської та 

житлової забудови) на земельних ділянках невиробничого призначення 
додатково також розміщуються [28]: 

а) офіси керуючої компанії, фінансові установи, об’єкти маркетингу та 
реклами; 

б) заклади вищої та професійної освіти (професійно-технічної освіти);  
в) бізнес-кампуси, акселератори, фонди, компанії-резиденти й R&D 

лабораторії (Research & Development – лабораторії з розвитку інноваційних 
технологій);  

г) готелі, апартаменти для наукового та обслуговуючого персоналу;  
д) багатоцільові зали для проведення наукових конференцій та інших 

заходів;  
е) торговельні комплекси та розважальні центри, заклади громадського 

обслуговування, спортивні споруди;  
ж) пожежні частини;  
з) озеленені території. 
Комунальна зона призначена для розміщення підприємств, які 

забезпечують обслуговування об’єктів та систем соціальної, транспортної, 
інженерної інфраструктури, а також житлово-комунального господарства й 
надають послуги мешканцям населеного пункту. 
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Зону транспортно-складської забудови (логістичні, складські центри) 
доцільно розміщувати у периферійній зоні населеного пункту або за його 
межами для відповідних транспортних комунікацій. 

Промислове підприємство, фабрика або завод, є комплекс декількох, 
іноді великої кількості, будівель і споруд, розташованих на одному майданчику 
та взаємозв’язаних технологічним процесом. Промислове підприємство – це 
основний територіальний об’єкт промислової архітектури, елемент 
архітектурно-планувальної структури поселення, вихідна об’ємно-планувальна 
одиниця його виробничих територій. 

Основний принцип, використовуваний нині для класифікації 
підприємств, це диференціація за галузями промислового виробництва: 

 підприємства гірничодобувної та гірничо-збагачувальної 
промисловості; 

 підприємства металургійної промисловості; 
 підприємства нафтохімічної та хімічної промисловості; 
 підприємства машинобудування; 
 підприємства приладобудування й радіоелектроніки; 
 деревообробні та целюлозно-паперові підприємства; 
 підприємства будівельної індустрії; 
 підприємства текстильної та легкої промисловості; 
 підприємства харчової промисловості; 
 енергетичні підприємства. 
За функціональним використанням територію підприємства слід 

розподіляти на зони:  
а) передзаводську (за межами земельної ділянки підприємства або в її 

межах); 
б) виробничу; 
в) підсобну; 
г) складську. 
Промислові будівлі класифікуються за такими ознаками:  
 за поверховістю – одноповерхові, багатоповерхові, двоповерхові, 

змішаній поверховості; 
 за наявністю підйомно-транспортного устаткування – кранові (з 

мостовими кранами, підвісним транспортом), безкранові (з підлоговим 
транспортом); 

 за матеріалом основних несучих конструкцій – із залізобетонним або 
сталевим каркасом, із цегляними несучими стінами; з покриттям по 
залізобетонних, сталевих, дерев’яних конструкціях; 
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 за технічним забезпеченням параметрів внутрішнього середовища – з 
системою опалювання (опалювані) і неопалювані, з природною вентиляцією 
(аерацією) і штучною вентиляцією, кондиціонуванням повітря; 

 за системою освітлення – з природним, штучним або комбінованим 
(інтегральним) освітленням; 

 за конструкціями покриття – площинні (з плит по балках, фермах, 
рамах, арках), просторові (оболонки, складки та склепіння), перехресні 
структури, висячі, пневматичні. 

Незалежно від галузі, промислові будівлі підрозділяються на такі групи:  
 виробничі (для розміщення основних технологічних процесів); 
 підсобно-виробничі (для розміщення допоміжних процесів 

виробництва, ремонтні, інструментальні та інші цехи); 
 енергетичні (ТЕЦ, компресорні станції, трансформаторні підстанції  

тощо); 
 транспортно-складські (гаражі, пожежні депо, склади сировини, готової 

продукції тощо); 
 допоміжні (побутові будівлі та споруди, пункти живлення й медичного 

обслуговування, адміністративно-офісні). 

1.3 Еволюція типів промислових будівель і споруд 

За більше ніж 300 років існування промислової архітектури виробничі 
будівлі пройшли декілька стадій своєї архітектурно-просторової еволюції, що 
відображилось в їхній типології. 

Першим типом, що ідентифікував нову галузь архітектури в початковий 
період її становлення, стала багатоповерхова будівля з ярусною побудовою 
внутрішнього простору (рис. 1.3). Такий тип становив просторову «етажерку», 
поміщену в несучі стіни, накриті скатним дахом. Об’єм ділився на однакові 
поверхи, в межах яких простір був цілісним, не розчленованим на окремі 
приміщення-осередки [105]. 

Саме будівля з ярусною побудовою внутрішнього простору втілювала 
промислову архітектуру як у науково-практичній діяльності, так і в буденній 
свідомості. До 1900 р. цей тип був найпоширенішим у будівництві. Проте в 
1915–1930 рр. багатоповерхові й одноповерхові будівлі вже споруджувалися в 
однакових кількостях, а в 1930–1940-і рр. одноповерхова будівля з площинною 
організацією внутрішнього простору стала переважати та сфера її застосування 
продовжувала розширюватися. 

Створення типу одноповерхової промислової будівлі почалося у 
Великобританії, в металургії, сформувалися два його різновиди – будівля без 
внутрішніх опор і базилікальна. У будівлях без внутрішніх опор дерев’яні або 
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металодерев’яні ферми спиралися, зазвичай, на цегляні тримальні стіни, й щоб 
понизити розпір, висота цих ферм приймалася значною. Цим пояснювалася 
велика висота скатного даху, який часто перевершував висоту стін. 
Базилікальна будівля мала внутрішній каркас, два ряди колон формували три 
різновеликі прольоти, центральний проліт піднімався вище для освітлення й 
аерації внутрішнього простору [105]. У одноповерховій будівлі до існуючих 
різновидів додалися круглі й шедові будівлі. 

До 1780 р. склався ще один тип – одноповерхова будівля з площинною 
організацією простору. Зміна пріоритетів сталася у зв’язку зі створенням 
нового різновиду одноповерхової будівлі – прольотної будівлі, що з’явилася 
на початку 1900-х рр. у США. Поява прольотної будівлі значно потіснила 
застосування інших різновидів – шедової, базилікальної, круглої та будівлі без 
внутрішніх опор. До кінця 1970-х рр. і до сьогодні пролітна будівля становить 
70–80 відсотків усіх об’ємних об’єктів промислової архітектури [105]. 
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Рисунок 1.3 – Історичні багатоповерхові будівлі з ярусною побудовою 
внутрішнього простору: а – фабрика в Йоркі, Великобританія; б – промислова 

будівля, Фінляндія; в – будівля колишнього млину, м. Харків (кінець XVIII 
сторіччя); г – солодовня Жигулівського пивзаводу, м. Самара, Росія 
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У XIX ст. зміни багатоповерхової будівлі були пов’язані з введенням 
повного каркаса. Перехід до повнокаркасної системи (рис. 1.4) давав 
можливість влаштовувати великі віконні отвори й вільне планування в межах 
поверху, що ініціювало використання такої будівлі не лише для виробничої, але 
й для торгової та адміністративній функції. 

 

 
 

а) б) 
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Рисунок 1.4 – Приклади повнокаркасної промислової будівлі: а – перша 
повнокаркасна будівля, Нью-Йорк, США; б – будівля станції Пенсильванія, 

Нью-Йорк, США; в – будівля паперової мануфактури І.К. Познанського,  
м. Лодзь, Польща; г – каркас типової промислової будівлі в розрізі 

Разом з удосконаленням типів будівель, що склалися, був створений ще 
один новий тип – виробнича споруда. Вона була будовою для виробничого 
процесу без безпосередньої участі людей. Тут відразу ж виокремилися два 
різновиди: труби та ємності. У ХХ ст. був створений ще один тип будівлі – 
будівля з дворівневою організацією простору, а розвиток вже існуючих типів 
йшов завдяки їх якісним трансформаціям. Виокремлення цієї будівлі в окремий 
тип обґрунтовувалося тим, що його внутрішній простір мав специфічні, 
оригінальні риси, що об’єднували гідності двох вже наявних типів в одному обсязі. 
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1.4 Формування та зонування міських виробничих територій 
Формування архітектурно-планувальної структури територій 

промислових вузлів і підприємств ґрунтується на чіткому зонуванні. За 
функціональним використанням територію підприємства потрібно розподіляти 
на такі зони [28]:  

а) передзаводську (за межами земельної ділянки підприємства або в її 
межах); 

б) виробничу; 
в) підсобну; 
г) складську. 
Зонування промислового вузла (підприємства) може бути поздовжнім, 

поперечним, одно- або багаторядним і острівним. Структура зонування 
визначається архітектурно-планувальним рішенням підприємства (чи 
промислового вузла) з урахуванням можливості розширення й черговості 
будівництва, конкретних містобудівних умов, санітарно-гігієнічних і пожежних 
вимог, чіткої організації вантажних і людських потоків і соціально-побутового 
обслуговування.  

Принцип секційного блокування отримав подальший розвиток у 
створенні промислово-комунальних зон та інших промислових комплексів. 
Рішення планування й забудови промислового підприємства або комплексу 
підприємств розпочинається з розгляду технологічного завдання, вивчення 
особливостей виробничого процесу та зовнішніх транспортних взаємозв’язків, 
характеру шкідливих речовин, що виділяються, і містобудівних умов 
розміщення, топографії рельєфу й природно-кліматичних умов місцевості, 
можливості кооперації та блокування з іншими підприємствами, об’єднання 
культурно-побутового обслуговування з міський інженерний комунікація. 
Прийоми плануванняй забудови промислових підприємств різні при загальній 
закономірності функціонального зонування територій і модульної уніфікації 
будівельних параметрів будівель і типових елементів заводського 
виготовлення, що забезпечують індустріальні методи будівництва. 

Планувальне формування промислової зони повинно відповідати таким 
вимогам: 

 частка території з виробничими функціями становить не менше  
60–65 % загальної території промислової зони; 

 виробничі об’єкти розміщені достатньо компактно і між ними не має 
великих функціонально чужорідних об’єктів; 

 зона забезпечена транспортними магістралями загальноміського 
значення, які пов’язували би її з іншими функціональними зонами міста. 

Промислові зони підприємства розташовують у складі промислових 
вузлів, групуючи їх за санітарними та технологічними ознаками з урахуванням 
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класу небезпеки підприємства, щоб виключити можливість несприятливого 
впливу підприємства вищого класу небезпеки на працівників, технологічні 
процеси, сировину чи продукцію іншого підприємства нижчого класу 
небезпеки. Крім того, враховують комплексний вплив на навколишнє природне 
середовище всіх підприємств, які входять до складу промвузла. 

При сучасному розміщенні промислових підприємств провідними 
факторами є доступність джерел енергії, запасів води та близькість до 
сировини. Важливою умовою розміщення є транспортна доступність території, 
наявність під’їзних шляхів, інженерних комунікацій, рівень розвитку 
складського господарства. При пошуку місця розташування підприємства 
інвестор за допомогою економіко-математичних методів приймає рішення про 
його конкретне географічне положення – місто, передмістя, сільська місцевість.  

Перевагами розміщення в місті є наявність доступної 
висококваліфікованої робочої сили, необхідний рівень розвитку території. 
Недоліки розміщення в місті – висока вартість землі, відсутність великих 
вільних площ, складності отримання дозволу на будівництво, супроводжуване 
низкою умов, задоволення яких веде до зростання капіталовкладень. 
Передмістя в порівнянні з містом володіє іншими привабливими 
характеристиками – нижча  вартість землі, менша завантаженість транспортних 
комунікацій, ширший вибір територій для розміщення промислового 
майданчика. У сільській місцевості вартість землі ще нижче, однак, відсутність 
достатньої кількості кваліфікованого персоналу й додаткові витрати на 
інженерну підготовку ділянки землі, будівництво житла та інших об’єктів 
соціально-культурної сфери створюють додаткові витрати. 

Однією з найважливіших проблем сучасного промислового будівництва є 
реконструкція діючих підприємств, особливо у великих містах, у міській 
структурі, що склалася. При цьому індустріальність будівництва, уніфікація 
об’ємно-планувальних рішень закладені в основу об’єктів, що 
реконструюються. Один зі шляхів реконструкції спрямований на обмеження 
зростання великих міст і поліпшення стану їхнього природного середовища, 
пов’язаний із корінною зміною структури міської промисловості. Інший шлях 
ґрунтується на поглибленні підгалузевої спеціалізації профільних для міста 
підприємств із виокремлення низки спеціалізованих виробництв у самостійне 
підприємство та з подальшою реконструкцією діючих міських підприємств 
галузі. Локальний шлях реконструкції притаманний невеликим групам дрібних 
підприємств різних галузей, що історично склалися та ґрунтується на 
поступовому поетапному зносі старого капітального фонду із заміною його 
новим відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог, з 
одночасним поліпшенням архітектурно-планувальної структури й виразності 
підприємства або цілого промислового вузла та міського району.  
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Ефективність рішення задачі реконструкції промисловості, 
впорядкування забудови підприємств, що склалися, забезпечується 
комплексним обліком народногосподарських, соціальних і містобудівних вимог 
і визначається конкретними умовами району будівництва. 

1.5 Промислові зони в постіндустріальному місті: сучасні  
містобудівні тенденції розвитку 

Індустріальна економіка, що визначається домінуванням промислового 
виробництва, втратила свої характерні риси, а роль сектору послуг значно 
зросла. Саме в цей час сформувалася концепція нового суспільства – 
постіндустріального, де ключове значення мають інформація та знання [79]. 

Існують дві моделі урбаністичного розвитку – це екстенсивна, коли 
місто росте вшир, та інтенсивна, коли збільшується ефективність використання 
простору. Екстенсивна характеризує минуле століття, це розвиток важких 
елементів інфраструктури, інтенсивна відповідає сучасним соціо-
технологічним умовам – розвиток ефективності використання енергії, 
транспорту, простору. 

Існує і деструктивна деіндустріалізація, властива для країн, що 
переживають зниження обсягу промислового виробництва в силу певних 
політичних і економічних змін. До такого виду деіндустріалізації призводить 
порушення виробничих зв’язків, старіння основних фондів, технологічна 
відсталість і, як наслідок, зниження конкурентоспроможності та втрата місця на 
ринку збуту. 

У багатьох містах унаслідок інтенсивної деіндустріалізації триває не 
лише зниження зайнятості у виробничому секторі, але й скорочення 
чисельності населення та деградація міського середовища. Це властиво 
насамперед центрам традиційних галузей промисловості, як за кордоном, так і в 
Україні.  

Скорочення кількості виробничих підприємств залишає покинутими 
промислові території в центральній частині міста – і потрібно поліпшення 
інфраструктури й підвищення екологічної безпеки для їх повторного 
використання. 

Індустріальні міста дуже чітко ділилися на зони та транспортні системи, 
які з’єднували житлову частину міста й промислову. У постіндустріальних 
містах така система працювати не буде: умови та економіка існування 
змінилися. Зараз ми бачимо змішаність і гібридність функцій не тільки в 
одному районі, але іноді й в одній будівлі. 

У великих містах сформувалися так звані перехідні (контактні) зони, що в 
містобудівному відношенні плані становлять серйозну проблему. Вони, з 
одного боку, є перешкодою розвитку центру через розташування тут 
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промислових об’єктів низькощільної забудови й санітарно-комунальних 
коридорів залізниць, а з іншого – у них закладений потенціал розвитку різних 
функцій, завдяки можливостям пасажирського та вантажного транспорту, 
близькості центру, розташуванню на шляхах транзиту жителів периферійних 
житлових районів. 

Особливе місце в перехідній зоні займають проблемні території уздовж 
залізниць і водних артерій, які розтинають міську тканину та є планувальними 
бар’єрами. На цих територіях розміщуються переважно об’єкти транспортного, 
складського господарства, ремонтних служб, окремі промислові підприємства. 
Розвиток транспортної мережі (розширення магістралей і вулиць, формування 
транспортних кілець, прокладення об’їзних доріг, шляхопроводів  
тощо) забезпечило значне поліпшення транспортного обслуговування 
виробництва. Існуюча нормативна зона відчуження залізниці не захищає міську 
забудову від вібрації та шуму, але призводить до нераціонального 
використання цінних міських територій. 

У результаті історичного розвитку планувальної структури міст багато 
промислових підприємств опинилися в зоні екологічних коридорів, поблизу 
водойм і житла. Таке розміщення промислових об’єктів в оточенні сельбищних 
територій може створювати небезпеку забруднень повітряного басейну при 
будь-яких напрямах вітрів. Окрім негативного впливу на здоров’я людей, така 
ситуація обмежує можливості зростання виробничих потужностей самих 
підприємств за екологічними вимогами, а тому вимагає дозволу через 
реконструкцію, перепрофілювання або зміну функції. 

Основним потенціалом великого міста є наукомістке й інноваційне 
виробництво. Пальму першості смислових домінант міста займають 
адміністративно-ділові центри. Сучасна забудова міст пригнічує раніше панівну 
промислову територію. Через спектр проблем багато промислових об’єктів 
припиняють своє існування, як наслідок перетворюються на депресивну 
забудову, будучи ізольованими від соціального середовища міста. 

Реконструкція та реорганізація проблемних виробничих територій в 
перехідній зоні міста може дати можливість територіального розвитку як 
самого виробництва, так і різних функцій центру, послужити інтенсифікації 
використання міських земель, створенню безперервного урбанізованого 
середовища сучасного великого міста. 

Для розвитку міст у постіндустріальну епоху велике значення мають 
промислові кластери. Тому варто говорити про створення (і це насамперед 
стосується перетворення промислових зон) змішаного й відкритого 
середовища, де люди різних професій зможуть взаємодіяти, працювати разом, 
вчитися. Це місце зосередження університетів, бізнесу, лабораторій, 
резиденцій, це публічний простір, зручний пішохідний і велосипедний доступ. 
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Це ще й модне, відкрите та конкурентоспроможне місце, в цьому його 
відмінність від традиційного технопарку або офісного центру. 

Порівняно дешеві землі виробничих зон у центрі міста це «ласий 
шматочок» для ринку нерухомості. На їхньому місці вже розгорнулася 
масштабна забудова елітним житлом, офісними та торговими будівлями або 
здійснюється трансформація виробничих приміщень в офіси, торгівельно-
розважальні центри й житло там, де це дозволяють умови. 

Місто повинно реагувати на нові умови розвитку. Нині 
найперспективнішою видається реновація цих територій із розвитком на них 
нових просторових і функціональних структур. 

Основні містобудівні завдання по оптимізації використання 
промислових територій: 

 реновація історичних промислових об’єктів міського центру; 
 укрупнення й об’єднання дрібних територіально розрізнених 

виробництв при їх переміщенні і ліквідації; 
 кооперування складських, енергетичних, транспортних об’єктів 

промислових і сельбищних зон; 
 створення на прирейкових територіях виробничих комплексів об’єктів 

багатофункціонального призначення; 
 планувальне розчленування великих промислових територіальних 

утворень у міському ядрі з орієнтацією на розвиток дрібніших підприємств 
різних форм власності; 

 підвищення щільності забудови промислових об’єктів у перехідній зоні міста; 
 винесення промислових підприємств із зон екологічних коридорів; 
 формування інтегрованих і функціонально насичених контактно-

стикових зон між промисловістю та селитьбою; 
 ліквідація санітарно-захисних зон шляхом перепрофілювання 

промислових підприємств; 
 створення нових промислових комплексів на периферії або на 

віддаленні від міста для заміни потужностей ліквідованих виробництв. 
Однак до трансформації промислових зон потрібно ставитися дуже 

обережно: спочатку необхідно визначити майбутнє призначення забудови, а 
потім здійснити часткову реконструкцію, зберігаючи основні особливості 
промислової архітектури. 
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2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕНОВАЦІЇ МІСЬКОЇ 
 ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

 
2.1 Терміни, завдання та принципи реновації промислових об’єктів 

У державних будівельних нормах ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та 
забудова територій» є два терміни, які пов’язані з визначенням реновації [28]: 

1. Реновація об’єктів історичної забудови – відновлення зовнішнього 
вигляду морально й фізично застарілих будівель та споруд (за винятком 
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини) з модернізацією 
внутрішнього планування відповідно за сучасних вимог та з сучасними 
матеріалами. 

2. Реновація територій історичної забудови – комплексна 
реконструкція територій історичної забудови зі збереженням 
первісної/існуючої функції. 

Ця термінологія дуже стисло охоплює тільки історичну міську забудову. 
Як бачимо, нині в Україні в нормативних документах по забудові міських 
територій не склалося загальноприйнятої систематизованої науково-технічної 
термінології з реновації міської забудови. 

Розглянемо сучасну трактовку існуючих термінів з літературних джерел у 
такій перспективній сфері людської діяльності як реновація. 

Реорганізація – перетворення організаційної структури та структури 
управління підприємством при збереженні основних засобів та виробничого 
потенціалу підприємства. У цьому контексті – це різновид радикальних 
комплексних нововведень, що полягає у перебудові організаційної структури 
(системи, цілей, зв’язків, норм) якого-небудь або об’єкта [14]. Реорганізація 
промислових будівель і споруд дає можливість ефективно контролювати 
розвиток просторового середовища міста. Один із підходів до процесу 
реорганізації заснований на ліквідації протиставлення промислових об’єктів і 
архітектури житлових і громадських будівель. 

Реновація (від лат. renovatio – оновлення, відновлення) – техніко-
економічний процес заміщення машин, устаткування, інструменту, що 
вибувають із виробництва внаслідок фізичного й морального зносу, новими 
основними засобами за рахунок засобів амортизаційного фонду. 

У процесі реновації промисловості застосовуються такі методи: 
списання окремих об’єктів, що використовуються у виробничому циклі та 
заміна їх новішими й досконалішими моделями; реконструкція підприємств 
загалом або його окремих підрозділів, що передбачає заміну зношених об’єктів 
на більш сучасні; повна ліквідація старого виробництва та будівництво на його 
місці нового підприємства. 
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Реабілітація міських територій – організоване перетворення тканини 
міського простору, яке досягається в результаті одночасної роботи за чотирма 
напрямами – технічне оновлення, соціальне пожвавлення (ревіталізація), 
економічна модернізація й екологічне відновлення [26]. 

Реновація міських територій – збудження процесу зростання за 
допомогою встановлення зв’язку міста з навколишнім середовищем. Реновація 
спрямована на обмінні процеси та передбачає використання зовнішніх джерел 
для свого розвитку й нівелювання негативних факторів і умов [26]. 

Реконструкція міста – це оновлення, докорінне перетворення історично 
сформованого міста (його планування, забудови та благоустрою), яке 
викликається сучасними соціально-економічними, санітарно-гігієнічними й 
архітектурно-художніми вимогами і здійснюється на основі досягнень науки та 
техніки [26]. Реконструкції підлягають будь-які матеріальні об’єкти, що 
формують міське середовище. Це можуть бути окремі будівлі, комплекси, 
цілісні містобудівні утворення, міжмагістральні території, суспільно-
транспортні вузли, заповідні зони історичної забудови, інженерні споруди, 
комунікації, ділянки територій різного призначення. 

Реконструкція територій з існуючою забудовою – оновлення території 
зі зміною її функціонально призначення або цільового використання окремих 
земельних ділянок, поліпшення якості вуличної мережі, інженерного 
обладнання та благоустрою, знесенням або перебудовою застарілих будівель та 
споруд, а також спорудження нових об’єктів різного функціонального 
призначення відповідно до містобудівної документації [28]. 

Перепрофілювання підприємства – зміна виду його діяльності, зміна 
виду продукції, що виробляється тощо. 

Перепрофілювання будівлі (рефункціоналізація) – зміна 
функціонального призначення будівлі (приміщення). 

Адаптивне повторне використання – є найбільш загальним і 
поширеним терміном, що відноситься до процесу використання старих ділянок 
і будівель для інших функцій, ніж ті, які в них закладалися спочатку. Воно 
пов’язане з політичним, соціальним і економічним відношенням до питань 
спадщини та його збереження. Адаптивне повторне використання також 
відіграє важливу роль в такому важливому й сучасному понятті, як стійка 
архітектура. Часто об’єктами адаптації стають виробничі будівлі, військові 
об’єкти, світські та релігійні комплекси [126]. 

Джентрифікація (англ. gentrification, іноді міська рециркуляція) – це 
комплексна зміна міського середовища, що відбувається внаслідок переселення 
заможних громадян у квартали, заселені представниками нижчих класів. 
Відродження старих промислових міських кварталів на підставі 
постіндустріальної економіки також є частиною процесу джентрифікації. 
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Конверсія (conversion) – процес відновлення, реконструкції або 
перебудови виробничих об’єктів, що мають історичне навантаження, з 
сучасним використанням їх під інші цілі [126]. 

Як ми бачимо, ці терміни описують, за великим рахунком, одні й ті самі 
процеси. Усі вони виявляють принципи сучасного використання промислових 
об’єктів і комплексів, їхніх ділянок і прилеглих територій. Тому можна сказати, 
що термін реновація означає адаптивне застосування будівель, комплексів, 
споруд, територій в умовах зміни їхніх функцій. 

Використовуючи й редагуючи термін «реновація» в роботі [78], ми 
пропонуємо ширше й узагальнювальне формулювання терміну «реновація 
міської забудови», яке б об’єднувало два основні типи реновації містобудівних 
об’єктів за функціональним призначенням: 

 реновацію промислової забудови; 
 реновацію житлової забудови. 
Реновація міської забудови – система архітектурно-планувальних, 

інженерно-будівельних, економічних, соціальних і екологічних заходів, 
спрямованих на оновлення громадського простору та, загалом, міського 
середовища, з метою забезпечення розвитку міських територій і створення 
сприятливих умов життєдіяльності людини. 

Під процесом реновації промислової забудови потрібно розуміти 
сукупність заходів, спрямованих на винесення виробничої функції зі 
збереженням промислового характеру (типології) забудови й відтворення нової 
функції. Недіючі або малоефективні виробничі об’єкти, а також промислові 
території, що перешкоджають повноцінному подальшому розвитку міської 
інфраструктури, підлягають реновації. 

Реновація житла – дуже актуальна на сьогодні тема, оскільки піднімає 
питання створення комфортного середовища для проживання. Житлова 
реновація передбачає відновлення або заміну об’єктів, які фізично або 
функціонально (морально) застаріли. Вибір конкретних дій залежить від стану 
будівлі, а також цілі його подальшої експлуатації [20]. В Україні реновація 
житлових районів розглядається в межах Закону України «Про комплексну 
реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» [39]. 
Відповідно до положень цього закону застарілий житловий фонд 
реконструюється у процесі реалізації інвестиційних проєктів згідно з місцевими 
програмами комплексної реконструкції. Застарілим житловим фондом 
визнається сукупність об’єктів житла до п’яти поверхів, крім садибної 
забудови, які за технічним станом не відповідають сучасним нормативним 
вимогам щодо безпечного й комфортного проживання, граничний строк 
експлуатації яких збіг або знос головних конструкційних елементів яких 
становить не менше 60 відсотків. 
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Реконструкція житлового фонду це – перебудова житлового фонду з 
метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості жилих 
квартир, загальної та жилої площі тощо, зумовлена зміною геометричних 
розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їхніх 
елементів, головних техніко-економічних показників, або знесення застарілого 
житлового фонду в кварталі (мікрорайоні) та будівництво нового житлового 
фонду кварталу (мікрорайону) [39].  

Але у цій монографії проблема реновації житлової забудови не 
розглядається. 

Завдання реновації промислових територій міста: 
 оптимізація використання промислових територій і їх скорочення в 

структурі міста;  
 поліпшення архітектурно-просторових характеристик і естетичної 

якості міського середовища; 
 виявлення, збереження та використання пам’ятників промислової 

архітектури й технічної культури; 
 охорона й відновлення природного ландшафту. 
Розглянемо принципи реновації промислових територій [94]. 
Принцип комплексності реновації промислових територій передбачає 

певний блок заходів, спрямованих на визначення нової функції, нової 
планувальної структури території з урахуванням всього організму міста в 
цілому. 

Принцип рейтингової значущості полягає в аналізі статистичних даних 
за станом і наявністю занедбаних промислових територій. 

Принцип інвентаризації передбачає виявлення елементів планування й 
забудови промислових територій, а також об’єктів архітектурно-містобудівної 
спадщини на промислових територіях і оцінку їхньої ролі в композиції та 
обличчі міста. 

Принцип пріоритету полягає у визначенні першочерговості найбільш 
ефективного функціонального рішення в економічному та екологічному 
аспектах реновації в певному локальному місці саме для певного конкретного 
міста. 

Принцип алгоритмізації передбачає проведення реновації послідовно й 
покроково відповідно до прийнятої методики. 

Принцип адаптації визначає можливість реновації та трансформації 
промислової території. Тобто після заходів інженерно-технічної перебудови й 
перепланування внутрішнього простору з’являються можливості створення 
багатофункціональних центрів для обслуговування житлових масивів. 
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Принцип гуманізації припускає розвиток міського середовища для 
потреб людини (вимоги до його життєдіяльності, ґрунтовані на здоровому 
образі життя: створення нових зелених просторів, об’єктів обслуговування, 
спорту й відпочинку). 

Принцип соціальної спрямованості передбачає створення просторів, 
комфортних для людей з особливими потребами з урахуванням їхніх складних 
життєвих обставин. 

Принцип оновлення та адаптивності полягає у використанні 
тимчасових конструкцій, що легко встановлюються та демонтуються при 
необхідності, для самовідновлення деяких природних компонентів. 

Принцип культурної матриці припускає облік культурних традицій, 
релігійних уявлень і особливостей національного побуту, на основі яких 
відбувається ідентифікація та самоідентифікація міста. 

Принцип дигитальної архітектури полягає у формуванні зовнішнього 
вигляду з використанням комп’ютерних технологій, а також функціонуванні 
споруд тільки за принципом «розумних будівель». 

Принцип біопозитивності відбивається у використанні натуральних 
матеріалів, що дає змогу створити сприятливе середовище для людини, 
відновити природну структуру міста. 

Принцип історичної спадкоємності припускає відновлення та 
збереження історичних місць міста. 

Принцип екологічної збалансованості здійснюється у рамках 
екологічних обмежень, збереження динамічної рівноваги між усіма 
компонентами біосфери, раціонального використання та відтворення 
природних ресурсів. 

2.2 Передумови реновації промислової забудови 

Необхідність реновації промислових об’єктів (як і реконструкції) 
обумовлена низкою передумов. При усій різноманітності та взаємозв’язку їх 
можна об’єднати в такі групи: соціально-економічні; містобудівні; соціальні; 
екологічні; архітектурно-естетичні [106]. 

Соціально-економічні передумови реновації промислових об’єктів 
складаються в процесі політичних і економічних перетворень, що відбуваються 
в державі й суспільстві. У економічних умовах, що склалися, у багатьох галузях 
промисловості виникли проблеми, що призвели до нерентабельності окремих 
промислових підприємств. Це проблеми сировини, обсягів вироблюваної 
продукції та можливостей її реалізації. Водночас виявилася необхідність у 
розвитку нових виробництв, які забезпечували б потреби населення в товарах, 
що раніше не робилися. У наслідок цього назріла необхідність створення нової 
економічно ефективної структури галузей промислового виробництва. 
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Інша важлива тенденція сучасної економіки – це перехід до різних форм 
власності, зокрема й у сфері виробництва. На базі державних підприємств і 
усередині їх структур створюються нові виробничі підрозділи із залученням 
приватних інвесторів. Поява інвесторів різних форм власності вимагає 
просторового вираження цього процесу, зокрема й через реновацію та 
реконструкцію таких підприємств. 

Містобудівні передумови реновації промислових об’єктів складаються з 
розвитком і зростанням міст. Зміни в планувальній, транспортній структурі 
міста істотно впливають на перспективи планувального й функціонального 
використання існуючих промислових зон і окремих підприємств.  

Комплекс містобудівних проблем виник у процесі розвитку планувальної 
структури міст, що склалися. Первинна структура розміщення об’єктів 
промислових і сельбищних зон із часом зазнає низьку змін. Так, практика 
будівництва нових житлових районів, що склалася з 1960-х років, на периферії 
міст привела до поєднання промислових і сельбищних територій і, як наслідок, 
до низки містобудівних проблем. 

Зокрема, утворилися контактно-стикові зони, де є сусідами «тили» 
підприємств, насичені комунальними об’єктами, інженерними спорудам, і 
житлові, громадські будівлі сельбищних районів. Включення в компактну 
планувальну структуру міст промислових підприємств, які будувалися на 
периферії для інших містобудівних умов, також привело до невідповідності 
розміщення їхніх функціональних зон відносно зонування навколишньої 
забудови. У процесі розвитку промислових та сельбищних зон з’явилися 
дублюючі один одного об’єкти енергетичного, складського і транспортного 
призначення, на розміщення яких додатково витрачаються міські землі.  

Через історичну практику розміщення промислових об’єктів уздовж річок 
у багатьох містах не забезпечені вільні виходи на прибережні території, тоді як 
забудова багатьох із них становить певну історичну й культурну цінність. Тому 
видається доцільною реорганізація територій уздовж водних артерій міст, 
реновація окремих виробничих підприємств із розвитком на їхній базі об’єктів 
громадського характеру. 

Містобудівні передумови реновації визначають особливості розвитку 
транспортної системи. Існуюча практика розміщення  нових житлових районів 
відносно промислових підприємств, а також не завжди виправдана 
концентрація останніх створює інтенсивні пасажиропотоки між житлом і 
виробництвом. Останнім часом завдяки раціоналізації транспортної мережі й 
появі нових видів пасажирського транспорту були створені можливості для 
поліпшення доставки працюючих до місць додатка праці. Проте не завжди 
транспорт, особливо метрополітен, досить ефективно використовується через 
існуючу в місті структуру розміщення промислових підприємств. Часто в зоні 
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транспортних вузлів і станцій метро розташовані виробництва з невеликим 
числом працівників. 

Соціальні передумови, що визначають необхідність реновації 
ґрунтуються на розвитку загального рівня культури суспільства, тобто їх на 
зміні вимог до якості міського середовища. Сучасні вимоги до якості 
архітектури, зокрема й промислової, мають не лише містобудівний, але  й 
соціальний аспект. Соціальні зміни, що відбуваються в суспільстві, 
проявляються в  підвищенні вимог до архітектурно-естетичних характеристик 
промислових об’єктів як елементів міського простору, в прагненні споживачів 
цього простору мати безперервну за якістю архітектури та благоустрою міське 
середовище, зокрема й за участю промислової забудови. 

Екологічні передумови реновації промислових територій і окремих 
підприємств формуються внаслідок накладання на довкілля негативних 
виробничих і транспортних дій. Така ситуація пов’язана зі зростанням 
потужностей підприємств порівнянно з початковими показниками й 
інтенсивним розвитком автомобілізації. Нераціональне розміщення 
промислових об’єктів, при якому зберігається потреба в санітарно-захисних 
зонах, без урахування існуючої рози вітрів, рельєфу місцевості та конфігурації 
ділянки, низька щільність забудови території промислових підприємств також 
формує комплекс екологічних проблем: призводить до втрат міських земель, 
забруднення повітряного басейну, водойм і ґрунтів виробничими шкідливими 
речовинами. 

Архітектурно-естетичні передумови реновації промислових об’єктів 
обумовлені сучасним станом будівель і споруд, що формують забудову 
підприємств, вулиць, площ, набережних міст. З часом потреби розвитку 
промислових підприємств привели до певної хаотичності забудови, 
просторового нашарування архітектурних об’ємів і форм. Зміни планувальної 
структури міст створили умови, при яких у зону візуального контакту 
виявилися включеними об’єкти промислової архітектури різного призначення й 
естетичної якості, які раніше знаходилися на периферії промислових районів і 
проєктувалися без урахування сприйняття з боку важливих магістралей. 
Передумови для реновації підприємств з архітектурно-естетичних причин 
простежуються і в певному розумінні в суспільстві необхідності збереження й 
ефективного використання промислових об’єктів як пам’ятників архітектури та 
технічної культури. 
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2.3 Систематизація реновації промислових об’єктів в міському середовищі 

Система реновації промислових об’єктів складається з таких підсистем: 
підсистема організаційно-економічної модернізації, підсистема технічного 
оновлення, підсистема культурно-історичної спадщини, підсистема екологічної 
реабілітації, підсистема соціального пожвавлення (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Система реновації промислових об’єктів 

 

Єдиний спосіб розвивати нове будівництво в оточенні існуючої забудови 
й інфраструктури, не віддаляючись на периферію міста та в область – це 
редевелопмент, порівняно новий для українського ринку вид 
підприємницької діяльності. Саме редевелопмент припускає комплексне 
рішення питань, що вимагають фахівців, здатних вирішувати нестандартні 
проблеми, що знаходяться на стиках різних сфер, таких як узгодження, 
будівництво, проєктування, економічний аналіз, логістика та маркетинг. 
Проблема бездіяльних промислових об’єктів на територіях міст останнім часом 
викликає підвищений інтерес у великих девелоперів, які займаються їх 
реновацією під бізнес-центри, торгові й розважальні комплекси. 

Реструктуризація (лат. re. – знову, назад + лат. structura – пристрій, 
будова, склад) – зміна структури будь-чого, в нашому випадку – системи 
управління міським простором. Це важливий елемент реновації, призначений 
оптимізувати структуру міського господарства та механізм його управління, які 
забезпечуватимуть заданий рівень ефективності й конкурентоспроможність. 

Реконструкція – перебудова прийнятого в експлуатацію існуючого 
об’єкта, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або 
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функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних 
техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), 
забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-
економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов 
експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове 
збереження елементів несучих конструкцій та призупинення на час виконання 
робіт експлуатації об’єкта заголом або його частин (за умови їхньої 
автономності) [29]. 

Підвидами реконструкції, які можуть бути віднесені до перетворення 
будівель, є реставрація та модернізація. 

Реставрація (від лат. restavratio – відновлення) – вид діяльності, 
спрямований на відновлення загублених якостей об’єкта реставрації. Це може 
бути привабливий зовнішній вигляд, практичність і надійність конструкцій, 
елементів обробки, комунікацій [26]. Мета реставрації – відновити втрачені 
якості, властивості й функції, естетику об’єкта. Значна частина реставраційних 
робіт передбачає відтворення історичного вигляду пам’ятника матеріальної 
культури. 

Модернізація (від грец. moderne – новітній) – удосконалення, 
поліпшення, оновлення об’єкта, погодження його з новими вимогами й 
нормами, технічними умовами, показниками якості. Це процес пристосування 
об’єкта до нових поглядів і потреб, надання йому сучасного вигляду. 
Модернізація тановить собою форму простого відтворення. У процесі 
модернізації виконується комплекс заходів, спрямованих на зниження 
фізичного й морального зносу, за винятком збільшення загальної площі, зміни 
обсягу та призначення будівлі. Цей термін не придатний до описів міського 
середовища, бо не передає комплексного характеру змін складних систем [26]. 

Музеєфікація пам’ятника промислової архітектури – це напрям у 
межах музейної діяльності й охорони пам’ятників, суть якого полягає в 
перетворенні нерухомих пам’ятників історії та культури в об’єкти музейного 
показу. 

Індустріальна археологія – виявлення, паспортизація та вивчення 
пам’яток промислової архітектури й техніки, розробка пропозицій щодо їх 
збереження та функціонування [14]. 

Промисловий туризм – це організація регулярних туристичних турів на 
діючі або недіючі промислові підприємства з метою задоволення пізнавальних, 
професійних, ділових інтересів [53]. 

Екологічна реабілітація – відтворення початкових природних 
компонентів міського середовища: ґрунту, рельєфу, рослинності, води. У 
процесі екологічної реабілітації здійснюються заходи з санації та 
рекультивації промислових територій, що потрапили в зону забруднення, за 
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допомогою повернення ландшафту в первинний або близький до нього стан. 
Ревіталізація в урбаністиці – процес «оживлення» і відновлення 

міського простору шляхом забезпечення людей якісним і сприятливим 
середовищем проживання, надання можливостей творчого й професійного 
зростання, активної соціалізації та культурного розвитку [26]. 

2.4 Основні напрямки рефункціоналізації промислових будівель 

Виокремлюють три різні підходи до рефункціоналізації (зміни функції) 
промислових об’єктів [32]: 

1) збереження виробничої функції: 
 меморіальний шлях – повна, детальна реставрація, відтворення, 

збереження первинного вигляду будівлі (актуально для пам’ятників 
промислової архітектури); 

 удосконалення – впровадження нових технологій виробництва й 
технічного обслуговування в існуючу будівлю – реконструкція об’єктуа; 

2) часткова рефункціоналізація: 
 реконструкція планувальної структури, основним принципом якої є 

вичленення та збереження найбільш стійких планувальних характеристик; 
 музеєфікація або консервація об’єкта; 
 включення міських об’єктів нового типу в територіально-просторову 

структуру історичного промислового району; 
3) повна рефункціоналізація: 
 рефункціоналізація пам’ятників індустріальної архітектури згідно з 

актуальними соціально-економічними й культурними критеріями; 
 екологічна реабілітація території шляхом санації та рекультивації 

порушених територій, створення нових зелених масивів; 
 повний знос промислової будівлі й використання території для 

будівництва нового об’єкта. 
Вибір напряму рефункціоналізації об’єкта реновації визначається 

низкоючинників: містобудівними й композиційними характеристиками об’єкта; 
містобудівною, історичною, архітектурною, культурною цінністю; цінністю 
об’єкта заголом або його частин; первинною функцією; об’ємно-
планувальними характеристиками; орієнтацією переважальної осі та існуючих 
віконних отворів по сторонах світу; матеріалами конструктивних елементів 
будівлі. 

Основні напрями рефункціоналізації промислових будівель: житло; 
офіси; готелі; арт-кластери, музеї, туристичні об’єкти; підприємства торгівлі та 
громадського харчування; культурно-розважальні центри; спортивні споруди; 
освітні установи; наукомістке й високотехнологічне виробництво; 
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багатофункціональне використання.  
Коротку характеристику цих напрямів наведено нижче. 
Житло. На тлі такої загальної проблеми, як недостатня кількість житла, 

зміна функції існуючих промислових об’єктів під житло може вважатися 
однією з най ефективніших. Існуючий досвід показує, що використання 
технічно придатних будівель і споруд, дає змогу істотно понизити вартість 
будівництва одного квадратного метра житла по відношенню до новобудов. 

Лофт (англ. loft – горище) – стиль, архітектурний напрям у дизайні 
інтер’єрів ХХ–XXI століть, для якого житловий або офісний простір 
створюється шляхом переобладнання господарського горища або технічного 
поверху будівлі промислового призначення (фабрики, заводу, складу). Лофт – 
приміщення колишнього промислового призначення, які переобладнані під 
житло, майстерні художників, офіси або коворкінг-центри (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Лофт у будівлі водоочисної станції, Франція 

 

Офіси. Тенденція пристосування промислових будівель і споруд під 
адміністративні функції продиктована економічними вигодами. Для 
капіталовкладень використання нераціонально функціонуючих промислових 
будівель і територій стає вигідно лише при внесенні у старий об’єм абсолютно 
нової функції (рис. 2.3). 

Готелі. Промислові будівлі та споруди завжди знаходяться в епіцентрі 
транспортних вузлів, що продиктовано їхнім функціональним призначенням. Зі 
зростанням і розвитком міст не лише промислові комплекси зміняюють своє 
призначення, але й транспортні розв’язки поступово стають пасажирськими, 
частково пішохідними або туристичними маршрутами. Пам’ятники 
промислової архітектури стають центрами тяжіння як місцевих, так і іноземних 
туристів. З цього витікає одно з найлогічніших рішень – розміщення в подібних 
будівлях готелів (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.3 – Офіс газети «Economia» у будівлі колишнього заводу по 

виробництву котлів опалення, Прага, Чехія 
 

Арт-кластери, музеї, туристичні об’єкти. Це можливість максимально 
зберегти історичну достовірність архітектурно-планувального рішення 
промислового комплексу при одночасно мінімальній зміні усього вигляду 
будівлі. Утім, створення арт-кластерів – найрезонансніший, але не далеко 
найприбутковіший спосіб реконструкції колишніх заводів і фабрик. 
Необхідність для музею величезних просторів вільного планування та 
плинності об’ємів полегшують завдання зміни функції, оскільки усе це є 
присутнім у промислових будівлях і спорудах (рис. 2.5). 

Підприємства торгівлі та громадського харчування. При недостатній 
наявній потужності більшості установ і підприємств обслуговування населення 
(тільки по генеральному плану Києва додаткова потреба в підприємствах 
торгівлі на розрахунковий період становить 444,3 тис. м2 торгової площі), 
створення торгових комплексів на основі реновації промислових об’єктів дає 
можливість ефективного використання існуючої індустріальної нерухомості з 
одночасним рішенням назрілих проблем розвитку міста (рис. 2.6). 

Доцільно розміщувати багатопрофільні торгові центри, криті ринки, 
автостоянки. Особливо це актуально для не функціонуючих промислових 
об’єктів, розташованих в зоні впливу важливих міських магістралей і 
пересадкових вузлів. 
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Рисунок 2.4 – Приклади реновації виробничих будівель під готельну функцію: 
а, б – готель у будівлі текстильної мануфактури Познаньського, Лодзь, Польща; 

в, г – готель у будівлі колишнього млину, Белград, Сербія;  
д, е – готель у будівлі колишнього бруклінського складу, Нью-Йорк, США 
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Рисунок 2.5 – Приклади реновації виробничих будівель під музейну та 
мистецьку функцію: а – лабораторія сучасного мистецтва в будівлі колишньої 

лакофарбувальної фабрики, Стокгольм, Швеція; б – центр сучасного мистецтва 
DOX у будівлі колишнього заводу, Прага, Чехія; в – арт-кластер «Видубічі» на 

території колишнього експериментального-механічного заводу, Київ;  
г – інтерактивний музей «Світ науки», Ванкувер, Канада 

 

Культурно-розважальні центри. Спектр пропонованих різноманітних 
послуг культури й розваг настільки різноманітний і перенасичений, що 
здивувати споживача стає все важче. Одним зі способів залишається, як і 
раніше, оригінальність і несхожість, а збереження не лише зовнішнього 
вигляду, але й внутрішнього інтер’єру промислового об’єкту завжди притягає 
відвідувачів. Безпосереднє включення промислових агрегатів в інтер’єр клубів, 
парків стало одним із модних дизайнерських напрямів. Що й відобразилося в 
появі низки культурно-розважальних центрів, створених на базі підприємств 
важкої індустрії. 
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Рисунок 2.6 – Приклади реновації виробничих будівель для розміщення 
підприємств торгівлі та громадського харчування:  

а – супермаркет «Ашан» у будівлі колишнього авторемонтного підприємства, 
Харків; б – торгово-розважальний центр «Космополіт» у будівлі колишнього 

заводу «Більшовик», Київ; в – ресторан Farang у підвалі колишньої промислової 
будівлі, Стокгольм, Швеція; г – ресторан Osteria La Spiga в колишній 

промисловій будівлі, Сієтл, США 
 

Спортивні споруди. Найдоцільнішим є розміщення в промислових 
будівлях плавальних басейнів і басейнів для ватерполо, майданчиків для 
боулінгу, стрілецьких тирів, велодромів, критих льодових катків, роликодромів, 
кінноспортивних манежів тощо. 

Наукомістке й високотехнологічне виробництво – це промислове 
виробництво, в якому випуск продукції пов’язаний із необхідністю проведення 
більшого обсягу теоретичних розрахунків, наукових досліджень і 
експериментів. Це виробництво електротехнічної та радіоелектронної 
апаратури, апаратних і програмних засобів обчислювальної техніки, унікальних 
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приладів для наукових досліджень тощо. Основна частина витрат доводиться на 
розробку оптимальній конструкції виробів, створення нових матеріалів, 
розробку нових схем, забезпечення необхідної надійності, екологічної чистоти 
й безпеки обслуговування. 

Багатофункціональне використання. Містобудівні проблеми можуть 
бути вирішені за допомогою переходу від традиційного монофункціонального 
використання територій, будівель та інженерних споруд (вони виконують одну 
головну функцію) до поліфункціонального використання, що полягає в тому, 
що території та окремі будівлі й інженерні споруди служать декільком цілям, 
поєднаним в просторі або в часі. 

Поліфункціональне використання будівель дає можливість об’єднати 
різні функції в одній будівлі – наприклад, зробити будівлі екологічними, 
енергоактивними, енергозберігаючими, такими, що озеленюють, економлять усі 
ресурси. Багатофункціональне використання територій і будівель – це 
інтенсивне використання одних і тих самих територій і будівель для декількох 
різних функцій, зокрема у різний час. 
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3 РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СИСТЕМИ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ 

 

3.1 Особливості життєвого циклу ринку та об’єктів промислової 
нерухомості 

Не тільки товари, але й міські території та будівлі та споруди, які 
розташовані на цих територіях, схильні до змін і проходять життєвий цикл. 
Динаміка ділової активності, що виражається в зміні кількості робочих місць, 
переміщенні, розширенні тощо, на промисловій ділянці помітно знижується з 
просуванням ділянки по життєвому циклу. Можна також відзначити, що з 
просуванням ділянки по життєвому циклу фактори місця розташування 
починають становити все меншу цінність, і привабливість ділянки загалом 
знижується. Можна зробити висновки, що і «старіння» ділянки обумовлюється 
радикальними діями зі створення більшої цінності та привабливості, які могли 
б проявити інтерес у споживача. При цьому необхідно відзначити, що мала 
привабливість (низька цінність) не обов’язково є негативним моментом для 
підприємства: є ще й «нижня частина ринку», для якої наявність дешевих 
ділянок або будівель є важливим фактором. З метою збільшення інтересу у 
бізнес структур до деякого міського об’єкта можна виконати такі кроки: 
стимулювати різнопланове використання; спробувати знайти нові групи 
користувачів (наприклад, підприємства перепрофілювати під житло, 
торговельно-розважальні центри, палаци спорту, музеї тощо). 

Для формування інвестиційної стратегії реновації промислових територій 
надзвичайно важливо враховувати циклічність ринку нерухомості. 
Виокремлюють чотири фази циклу: пожвавлення, розширення, надлишкова 
пропозиція та спад (рис. 3.1) [77]. 

Кожна фаза характеризується специфічними змінами в частці вакантних 
площ, новому будівництві та ставках орендної плати. Положення, яке займає 
об’єкт на графіку ринкового циклу, залежить як від типу нерухомості, так і від 
місця її розташування. Для кожної з фаз життєвого циклу нерухомості можна 
визначити такі специфічні особливості: 

Фаза 1 – пожвавлення. Починається в нижній точці циклу. У цей час на 
ринку спостерігається надлишок пропозиції об’єкта нерухомості, який 
обумовлений новим будівництвом у попередній період і падінням попиту. У 
нижній точці циклу заповнюваність об’єкта мінімальна. Унаслідок заповнення 
вакантних площ значення заповнюваності збільшується, ставки орендної плати 
спочатку стабілізуються, а в подальшому починають підвищуватися. Унаслідок 
цього заповнюваність досягає довгострокового середнього значення для цього 
ринку, спостерігається ситуація, при якій темп зростання ставок орендної плати 
відповідає темпу інфляції. 
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Фаза 2 – розширення. Попит зростає високими темпами, унаслідок чого 
з’являється потреба в нових площах, оскільки частка вільних площ 
зменшується, орендна плата швидко збільшується, нове будівництво стає 
економічно доцільним. При цьому попит зростає швидше за пропозицію, 
оскільки нові об’єкти вводяться в експлуатацію з затримкою, обумовленою 
тривалістю термінів будівництва. У кінці фази попит і пропозиція досягають 
рівноваги, при цьому заповнюваність досягає максимуму. 

 

 
Рисунок 3.1 – Життєвий цикл ринку нерухомості 

 

Фаза 3 – надлишкова пропозиція. Починається після того, як був 
пройдений максимум заповнюваності (рівновага попиту та пропозиції) і 
пропозиція починає рости швидше за попит. Коли обсяг уведених в 
експлуатацію площ перевищує попит, зростання ставок орендної плати 
сповільнюється й зрештою спостерігається уповільнення темпів будівництва 
або повне його припинення. Після того як було пройдено довгострокове 
середнє значення заповнюваності, ринок вступає у фазу 4. 

Фаза 4 – спад. Починається, коли значення заповнюваності для певного 
ринку проходить довгострокове середнє значення при швидкому зростанні 
пропозиції та повільному зростанні попиту або навіть його зменшення. Різниця 
між зростанням пропозиції та зростанням попиту визначає, наскільки значним 
буде спад (чим вище різниця, тим більший спад). Заповнюваність досягає 
мінімуму, коли введення в експлуатацію нових площ сповільнюється та коли 
попит починає зростати швидше за пропозицію. 
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У життєвому циклі ринку нерухомості є часові відрізки, коли попит 
випереджає пропозицію та у девелопера є можливість залучати фінансування в 
проєкти (співінвестування, позикові кошти). Для знаходження цих часових 
відрізків і підвищення ефективності діяльності девелопер повинен 
синхронізувати свою діяльність із фазами циклу. 

Головне завдання – знайти відповідний проєкт за той час, поки стан 
ринку сприяє діяльності. Сприятливий період (фази 1, 2) на розвинених ринках 
триває до трьох років, при цьому ефективність інвестицій під час третьої фази 
значно знижується, а під час четвертої фази девелопер стикається з ситуацією, 
коли практично неможливо знайти кошти на фінансування проєкту. 

Нерухомість (нерухоме майно) – земельна ділянка без поліпшень або 
земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, 
споруди, їхні частини, а також інше майно, що згідно із законодавством 
України належить до нерухомого майна. 

Життєвий цикл об’єкта нерухомості як фізичного об’єкта – це 
послідовність процесів існування об’єкта нерухомості від задуму до ліквідації 
(утилізації). Головні фази життєвого циклу об’єкта будівництва [8]: 

 проєктування: 
 будівництво; 
 експлуатація; 
 утилізація. 
Життєвий цикл об’єкта починається з моменту підписання договору на 

проєктування між замовником та проєктувальником та надання замовником 
вихідних даних на проєктування, на базі яких проєктувальник починає 
проєктно-пошукові роботи модель [8]. З першої фази життєвого циклу об’єкт 
охоплює інформаційне поле, що постійно розширюється та охоплює всі фази 
життєвого циклу об’єкта будівництва, складаючи певні системи та моделі в 
його розвитку. Життєвий цикл об’єктів будівництва створює систему, яка для 
різних об’єктів може відрізнятись. Елементи в цій системі створюють не будь-
які, а характерні зв’язки. Зв’язки елементів системи життєвого циклу об’єкта 
будівництва можуть бути внутрішні та зовнішні, прямі та зворотні. Будь який 
життєвий цикл має свою початкову програму з певною структурою системи 
(циклу), та існуючими моделями-еталонами, що виражається в інформаційному 
полі та записуються кодами. При певних зовнішніх чинниках та факторах 
впливу на систему в процесі життєвого циклу його структура та потенціали 
змінюються, створюючи нові структури в інформаційному просторі. При цьому 
змінюється структура інформаційної моделі об’єкта будівництва, також 
властивим інформаційному полю об’єкта будівництва є зміни в часі та просторі 
під дією фізичного впливу. Вплив чинників, факторів та рішень у процесі 
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життєвого циклу на його структуру та інформаційне поле об’єкта можна 
спрогнозувати моделюванням варіантів розвитку проєкту в тому чи іншому 
випадку певного способу впливу та загалом. Порівняння можливих моделей на 
кожному етапі життєвого циклу з початковими моделями та з великою 
кількістю варіантів проєктів одного об’єкта можливо за участі комп’ютерних 
технологій. Отже, інформаційна модель, створена архітектором на початку 
життєвого циклу об’єкта будівництва, має велику кількість варіантів змінення 
під впливом зовнішніх факторів. Із застосуванням методів теорії ризиків можна 
спрогнозувати варіанти впливу факторів на початкову модель [8]. 

Розглянемо стадії життєвого циклу об’єкта промислової нерухомості [6]. 
1. Стадія проєктування. Передпроєктна (початкова) стадія включає: 

аналіз ринку нерухомості, вибір об’єкта нерухомості, формування стратегії 
проєкту, інвестиційний аналіз, оформлення вихідної дозвільної документації, 
залучення кредитних інвестиційних коштів. Безпосередньо стадія проєктування 
включає: розроблення фінансової схеми, організацію фінансування, вибір 
архітектурно-інженерної групи, керівництво проєктуванням. 

Очевидно, що на першій стадії прибуток не утворюється, оскільки вона 
має мотиваційне спрямування. Головні завдання цього періоду – скорочення 
тривалості цих стадій, підвищення споживчих якостей об’єктів нерухомості й 
найголовніше – мінімізація експлуатаційних витрат на всіх стадіях життєвого 
циклу об’єкта нерухомості. На жаль, потрібно визнати, що концепція 
розрахунку витрат з урахуванням усього життєвого циклу частіше 
обговорюється, ніж застосовується на практиці. Сутність цієї концепції полягає 
в тому, що, приймаючи рішення про будівництво об’єкта нерухомості, власник 
«прирікає» себе на сукупність витрат, нерозривно пов’язаних із володінням 
об’єктом нерухомості. Ці витрати отримали назву «вартість володіння 
власністю». Розрахунок витрат з урахуванням всього життєвого циклу об’єкта 
нерухомості може використовуватися, наприклад, для порівняння двох способів 
досягнення тієї самої мети – побудувати об’єкт нерухомості або ж його 
орендувати.  

Раціонально побудована система розрахунку витрат з урахуванням усього 
життєвого циклу об’єкта нерухомості дає змогу зіставляти також дії, що 
забезпечують різну тривалість життя елементів об’єкта нерухомості. Варто 
зазначити, що економію, яку можна досягти внаслідок реалізації якого-небудь 
проєкту, важко ідентифікувати, ще складніше кількісно оцінити та дуже 
складно документально підтвердити. 

Витрати на реалізацію великих проєктів будівництва або реконструкції 
досить високі, тому багато уваги необхідно приділяти контролю всіх видів 
витрат. Але зазвичай економія розуміється перекручено. Здебільшого власник 
(забудовник) просто прагне до мінімізації загального обсягу фінансових витрат, 
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бо погано уявляє собі, як рішення, що приймаються на етапі проєктування або 
будівництва, вплинуть надалі на витрати по експлуатації об’єкта нерухомості. 

Рішення, що приймаються власником про будівництво (придбання) 
об’єкта нерухомості тільки на підставі аналізу початкової ціни (придбання, 
будівництва, оренди), здебільшого не є найкращими та зазвичай виявляються 
просто невірними. Безумовно це завдання (розрахунок витрат з урахуванням 
усього життєвого циклу об’єкта нерухомості) є досить складним, але варто 
докласти зусиль для його вирішення, бо внаслідок цього буде закладений 
фундамент для формування в подальшому щорічних бюджетів на весь період 
експлуатації об’єкта нерухомості. 

2. Стадія будівництва полягає у виборі підрядника, координації ведення 
будівельних робіт і контролі якості будівництва, кошторисів витрат і самих 
витрат. На дій стадії з’являються реальні свідчення відповідності 
споруджуваного об’єкта вимогам сегмента ринку нерухомості, обумовлені 
логікою життєвого циклу. На цій стадії вирішуються завдання збільшення 
частки вкладень потенційних споживачів, оскільки зростання обсягу 
пропозицій і прибутку свідчить про досить широке ринкове визнання. 

Сучасна ситуація в економіці змушує учасників інвестиційних проєктів 
ущільнювати графіки робіт із реалізації конкретного будівельного проєкту, з 
тим щоб результати проєкту стали приносити користь в обраному напрямі 
підприємницької діяльності якомога раніше. Тому будівельні роботи 
починаються вже на стадії проєктування (ще до повного завершення 
розроблення проєкту), що потребує високого ступеня узгодженості дій  
усіх учасників проєкту. Така організація будівництва призводить до економії 
(від 5–10 %) шляхом зниження вартості капіталу (зменшення обсягів і термінів 
запозичення) з огляду на більш раннє введення в дію об’єкта нерухомості, а 
також до появи принципово нових бізнес-рішень. На цій стадії досягається 
істотне скорочення витрат при оптимальному виборі форми управління 
будівництвом, а саме управління проєктом або генпідрядний договір. 

Одним із видів управління будівництвом, широко поширеним у країнах із 
розвиненою ринковою економікою, є управління проєктами. Такий вид 
управління охоплює весь період будівництва – від вибору мети будівельного 
проєкту до його експлуатації.  

У процесі управління проєктом виконуються такі завдання: 
 ефективне використання інвестицій і контроль за цим процесом; 
 розроблення проєктної документації; 
 реалізація вимог проєктної документації в процесі будівництва; 
 контроль якості будівельного об’єкта. 

Для управління проєктами з жорсткими умовами реалізації створюються 
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спеціальні структури на чолі з керуючими будівництвом. Світова практика 
свідчить, що така форма управління дає змогу досягати загальної економії 
коштів на будівництво до 10 %, підвищує ефективність контролю над усіма 
видами витрат, а також скорочує терміни реалізації проєкту. 

Організація будівництва за формою управління проєктом дуже поширена 
в країнах із розвиненою ринковою економікою та має перспективи в нашій 
країні, особливо для реалізації багатоповерхових будівельних проєктів, 
оскільки єдине управління циклом «проєктування – будівництво» скорочує час 
виконання проєкту, унаслідок чого досягається загальна економія (до 10 %) 
коштів і створюються умови для ефективного контролю над усіма видами 
витрат. 

У вітчизняній практиці поширеніший підрядний принцип будівництва 
об’єктів, коли за договором будівельного підряду будівельна організація-
підрядник зобов’язується у встановлений термін побудувати за завданням 
замовника певний об’єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник 
зобов’язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, 
прийняти їхніх результат і сплатити обумовлену ціну. 

Зазвичай замовник вибирає одну будівельну організацію на роль 
генерального підрядника, укладає з нею договір на весь комплекс робіт, 
надаючи їй можливість укладення субпідрядних договорів на весь комплекс 
робіт. У процесі будівництва великих об’єктів замовник (забудовник) може 
призначити декілька генпідрядних організацій, кожна з яких відповідає за 
певну ділянку та працює під безпосереднім контролем представників 
замовника. 

У вітчизняній практиці архітектурно-проєктні організації відсторонилися 
від контролю якості будівельно-монтажних робіт. Проєктувальники 
обмежуються тільки періодичними відвідинами будівельного майданчика для 
того, щоб упевнитися, що всі їхні рекомендації враховані у процесі реалізації 
проєкту, тому контроль за якістю робіт лежить на замовнику (забудовнику). 
Крім контролю якості, у процесі реалізації великих проєктів залучаються 
зовнішні експерти (у разі відсутності власних фахівців) для виконання таких 
завдань: оцінка вартості робіт, контроль за дотриманням графіка виконання 
окремих операцій або комплексу робіт, бухгалтерський облік і аудит, правові 
питання, взаємодія з контролювальними органами та представниками місцевої 
влади. Порядок приймання об’єктів в експлуатацію – досить нормативно 
високорегламентований процес документального оформлення. 

3. Стадія експлуатації об’єкта нерухомості припускає: експлуатацію 
об’єктів, їх обслуговування та ремонт. Експлуатація об’єктів нерухомості, 
будучи багатовимірною функцією в системі управління, включає в себе такі 
напрями: експлуатацію обладнання приміщень, матеріальний облік, 
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протипожежну охорону і техніку безпеки, управління комунікаціями, 
утилізацію та переробку відходів, переміщення й переїзди, зміни та перебудови, 
усунення аварійних ситуацій, забезпечення експлуатації та ремонту, 
установлення меблів і охорону об’єкта. 

Не існує єдиного визначення поняття «інженерне обладнання 
приміщень», але їхню основу становлять: системи опалення, вентиляції та 
кондиціонування; обладнання електроосвітлення та системи теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення; системи механічного й електричного 
вертикального та горизонтального транспортування (ліфти, ескалатори тощо). 

Останнім часом через загрозу тероризму та зростання злочинності 
збільшилась роль функції безпеки. Тому все більша кількість організацій 
прагне забезпечити безпечне робоче середовище. Зазвичай системи охорони 
(зокрема й протипожежної) і технічної безпеки розробляються та реалізуються 
відповідно до специфічної потреби та функціонального призначення об’єктів 
нерухомості. 

Управління комунікаціями – функція, яка визначається сутністю об’єкта 
нерухомості. Телефон і телефонна інфраструктура все ширше 
використовуються для забезпечення послуг факсимільного зв’язку, телетексту, 
передачі та приймання даних. Потенціал цих послуг та їхня якість 
поліпшується за допомогою розповсюдження волоконно-оптичного зв’язку. 
Крім телефонізації, розвиваються комп’ютерні та інтернет-технології, 
автоматизація робочих місць. Електронна або інформаційна безпека 
доповнюється забезпеченням інформаційного захисту на електронних 
пристроях, частково – у програмному забезпеченні, а також поповненням банку 
даних організації. 

Процес утилізації шкідливих відходів під час експлуатації об’єктів 
нерухомості включає низку складних управлінських завдань від утилізації, 
наприклад люмінесцентних ламп, до ліквідації шкідливих відходів. Зазвичай 
той, хто керує об’єктом нерухомості, укладає договір з організаціями, які 
спеціалізуються на їх похованні та утилізації. Більшість процедур із переробки 
відходів полягає в їх роздільному зборі та перепродажу або знищенні. Відходи 
класифікуються за видами та поділяються на категорії: папір, скло (листове, 
пляшки), металобрухт (сталь, чавун, алюміній), пінопласт, моторні масла, шини 
тощо. 

Аварійні ситуації в процесі експлуатації об’єкта нерухомості можуть 
виникнути в будь-який час, бо ніхто не застрахований від пожежі, затоплення, 
вандалізму або навіть від форс-мажорних умов (повінь, землетрус тощо). 
Єдиної форми планів заходів із ліквідації аварій не існує; у кожному окремому 
випадку призначається відповідальний за той чи інший об’єкт і розробляється 
інструкція, за якою він повинен діяти. 
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Меблі, установлені відповідно до проєкту будівництва об’єкта – 
рівноправний елемент об’єкта нерухомості, тому необхідно здійснювати їх 
огляд і ремонт відповідно до плану профілактичних робіт. 

Обслуговування та ремонт. Як показує практика, переважна більшість 
власників об’єктів нерухомості не виокремлюють достатньо коштів на 
утримання і ремонт будівель і споруд. Причин тут багато: від зосередженості на 
нагальних цілях до недооцінки наслідків подібного кроку, але витрати на 
виправлення цих наслідків майже завжди перевищують вартість робіт з 
обслуговування та ремонту. Обслуговування – роботи, що виконуються для 
забезпечення нормативного терміну експлуатації об’єктів нерухомості: вони не 
призводять до збільшення його вартості, але запобігають занепад і вихід зі ладу 
окремих елементів. Мета обслуговування – попередження. Ремонт – роботи з 
відновлення пошкоджень або зношеності об’єкта нерухомості до нормального 
експлуатаційного стану. Мета ремонту – відновлення. Ремонтні роботи діляться 
на дрібні й великі. Дрібний ремонт, тривалість якого один-два дня, виконується 
для забезпечення нормальної експлуатації об’єкта нерухомості. Він не 
продовжує терміну служби об’єкта й не збільшує його вартості. Великий 
ремонт (більше двох днів) продовжує термін служби об’єкта нерухомості, але 
не збільшує його вартості. 

Заміна – це процес заміщення основних фондів, що входять до складу 
об’єкта нерухомості аналогічною одиницею. Предметом заміни виступає 
самостійний об’єкт основних фондів, що йде на зміну морально застарілих 
компонентів основних фондів та тих, що прийшли в непридатність. 

Головна мета обслуговування об’єкта нерухомості – забезпечити 
використання об’єкта за прямим призначенням. Обслуговування складається з 
таких робіт: 

 щоденного прибирання (для підтримки презентабельного вигляду); 
 своєчасного усунення дрібних дефектів на об’єкті нерухомості; 
 капітального ремонту на основі мінімальних витрат життєвого циклу; 
 розроблення заходів щодо скорочення та оптимізації сукупних витрат 

на експлуатацію та обслуговування; 
 раціонального функціонування комунальних служб, які обслуговують 

об’єкт нерухомості; 
 постійного контролю та аналізу витрат обслуговування та ремонту 

об’єкта; 
 складання графіків проведення робіт і контроль за їх виконанням; 
 звітності по об’єкту нерухомості загалом та по обладнанню. 
4. Стадія закриття об’єкта (утилізація) – повна ліквідація його 

початкових і набутих функцій, результат цього або знесення, або якісно новий 
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розвиток. На цій стадії життєвого циклу об’єкта нерухомості потрібні значні 
витрати на ліквідацію. Ці витрати є результатом володіння об’єктом 
нерухомості. У разі, якщо об’єкт нерухомості отримує новий якісний розвиток, 
то витрати на зміну належать до витрат володіння в розрахунку на нову 
функцію. 

Варто зазначити, що життєвий цикл об’єктів нерухомості стає все 
коротшим. Це стосується насамперед комерційної нерухомості. Офісні та 
промислові будівлі 10–20-річної давності все частіше піддаються радикальному 
переплануванню для збереження привабливості на ринку. Це зумовлено 
мінливими вимогами споживачів. Зазвичай доводиться зустрічатися з тим, що 
особливо на швидко зростаючому ринку, побажання потенційних користувачів 
враховуються недостатньо. Проблема загострюється, якщо через недостатнє 
знання ринку або обставини, що змінилися не тільки сама будівля не відповідає 
запитам, але й ділянка не задовольняє вимоги потенційних користувачів. 

Життєвий цикл об’єкта нерухомості підпорядковується певним 
закономірностям [22] і включає термін економічного та фізичного життя  
(рис. 3.2). 

Термін економічного життя визначає період часу, протягом якого об’єкт 
можна використовувати як джерело прибутку. Термін економічного життя 
закінчується, коли вироблені поліпшення перестають давати внесок у вартість 
об’єкта. 

Типовий термін фізичного життя – період реального існування об’єкта 
нерухомості у функціонально придатному стані до його знесення. Визначається 
за допомогою нормативних документів. Фізичний та економічний терміни 
життя об’єктів нерухомості мають об’єктивний характер, який можна 
регулювати, але не можна скасувати. 

Час життя – відрізок часу, коли об’єкт існує та в ньому можна жити або 
працювати. 

З позиції періоду життя об’єкта нерухомості виокремлюють такі терміни: 
 ефективний вік, відображає вік об’єкта залежно від зовнішнього 

вигляду, технічного стану тощо. 
 хронологічний (фактичний) вік, який відповідає періоду перебування 

об’єкта в експлуатації з моменту його введення. 
 термін економічного життя, що залишився, використовується з метою 

оцінки об’єкта експертом-оцінювачем і становить період від дати оцінки до 
закінчення економічного життя об’єкта. 
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Рисунок 3.2 – Термін життя будівель і споруд 

 

Міські об’єкти необхідно постійно оновлювати (удосконалювати), щоб 
вони відповідали вимогам часу й задовольняли потреби споживачів, 
квартиронаймачів, постійних мешканців і розміщених у них підприємств і 
організацій. Це стосується промислових зон, житлових кварталів, торгових 
центрів, центральної частини міста, тобто міського об’єкта загалом – так звана 
концепція «оновлення міста». Усі сторони, які беруть участь у будівництві та 
експлуатації частини або цілого міського об’єкта, повинні постійно 
відслідковувати можливості його зміни або оновлення. 

Питання організації та технології формування життєвого циклу міського 
житлового фонду системно розглянуті в роботі Л. М. Шутенка [124]. У ній 
визначено закономірності, які взаємопов’язують міцностні параметри системи 
та експлуатаційні якості, ефективність діагностики стану системи міського 
житлового фонду й ремонтноздатність. У взаємозв’язку з архітектурно-
конструктивними рішеннями, організаційно-технологічними, експлуатаційними 
рішеннями зі знесення встановлені закономірності є частиною роботи з 
вдосконалення методології проєктування містобудівних систем шляхом 
покращення процесу перебігу життєвого циклу міського житлового фонду. 
Одержання основних рівнянь зв’язку та встановлення фактичних умов 
технологічного контрольно-вимірювального й організаційно-технологічного 
забезпечення процесу перебігу життєвого циклу міського житлового фонду 
дало змогу перейти до розроблення загальних моделей формування та 
функціонування життєвого циклу. Модель організаційно-технологічного 
процесу життєвого циклу міського житлового фонду описує сполучення 
ресурсів, розвитку процесу життєвого циклу в просторі та в часі, планових 
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завдань і тактику управління з урахуванням імовірних чинників дії зовнішніх та 
внутрішніх середовищ. Такий підхід дає змогу проводити номографування у 
вигляді геометричної інтерпретації розвитку життєвого циклу в часі та знайти 
оптимальні його параметри. 

Процес формування раціональних параметрів життєвого циклу міського 
житлового фонду повинен базуватися на комплексному підході описання 
містобудівних систем загалом і за підсистемами зокрема. На підставі 
аналітичного підходу в роботі [124] показана можливість урахування цілісності 
функції проєктування організації, планування та управління процесом 
формування життєвого циклу міського житлового фонду, що передається в 
єдності прийняття рішень і, унаслідок цього, у спільності етапів цього процесу, 
методів вирішення цих задач і критеріїв ефективності проєктних і виробничих 
містобудівних підсистем, а також критеріїв і цілей підприємств і установ з 
експлуатації, діагностиці ремонтно-відновлювальних робіт і робіт зі знесення 
житлових будівель й інших головних елементів інфраструктури міського 
житлового фонду. Такий підхід дасть змогу створювати єдину економіко-
математичну модель, яка адекватно відображає: реально діючі виробничі 
системоутворення життєвого циклу міського житлового фонду у вигляді 
будівельних підприємств інфраструктури, їхніх сировинних і енергетичних 
підрозділів, транспортних і організаційно-технологічних підсистем зведення 
об’єктів міського житлового фонду; організацію, планування та управління 
експлуатацією будівель; діагностику пошкоджень і методи відновлювання 
експлуатаційних якостей будівель; оптимальне перспективне планування 
капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, а також 
організаційно-технологічні й економічні рішення зі знесення будівель, які з 
технічної та економічної позицій містобудівного формування потребують 
вільної території для нової забудови. 

Необхідність оновлення міських об’єктів може виникнути під дією різних 
факторів, наприклад, технічного прогресу, смаків споживачів, що змінилися 
щодо місця проживання або ділової діяльності, концентраційних процесів 
(злиття підприємств), змін демографічних показників тощо. Прикладом 
останнього з перелічених випадків можна назвати велику потребу в об’єктах, 
спеціально пристосованих для людей літнього віку. 

Концентрація промислових підприємств, розширення їхньої виробничої 
діяльності іноді призводять до того, що деякі види їхньої діяльності можуть 
здійснюватися тільки за межею міста. Суворіше екологічне регулювання також 
призводить до змін у виборі місця розташування підприємств і чіткішого 
розмежування житлових і нежитлових об’єктів. Зростання кількості 
персональних автомобілів і, відповідно, більша свобода переміщення займають 
далеко не останнє місце з-поміж чинників оновлення. 
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Можливість подальшого розширення міської території скорочується 
через необхідність збереження природних зон і територіального зростання 
міста. Водночас, наявна забудована територія міста становить достатнє місце за 
оновленням, переплануванням і зміною функціонального призначення об’єктів. 
Перетворення існуючих міських об’єктів можна розподілити на оновлення 
(реновація), благоустрій, управління. 

У разі оновлення проводиться найбільш кардинальне перепланування 
(перебудова) території. Зубожілі й застарілі квартали та промислову забудову 
зносять і забудовують по-новому, до того ж об’єкти, що мають незначні 
функції, усувають, з’являються нові необхідні об’єкти. На рівні окремої будівлі 
оновлення означає радикальне перепланування, при якому недоторканим 
залишається тільки скелет будівлі або знесення будівлі та зведення на її місці 
нової, можливо, з новим призначенням (якщо ця будівля не має історичної 
цінності). 

У процесі благоустрою зміни є менш радикальними. Ідеться про 
поліпшення наявного на той момент стану прибудинкової території будівлі, 
комплексу будівель або району. Поліпшення району – це нове просторове 
планування та нове функціональне зонування. При цьому мова також йде про 
одноразові інвестиційні проєкти, хоча їхній обсяг не настільки великий, як у 
разі оновлення. На рівні окремої будівлі проводиться реновація (із незначним 
переплануванням). При цьому можлива зміна функціонального призначення 
(наприклад, переобладнання офісного будинку під готель). 

Метою управління є збереження наявного стану промислової будівлі на 
належному рівні. До того ж потрібно проводити техобслуговування чітко за 
планом і уникати прострочення стосовно ведення поточних ремонтних робіт. 
Планування функціонального призначення та облаштування можна проводити 
(змінювати) поступово за розробленим стратегічним планом. 

Отже, постійно мінливий попит споживачів диктується «знизу вгору», 
тобто споживачами, а не забудовниками. Інформацію про споживчий попит 
аналізують і використовують у процесі розроблення нових товарів (об’єктів), 
які потім реалізують як пропозиції. Місто відіграє при цьому важливу роль: для 
задоволення попиту використовується наявний фонд нерухомості або 
проводиться додаткова забудова. При цьому перед владою стоять декілька 
завдань: з одного боку, необхідно захистити права вже існуючих сторін, з 
іншого – потрібно створити територіальний простір для нових функціональних 
об’єктів. 
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3.2 Промисловий і постпромисловий редевелопмент: поняття,  
проблеми та перспективи 

Український ринок нерухомості розвивається швидкими темпами й в 
багатьох вільних сегментах житлового будівництва близький до стадії 
насичення. Особливо гостро це відчувається в найбільших містах, де абсолютно 
чітко проглядаються території та окремі об’єкти, що неефективно 
використовуються. Інтенсивне будівництво останніх років призвело до 
практично повного заповнення вільних земельних ділянок на території 
найбільших міст України. 

У перекладі з англійської мови слово «девелопмент» означає розвиток, 
стосовно нерухомості – розвиток проєктів, пов’язані з нерухомістю. Розвиток 
нерухомості становить складний багатоступінчастий процес створення нового 
продукту – об’єкта нерухомості. Девелопмент потрібно розглядати як сучасну 
концепцію проєктного управління, системний підхід до розвитку і реалізації 
проєктів у сфері нерухомості, орієнтований на задоволення потреб 
користувачів нерухомості й на максимізацію її вартості [102]. 

Отже, девелопмент нерухомості – це будь-яка підприємницька 
діяльність, пов’язана зі створенням або зміною об’єктів нерухомості, що 
призводять до досягнення підприємницьких цілей через збільшення їхньої  
цінності [56]. 

Зони міст, що сформувалися під впливом економічних і політичних умов 
іншого часу, надають широкі можливості для такого «промислового» 
редевелопменту – виробничих будівель, що використовуються з 
недовантаженням і придатних для реконструкції, а також земельних ділянок 
для реалізації точкового редевелопменту. 

Логічним продовженням перетворення міської нерухомості є залишкова 
точкова забудова окремих плям міської території та паралельно реалізація все 
складніших проєктів реконструкції існуючих будівель або редевелопменту 
сформованих територій великих промислових комплексів: 

1) редевелопмент будівель підприємств, що не використовують високі 
технології, з тим, щоб переорієнтувати їх на використання під адміністративні 
цілі і науково-дослідну роботу, пов’язану з високими технологіями; 

2) реконструкція старих великих підприємств для подальшого 
використання в якості складських та модернізованих офісно-технологічних 
будівель; 

3) знесення об’єктів важкої промисловості й подальше використання 
земельних ділянок під будівництво житлових кварталів або комерційної 
нерухомості; 
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4) перепрофілювання неефективно використовуваних територій, на яких 
розташовуються гаражно-будівельні кооперативи, малі промислові 
підприємства, снігозвалища, тощо. 

Безумовно, редевелопмент – завжди комплексне, унікальне завдання, що 
вимагає від виконавців комплексного й оперативного вирішення нестандартних 
завдань, які перебувають на стиках різних сфер. Редевелопмент промислових 
територій – ще більш комплексна завдання, оскільки вимагає 
багатостороннього аналізу не тільки варіантів редевелопменту, а й 
комплексного освоєння майбутніх нових районів. Редевелопмент вимагає 
фахівців, які здатні комплексно виконувати нестандартні завдання, що 
знаходяться на стиках різних областей, наприклад, таких як, узгодження, 
будівництво, проєктування, економічний аналіз, логістика та маркетинг. 
Подібні проєкти вимагають попереднього опрацювання ідеї-концепції розвитку 
території. 

Єдине питання, яке залишається відкритим – чи можна це все вважати 
промисловим редевелопментом? Чи є віднесення об’єкта редевелпоменту до 
промислового або цивільного використання підставою для номінації 
редевелопмента як виду діяльності? На нашу думку, зрозуміло, немає. Оскільки 
якщо ми говоримо про промисловий редевелопмент, то віднесення до 
діяльності в сфері промисловості можливо тільки за результатом 
редевелопменту, а в нашому випадку, таким результатом може бути саме 
подальше промислове застосування об’єкта нерухомості. 

Крім того, як вже було сказано, редевелопмент взагалі та комплексний 
редевелопмент промислових зон, зокрема, застосовують саме й тільки тоді, 
коли експлуатація промислового об’єкта за фактом припинена, виведення з 
експлуатації відбулося, але роботи по перебудові будівель та відновленню 
території не проводилися взагалі. Назвати таку діяльність промисловим 
редевелопментом також не представляється можливим і виправданим. 

Отже, можна стисло виокремити такі ключові умови для віднесення 
діяльності до комплексного промислового редевелопменту [56]: 

1) результатом редевелопменту є подальше промислове використання 
об’єкта нерухомості, але в будь-якій іншій якості або масштабі; 

2) редевелопмент відноситься до об’єкта промисловості не стільки за 
закінченням його експлуатаційного етапу життєвого циклу, скільки за періодом 
активної експлуатації; 

3) редевелопмент промислового об’єкта може включати й завдання 
переміщення діючого виробництва з відповідним технологічним оновленням і 
реновацією, а також редевелопмент через зміни вимог до навколишнього 
міського середовища. 

 



76 
 

У зв’язку з цим, потрібно розділити поняття промислового 
редевелопменту й постпромислового редевелопменту (рис. 3.3) [56]. 

 

 
Рисунок 3.3 – Принциповий поділ промислового й постпромислового 

редивелопменту 
 

Саме через те, що результатом постпромислового редевелопменту є будь-
який інший об’єкт нерухомості, не пов’язаний з раніше існуючим промисловим 
бізнесом, цей редевелопмент не варто відносити до промислового. Безумовно, 
можна говорити про редевелопмент промислових зон і територій, і саме від 
такого масового редевелопменту виходить поняття – комплексного 
редевелопменту, але не має сенсу говорити про промисловий редевелопмент, як 
діяльності, окремої від створення та зміни об’єктів промисловості взагалі.  

Промисловий редевелопмент – це професійна діяльність у сфері 
реінжинірингу об’єктів промислової нерухомості, спрямована на відновлення 
інвестиційної доцільності та їх подальшої експлуатації як промислових 
підприємств [56]. 

Комплексний промисловий редевелопмент не стосується комплексного 
редевелопменту територій, зокрема колишніх промислових зон. Як ми вже 
відзначали, це постпромисловий редевелопмент, який має свої 
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загальноприйняті цілі й веде до повної ліквідації та припинення діяльності 
будь-якого промислового об’єкта. Комплексність в цьому випадку – це момент 
одночасності та повноти припинення промислового виробництва. 

Комплексний промисловий редевелопмент націлений на отримання 
системного ефекту від обліку майбутнього редевелопмента в первинному 
проєкті. При цьому варіанти та сценарії найімовірнішого майбутнього 
редевелопменту повинні враховувати наступні концепції [56]: 

1. Облік бізнес-моделі варіантів редевелопменту. Наприклад, якщо 
припинення випуску певної продукції не дає змогу випускати щось інше, має 
сенс відразу розглядати такий цех або як майбутні сервісні майстерні, або як 
логістичний центр, або як автотранспортний цех. Відповідно до таких варіантів 
розглядається й бізнес-модель експлуатації такого цеху та відповідні витрати 
при майбутньому використанні. Якщо в результаті аналізу найвигіднішим 
рішенням є оренда або продаж, то й розташування цеху на первинному 
генплані має враховувати його можливу зміну в найближчі 5–10 років. 

2. Облік концепції промислового девелопменту, спочатку закладеної в 
проєкт. Якщо проєкт із самого початку закладається як високовірогідний для 
майбутнього редевелопменту, то найпридатнішою для нього є інтеграційна 
концепція, до того ж така, яка дасть змогу швидко перебудуватися під вимоги 
ключового, наприклад, кластерного центру. Найскладніші для обліку 
ймовірного редевелопменту проєкти в інжинірингової або інвестиційної 
концепції. Інвестиційна концепція має на увазі найжорсткіший облік ризиків, і, 
відповідно, мінімальну ймовірність редевелопменту. У такій ситуації 
найефективнішим буде варіант постпромислового редевелопменту. 

3. Облік присутності в промисловій зоні, монопромисловому поселенні 
або існуючому містобудівному оточенні. Імовірність зміни оточення й вимог до 
прилеглих промислових підприємств у майбутньому може зажадати заздалегідь 
закладати можливості посилення контролю безпеки й екологічних обмежень. 

Визначаючи концептуальну основу моделі редевелопменту промислових 
кластерів, зон або промислового сектору економіки мономіст, має сенс 
виходити з об’єднувального початку понять «редевелопмент» – «девелопмент». 
Загальним для цієї пари термінів є поняття «розвиток» [80]. Протилежним 
напрямом розвитку є деградація, яка проявляється сукупно в соціальній, 
економічній, екологічній та інституційній сферах. Коли процеси деградації 
переважають над процесами розвитку міста, постає питання про докорінні 
зміни, які дослідники називають революційними. 

Поняття «редевелопмент» – «девелопмент» стосується теорії та практики 
управління, менеджменту. У разі редевелопмента промислового сектору 
економіки мономіста мова йде про муніципальний і корпоративний 
менеджмент, коли процеси деградації, що переважають, викликають 
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необхідність «революції», що має на увазі [80]: 
 різкий стрибок, велику зміну організації господарської діяльності; 
 подолання кризи, що передує різкому стрибку; 
 розрив наступності в розвитку господарської діяльності. 
Сам стрибок не слід розуміти в буквальному сенсі слова, він 

розглядається як різка зміна швидкості процесу. Потрібно думати, що процес 
можна назвати революційним в повному сенсі слова тільки в тому разі, якщо є в 
наявності всі три названі вище ознаки. 

У цій ситуації ми просто зобов’язані вибудувати логічний ланцюжок 
понять, від системного інжинірингу до системного реінжинірингу, від 
девелопменту до комплексного промислового редевелопменту, і від них обох – 
до системного промислового редевелопменту. З точки зору системного підходу 
та системного мислення, промисловий редевелопмент повинен розглядатися не 
як окремо взятий бізнес-проєкт конкретного власника, а як фактор впливу на 
загальне промислове середовище регіону й території. Якщо, навіть, за 
приблизними факторами передбачається, що життєвий цикл промислової 
території добігає кінця й їй загрожує комплексний постпромисловий 
редевелопмент, той сам процес поточного промислового редевелопмента 
повинен враховувати такі передбачувані зміни. З іншого боку, можливо, що 
саме фактор промислового редевелопменту ключового підприємства 
промислової зони дасть поштовх для продовження життєвого циклу всієї 
системи і, через низку трансформацій у промислові парки або технологічні 
індустріальні зони, дозволить створити новий промисловий кластер навколо 
такого кореневого процесу. 

Саме поняття реінжиніринг найповніше відображає сутність процесів 
системного промислового редевелопменту. Ми виходимо з того, що початковий 
інжиніринг був уже проведений. У зв’язку з цим об’єкт промислового 
девелопменту сформувався шляхом реалізації процесів інвестиційно-
будівельного інжинірингу. У теорії та практиці менеджменту найповніше 
визначає поняття «реінжиніринг» дефініція М. Хаммера і Д. Чампі, які вперше 
застосували її в 1992 році в книзі «Реінжиніринг корпорації: маніфест 
революції в бізнесі». За їхнім визначенням, реінжиніринг – це фундаментальне 
переосмислення й радикальне перепроєктування бізнес-процесів для 
досягнення істотних поліпшень у ключових для сучасного бізнесу показниках 
результативності [80]. 

Отже, якщо комплексний промисловий редевелопмент – це діяльність 
щодо зміни існуючого промислового виробництва відповідно до всіх факторів 
впливу на його результативність незалежно від зовнішніх системних умов, то 
системний промисловий редевелопмент – це завдання підтримки системної 
якості промислової території або промислової зони, що враховує всі фактори 
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впливу як у часі, так і в соціально-ринковому зовнішньому середовищі. 
Системний редевелопмент, на відміну від комплексного редевелопменту, 

передбачає саме зміну процесів всередині промислових кластерів, зон, зокрема  
процесів управління, господарювання, логістики та інших взаємин учасників. 
Промисловий редевелопмент базується на інструментарії реінжинірингу й 
потрібно розглядати його як перспективний напрям у методології 
реформування промислового сектору економіки промислових підприємств, 
промислових зон і територій та перетворення їх у нові технопарки й 
індустріальні кластери.  

Якщо провести найпростішу класифікацію варіантів системного 
промислового редевелопменту, то можна умовно виокрмити такі групи 
напрямів реінжинірингу [56]: 

1. Промисловий редевелопмент працюючого підприємства відповідно до 
промислового оточення й життєвого циклу промислової зони, а також 
перспектив продовження її існування. 

2. Системний редевелопмент групи підприємств на одній території в 
промисловий парк або кластер, що дає змогу різко диверсифікувати залучення 
інновацінних технологій. 

3. Редевелопмент, який розширюється – редевелопмент нових виробництв 
на вже існуючих майданчиках (гринфілд у зоні браунфілда), який передбачає 
редевелопмент і вже діючих виробництв, у частині загальних інженерних 
мереж, логістики, безпеки, надійності й сервісу. 

Індустріальний парк типу «грінфілд» (greenfield) – індустріальний 
(промисловий) парк, який створюється на знов відведеній незабудованій 
земельній ділянці, зазвичай, спочатку не забезпеченій інфраструктурою. 
Індустріальний парк типу «браунфілд» (brownfield) – індустріальний 
(промисловий) парк, створений на основі раніше існуючих виробничих 
майданчиків, як правило, забезпечених будівлями, спорудами та 
інфраструктурою, щодо яких проводиться реконструкція або капітальний 
ремонт, відповідно до спеціалізації індустріального (промислового) парку й 
потребами його резидентів. 

4. Редевелопмент, що виникає з системного контролю реалізації проєктів 
нового промислового девелопменту або так званий ситуативний промисловий 
редевелопмент. Системність у цьому разі включає не тільки орієнтацію на 
вимоги зовнішніх або пасивних стейкхолдерів (стейкхолдери – це група осіб, 
яка тією чи іншою мірою може впливати на діяльність організації), стратегію 
розвитку ділянок і територій, але і як результат поетапного контролю проєкту. 
У такому разі, коли фактор ринкових ризиків ще більш передбачуваний  
стосовно планованого продукту, система редевелопменту повинна включатися 
як «рятувальне коло» на підставі сукупності деяких запрограмованих сигналів 
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про стан проєкту й ринку. 
5. Редевелопмент, що виникає з об’єктивної технологічної ситуації на 

ринку постачальників витратних матеріалів, сировини, запасних частин до 
обладнання. Це можуть бути й завдання, пов’язані з впровадженням 
енергоефективних технологій, це може бути також пов’язано з можливістю 
централізації інформаційних технологій і системи управління виробництвом, із 
ліквідацією та перепрофілюванням постачальників необхідних засобів і 
предметів праці. 

У будь-якому випадку, те, що сьогодні прийнято називати управлінням 
змінами, має для багатьох промислових підприємств перетворитися в систему 
перманентної реконцепції, яка передбачає можливі варіанти редевелопменту та 
враховує їх у планах реконструкції. 

Як відомо, історичною точкою відліку для редевелопменту, як 
системної діяльності у розвитку міст, уважається 1952 рік, коли в Америці 
з’явилися перші інвестиційні проєкти, які стали головною рушійною силою по 
пожвавленню занепалих районів і нераціонально використовуваних територій. 
У цей період виникли компанії, які почали скуповувати дрібні застарілі 
підприємства, зносити старі будинки та зводити на їхньому місці нові 
економічно привабливі об’єкти нерухомості. На сьогодні 49 штатів США і 
округ Колумбія використовують затверджений законами штатів інструментарій 
для реалізації проєктів редевелопменту [80]. Цей інструментарій най частіше 
застосовується у випадках, коли процеси деградації міст стають очевидними й 
незворотними в ситуації, що склалася. Однак дослідження нормативно-правової 
бази та аналітичних статей, пов’язаних із редевелопментом, вказує на 
недостатню теоретико-методологічну основу і, скоріше, на переважання 
нормативно-правового закріплення існуючої практики. Наприклад, у чинному 
законі штату Каліфорнія «California Community Redevelopment Law» дано таке 
визначення редевелопмента: редевелопменту (перебудова, розвиток нового 
напряму) – це планування, забудова, перепланування, модернізація, знесення, 
реконструкція, відновлення, або будь-яка їхня комбінація, частково й у цілому, 
для забезпечення відповідності житлових, комерційних, промислових, 
громадських та інших об’єктів і територій інтересам загального добробуту [80]. 

Одна з причин, чому американський досвід не прийнятний в 
оригінальному вигляді в Україні – відсутність необхідних законодавчих актів, 
що дають відповідні повноваження агентствам із редевелопменту. Також зовсім 
не очевидні гарантії прав власності та проблеми, що випливають звідси з 
залученням фінансування. Розробка й планування проєкту редевелопмента 
повинна здійснюватися з урахуванням вимог системи збалансованих 
показників, що обумовлюють баланс соціальних, економічних, екологічних та 
інституційних параметрів розвитку територіального утворення. 
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Одже, постпромисловий редевелопмент – це професійна діяльність у 
сфері реновації промислових територій із використанням власних і залучених 
інвестицій, спрямована на відновлення інвестиційної привабливості територій і 
формування їхньої економічної незалежності, що побічно передбачає також 
виконання соціальних, екологічних та інституційних проблем. 

Постпромисловий редевелопмент (або редевелопмент промислової 
забудови) є вдалою практикою ефективного використання територіальних 
ресурсів міст. Перепрофільовані виробничі території стають новими точками 
тяжіння у містах, використовуючись для створення багатофункціональних 
кластерів, що поєднують різноманітні об’єкти нерухомості, рекреаційні зони, 
науково-інноваційні центри, культурно-просвітницькі об’єкти тощо. 

Поняття «редевелопмент» утворено від уже відомого поняття 
«девелопмент». Отже, оскільки девелопмент має на увазі розвиток об’єктів 
нерухомості, то під редевелопментом можна розуміти перерозвиток об’єктів 
нерухомості з метою ефективнішого їх використання. Можна сказати, що 
редевелопмент – це процес вторинного, зокрема, комплексного розвитку 
території (її «відродження»), процес перетворення вже наявних на території 
об’єктів нерухомості в абсолютно нові, часто зі зміною їхнього 
функціонального призначення [25]. 

Перешкодою на шляху впровадження системи постпромислового 
редевелопменту в Україні є комплекс економіко-правових і організаційних 
проблем, який пов’язаний із відсутністю [70]: повноцінної законодавчої бази; 
висококваліфікованих спеціалістів із питання реновації промислових зон 
відповідно сучасним ринковим умовам; науково-методичного інструментарію; 
взаємодії влади, бізнесу, девелоперів, інвесторів, населення. Крім цього, має 
місто комплекс проблем пов’язаних зі здійсненням процесу перенесення 
промислових підприємств із центральних частин міста за межі міської 
території, забезпечення необхідних умов адаптації підприємств у нових 
виробничих зонах. 

Розглядаючи зарубіжний досвід зі стимулювання виведення підприємств 
із промислових зон у центрі міста на периферію можна навести приклад 
запропонованої системи економічних пільг промисловцям і підприємцям у 
місті Париж (Франція) (рис. 3.4) [70]. 
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Рисунок 3.4 – Система економічних пільг задля стимулювання виведення 

підприємств з центра міста на периферію (приклад м. Париж) 
 

Загалом, комплексна економічна система редевелопменту промислових 
земель повинна включати такі механізми: бюджетний, земельно-майновий, 
пільговий (тарифний), компенсаційний, штрафний [125] (рис. 3.5). 

Механізм залучення інвесторів щодо реалізації проєктів редевелопменту 
шляхом реновації виробничих територій в Україні повинен базуватися на 
впровадженні відповідних пільгових норм, зокрема [125]: 

 пільгові умови придбання або взяття в оренду цих земельних ділянок; 
 звільнення від сплати податків на етапі розроблення проєктної 

документації, оформлення дозвільної та будівельної документації; 
 сприяння органів виконавчої влади процесу погодження проєктно-

дозвільної документації; 
 монетизація прийняття рішень виконавчої влади при зміні цільового 

призначення земельної ділянки дозволить здійснювати прозору інвестиційну 
діяльність; 

 пільгове кредитування для винесення промислових підприємств за 
межі населеного пункту; 

 відшкодування затрат інвестору за рахунок міського бюджету на 
відновлення, організацію колишніх промислових територій, якщо до моменту 
набуття права власності на ці земельні ділянки інвестором, дані 
землекористування перебували у комунальній (державній) власності. 

Реалії сучасної економічної кон’юнктури ринку нерухомості такі, що в 
наявності стрімко зростаючий інтерес до теорії та практики редевелопмента. 
Аналіз показує, що серед учасників процесу редевелопменту відсутня єдність 
розуміння етапів, цілей, завдань процесу, методик оцінки ефективності проєкту 
редевелопменту як багатофакторної величини [66].  
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Рисунок 3.5 – Комплексна система економічного механізму трансформації 

промислових землекористувань 
 

Приклади стимулювання девелоперів при здійсненні проєктів 
редевелопменту промислових зон наведено в таблиці 3.1 [70]. 
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Таблиця 3.1 – Приклади стимулювання девелоперів при здійсненні 
проєктів редевелопменту промислових зон 

Назва проєкту 
(країна) 

Мотиваційні складники 

Проєкт редевелопменту 
у штаті Нью-Джерсі та 

Міссурі (США) 

Кредитне фінансування в розмірі до 100 % на 
очистку земельної ділянки та підготовки до нового 
будівництва. Відкладення виплати податків для 
девелоперів, а витрати на розчищення території 
погашаються невиплаченими податками 

Проєкт редевелопменту 
«Доклендс».  

(Велика Британія) 

Пільговий податковий режим у вигляді звільнення 
від податку на промислову й комерційну 
нерухомість, повне звільнення від податку на 
витрати на будівництво нових промислових 
підприємств на території зони, а також покриття за 
рахунок міського бюджету витрат на організацію 
нових виробничих територій, їхню рекламу та 
забезпечення транспортом і комунікаціями 

Проєкт редевелопменту 
«HafenCity». 
(Німеччина) 

Високоякісний простір. Урахуванням сучасних 
екологічних вимог та сталого розвитку. 
Інноваційний, високотехнологічний підхід 

 
Крім того, необхідно враховувати такі особливості інформаційного 

простору редевелопменту, як недостатність нормативної бази, низька швидкість 
обміну інформацією, надзвичайно широкий діапазон, у якому може 
змінюватися ступінь поінформованості учасників ринку нерухомості про товар 
і ціни. Зазначені фактори зумовлюють побудову єдиного наукового підходу в 
сфері редевелопменту промислової нерухомості для підвищення його 
ефективності як підприємницької діяльності в інвестиційно-будівельній сфері. 

3.3 Сутність редевелопменту промислової нерухомості та його місце 
в інвестиційно-будівельній сфері підприємницької діяльності 

Редевелопмент нерухомості – це підприємницька діяльність у галузі 
девелопменту, пов’язана зі зміною існуючих об’єктів нерухомості, що 
призводить до досягнення підприємницьких цілей через збільшення їхньої 
споживчої цінності [56]. Редевелопмент нерухомості має багатогранний ефект: 
удосконалення архітектурно-планувального розвитку міста, поява нових 
земельних ресурсів, об’єктів нерухомості, робочих місць, перетворення та 
розвиток транспортної мережі, скорочення маятникової міграції, вирішення 
екологічних проблем. 
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Редевелопмент міських територій має низьку незаперечних переваг  
як для міста загалом, так і для інвесторів зокрема, оскільки до цих пір в 
центральних і прилеглих до центру районах міст існує велика кількість 
простоюють промислових підприємств, розташованих на масштабних 
земельних ділянках [25]. 

Для інвестора, насамперед, позитивним моментом є можливість зведення 
об’єкта в хорошому місці, на ділянці достатнього розміру. Для міста – це 
відродження занедбаних територій, організація нових робочих місць, оновлення 
й поліпшення портрета міста, поповнення дохідної частини місцевого бюджету. 

Розглянемо класифікацію редевелопменту авторів Є. Б. Голованова та 
В. А. Кисельової [25]: 

 повний редевелопмент; 
 частковий редевелопмент; 
 поверхневий редевелопмент. 
Повний редевелопмент передбачає кардинальний перерозвиток 

території та об’єктів нерухомості, починаючи зі зміни цільового призначення 
земельної ділянки, погодження нового проєкту й закінчуючи прокладанням 
нових інженерних мереж, організацією нових транспортних розв’язок. У 
такому випадку промислові об’єкти стають сучасними торговими або торгово-
розважальними центрами, спеціалізованими або продуктовими 
супермаркетами, а також бізнес-центрами або великими логістичними 
комплексами. 

Повний редевелопмент обов’язково передбачає проведення комплексу 
маркетингових досліджень, розробку концепції проєкту та його узгодження, 
опрацювання архітектурної ідеї, адже правильне функціональне призначення в 
майбутньому буде визначати прибутковість об’єкта. Цей вид редевелопменту 
використовує виключно земельну ділянку. 

Частковий редевелопмент передбачає перерозвиток міських територій і 
частково об’єктів, із модернізацією або оновленням існуючих транспортних 
розв’язок та інженерних мереж. У цьому випадку не завжди проводиться зміна 
цільового призначення земельної ділянки, а майбутній проєкт часто 
проєктується в межах існуючого цільового призначення або з невеликими 
поправками. Зазвичай, так розробляються офісно-складські або логістичні 
комплекси з адміністративними будівлями. Отже, в разі часткового 
редевелопмента використовується наявний земельну ділянку й деякі існуючі 
об’єкти, які, зазвичай, проходять процес реконструкції або модернізації. 

Поверхневий редевелопмент, зазвичай, не передбачає серйозних, 
кардинальних змін існуючих об’єктів. Редевелопменту піддаються або 
адміністративно-побутові будівлі або окремі цехи. Такий варіант передбачає 
зведення складських комплексів, коли не потрібна кардинальна зміна 
транспортних шляхів, під’їзних доріг і об’єктів інженерної інфраструктури. 
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Стає очевидним, що за рівнем капіталовкладень і трудовитрат повний 
редевелопмент промислових об’єктів стоїть на першому місці, оскільки обсяг 
необхідних інвестицій рівнозначний сумі інвестицій для реалізації нового 
проєкту, плюс витрати на зміну цільового призначення ділянки та очищення 
території від існуючих будівель і конструкцій. 

Найменш витратним за часом і фінансовим потокам уважається 
поверхневий редевелопмент, проте в кожному конкретному випадку реалізації 
проєктів редевелопмента є свої особливості, властивості різним об’єктам 
комерційної нерухомості [25]. 

Класифікувати девелопмент (редевелопмент) нерухомості можна 
також за організаційно-фінансовими ознаками – fee-девелопмент і 
speculative-девелопмент. Іноді до девелопменту відносять і будівництво об’єкта 
нерухомості під себе (build-to-suit), однак така діяльність не ставить за мету 
отримання прибутку [102]. 

У першій схемі (fee-девелопмент) девелопер не бере на себе фінансових 
ризиків і працює за гонорар. Найчастіше інвестор наймає девелопера, щоб 
останній на обраній земельній ділянці побудував будівлю «під ключ» (для 
редевелопменту – це знесення будівлі й забудова території, або її реконструкція 
зі зміною функції) і, можливо, «заповнив» її орендарями. Вибір девелопера 
відбувається, здебільшого, за допомогою тендера. У такий проєкт девелопер 
зазвичай не вкладає свої гроші. Він лише проводить проєктування за гроші 
замовника, необхідне узгодження документації з владою, будівництво й здачу 
площ. На всі необхідні роботи він залучає фахівців (архітекторів, підрядників, 
інжинірингові фірми тощо), але відповідальність за весь проєкт в цілому 
лежить на ньому. Гонорар за керівництво проєктом в особливо складних 
випадках може досягати 10 % від вартості проєкту [102]. 

Другий різновид (speculative-девелопмент) набагато складніший, ніж 
fee-девелопмент. Девелопер створює комерційну нерухомість, виступаючи як 
одноосібний організатор проєкту. По суті, девелопер виконує всі ті самі 
функції, що й за першою схемою, але, крім цього, ще й займається побудовою 
фінансової схеми проєкту. При цьому девелопер вкладає в проєкт власні кошти, 
які і є стрижнем майбутньої фінансової схеми. 

Інвестиційна стратегія відтворення нерухомості може бути представлена 
як фіксована комбінація основних елементів системи інвестування, відповідно 
заданим цільовим параметрам розвитку. 

До основних елементів системи інвестування нерухомості  
належать [102]: 

 суб’єкти інвестування – юридичні та фізичні особи, які вкладають 
ресурси в створення, експлуатацію, модернізацію, капітальний і поточний 
ремонти, обмін, продаж або ліквідацію нерухомості; 
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 об’єкти інвестування – нерухомість усіх форм і різновидів; 
 види інвестування – характеристика цільового складника вкладення 

ресурсів, який становить два напрями інвестицій: 1) у процес виробництва 
(будівництво, експлуатацію, ремонт і ліквідацію об’єктів нерухомості) – так 
звані капіталоутворювальні інвестиції; 2) у цінності фондового (цінні папери) і 
грошового (валюта, депозити, міжбанківські й комерційні кредити тощоринків 
– фінансові інвестиції; 

 джерела інвестування – підрозділ ресурсів залежно від їхнього 
походження: формуються з власних коштів господарюючого суб’єкта 
(основного суб’єкта інвестування або пулу інвесторів), залучені ресурси в 
різних формах (бюджетне фінансування, пайова участь, спільна діяльність, 
кооперація, участь в акціонуванні тощо), позикові ресурси (кредитування 
різних видів і форм, тимчасова фінансова допомога тощо); 

 форми інвестування, що включають усю різноманітність матеріально-
речових і нематеріальних видів вкладень (від грошових форм, цінних паперів 
до різних видів прав, які обслуговують процеси відтворення нерухомості);  

 методи інвестування, що становлять собою сукупність прийомів 
залучення та способів використання інвестиційних ресурсів в контексті форм 
участі інвестора в кінцевих результатах діяльності. З-поміж них потрібно 
виокремити: державні трансферти; фондування, надання пільг; вкладення в 
межах спільної діяльності; об’єднання інвестиційних ресурсів в умовах 
кооперування діяльності учасників ринку нерухомості; придбання акцій 
господарюючих суб’єктів; розміщення облігаційних позик, заставних, 
сертифікатів тощо; кредитування, зокрема іпотечне тощо. 

У міжнародній практиці використовуються такі моделі інвестування в 
нерухомість [102]: 

 підприємницька модель. Мета інвестування полягає в отриманні 
прибутку від експлуатації нерухомості. До того ж це може бути нерухомість 
виробничого призначення, адміністративна, житлова тощо. Інвестор може 
розпоряджатися дохідною нерухомістю як власник, а в разі використання 
пайових методів інвестування, – як власник відповідної частини нерухомості. 
Інвестор може не ставати власником, як у разі використання кредитування, а 
мати право повернення вкладень із відповідним прибутком. У будь-якому разі 
повернення інвестицій у цій моделі здійснюється за рахунок доходів від 
експлуатації побудованих, відреставрованих, відремонтованих об’єктів 
нерухомості; 

 орендна модель. Інвестування в об’єкти нерухомості проводиться з 
метою надання їх в оренду різним суб’єктам господарювання та громадянам на 
різноманітні терміни й умови оплати. Орендарями можуть бути також 
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державні, комунальні підприємства та установи. Як і в першому випадку, 
інвестор може ставати повним, частковим власником або віддати перевагу не 
перетворювати фінансові відносини у відносини власності, залишаючи їх у 
заставної формі; 

 модель продажу. Інвестування в нерухомість проводиться з метою 
подальшого продажу об’єкта на стадії експлуатації. Для об’єктів комерційної 
нерухомості реалізація цієї моделі, зазвичай, передбачає продаж об’єкта після 
введення його в експлуатацію та «заповнення» орендарями; 

 концесійна модель. Власність на об’єкти інвестування після 
закінчення встановленого терміну концесії безоплатно передається державі. На 
відміну від інших моделей тут існує певний фінансовий ризик для інвестора, 
оскільки доходи залежать від ринкової кон’юнктури обсягу попиту й жорстко 
фіксовані за часом; 

 кооперативна модель. Відбувається з’єднання інвестицій різних 
інвесторів, зокрема державних, громадських і приватних. Ступінь впливу на 
об’єкт нерухомості залежить від частки вкладених інвестиційних ресурсів і 
може бути оформлена по-різному, залежно від виду нерухомості й інтересів 
інвесторів. Так, державі може бути надано право «вето» на рішення 
стосовноподальшого продажу, застави, передачі в оренду та інші операцій з 
об’єктами нерухомості. 

Основною метою девелоперської компанії є збільшення вартості 
активу (нерухомості) і отже максимізація прибутку від девелоперської 
діяльності. Основним результатом девелопменту є конкурентоспроможний 
об’єкт нерухомості, що максимально задовольняє потреби ринку й забезпечує 
високі показники ефективності інвестицій. 

Девелопмент нерухомості – тип підприємницької інвестиційної 
проєктно-орієнтованої та операційної діяльності, пов’язаної із якісною зміною 
існуючого стану нерухомості (зокрема – земельних ділянок) із метою 
збільшення її цінності [1]. Оскільки девелопмент має на увазі розвиток об’єктів 
нерухомості, то під редевелопментом можна розуміти перерозвиток об’єктів 
нерухомості з метою ефективнішого їх використання. Можна сказати, що 
редевелопмент – це процес вторинного, зазвичай, комплексного розвитку 
території (її «відродження»), процес перетворення вже наявних на території 
об’єктів нерухомості в абсолютно нові, часто зі зміною їхнього 
функціонального призначення. 

Варто зазначити, що економічна вигода й доцільність знесення та 
будівництва нової будівлі залежить від конкретного об’єкта: його початкової 
вартості, стану будівельних конструкцій, особливостей архітектурних рішень, 
наявності підведених до будівлі інженерних мереж, прилеглої території та 
багато чого іншого. Інакше кажучи, якщо конфігурація об’єкта загалом дає 
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змогу порівняно легко реконструювати його в офісний або житловий будинок, 
то зносити його, швидше за все, не має сенсу: це буде дорожче й займе більше 
часу. Серед чинників успішності проєктів редевелопменту – близькість до 
центру, розвиток найближчого оточення, інженерна підготовка, архітектурна та 
просторово-територіальна концепція, цінова політика, інфраструктура, імідж 
девелопера. 

При прийнятті рішення про реновацію архітектурна та просторово-
територіальна концепція редевелопменту повинна враховувати не тільки 
державні будівельні норми, а, насамперед, спиратися на комплексний аналіз 
майбутнього проєкту, беручи до уваги такі фактори: 

 необхідність збереження історичного вигляду об’єкта; 
 поєднання проєктів редевелопменту з містобудівними планами 

розвитку навколишніх територій як за архітектурними вимогами, так і за 
концептуальним розвитком території; 

 відповідність існуючих або планованих приміщень по конфігурації, 
площам, інженерно-технічними показниками й призначенням, прогнозованим 
запитам потенційних покупців або орендарів об’єкта; 

 співвідношення очікуваної ефективності вкладення фінансових коштів 
із планованими архітектурними та будівельними витратами, спрямованими на 
зміну вигляду та призначення об’єкта; 

 наявність або можливість збільшення навантаження на існуючі 
комунікації, мережі та інфраструктуру; 

 відповідність містобудівного рішення майбутнім людським і 
транспортним потокам. 

Сутність девелоперської діяльності може бути розглянута через призму 
таких змістовних блоків [102]: 

 ідея – у межах цього блоку розглядаються питання розробки концепції, 
оцінки ефективності інвестицій та подальшої реалізації проєкту відносно до 
місії та стратегії девелоперської компанії; 

 людські ресурси – розглядаються питання відбору, просування та 
мотивації персоналу компанії; 

 організація та технології – у цьому блоці розглядаються: 
організаційна структура, використання ефективних методів управління, 
сучасних інформаційних технологій, автоматизації бізнес-процесів; 

 комунікації з зовнішнім середовищем – розглядаються питання 
ефективності взаємодії з контрагентами, державними органами, громадськістю, 
створення сприятливого іміджу компанії; 

 фінанси – у блоці розглядаються питання фінансування як діяльності 
девелоперської компанії загалом та оцінки її фінансового стану, так і розробки 
схем фінансування окремих проєктів. 
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З огляду на ці міркування ми можемо вибудувати логічний ряд тез про 
місце редевелопменту в інвестиційно-будівельній сфері підприємницької 
діяльності: 

 будь-який інвестиційно-будівельний проєкт є девелоперським 
проєктом апріорі; 

 велика частина девелоперських проєктів за своєю суттю є проєктами 
редевелопменту, оскільки там, так чи інакше, присутній елемент зміни 
результатів попереднього девелопменту; 

 редевелопмент може стосуватися як об’єкту девелопмента цілком, так і 
окремого його складника, як об’єкта капітального будівництва, як земельної 
ділянки, так і невіддільних від ділянки компонентів – надр і водних просторів; 

 оцінка об’єкта редевелопменту з точки зору впливу на його вартість у 
майбутньому й ефективність експлуатації повинна включати оцінку впливу 
етапів життєвого циклу редевелопмента як до поточного проєкту, так і після 
його завершення. 

3.4 Сучасний підхід до організації процесу й управління проєктами 
 редевелопменту промислових територій 

Девелопмент (редевелопмент) потрібно розглядати як сучасну 
концепцію проєктного управління, системний підхід до розвитку та реалізації 
проєктів у сфері нерухомості, орієнтований на задоволення потреб 
користувачів нерухомості та на максимізацію її вартості [102]. 

Девелоперський проєкт – комплекс документів та заходів, що 
виконується із залученням інвестицій, обмеженням ресурсів та термінів, 
спрямований на створення унікального запланованого результату – якісної 
зміни існуючого стану нерухомості (зокрема – земельних ділянок) із метою 
збільшення її цінності [1]. 

Проєкти редевелопменту класифікуються за такими ознаками [66]: 
1. За розмірами проєктів (величина корисної площі та період окупності): 
 глобальні – вимагають значних інвестицій, які пов’язані з розчищенням 

територій, зайнятих колишніми виробництвами, зведенням нових об’єктів, 
перенесенням або закриттям підприємств, а також витратами, що 
направляються в місцеві йнаціональний бюджети; 

 місцевого значення – пов’язані з перепрофілюванням існуючих 
будівель і споруд в інше призначення. 

2. За типом реконструкції: 
 без виведення об’єкта з експлуатації; 
 з виведенням об’єкта з експлуатації. 
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3. За джерелом інвестицій: 
 державний бюджет; 
 муніципальна влада; 
 великі редевелоперскі компанії; 
 приватні інвестори; 
 реінвестування поточних надходжень від оренди. 
4. За функціональним призначенням: 
 підвищення класності без зміни функціонального призначення 

(наприклад, у сегменті офісної нерухомості: офіси від класу С до класу В; у 
сегменті торговельної нерухомості: ринки – професійні торгові центри – 
ритейл-парки); 

 зміна функціонального призначення. 
5. За причиною виникнення: 
 конкуренція – поява нових форматів, мережевий девелопмент; 
 моральний знос – невідповідність поточним стандартам комфорту й 

безпеки; 
 відсутність достатнього фінансування; 
 зміна попиту – насичення ринку. 
6. За рівнем ризиків проєкту: 
 високоризикові проєкти (глобальний рівень); 
 проєкти з низьким рівнем ризику (проєкти місцевого рівня). 
Редевелопмент починається з ідеї, яка в майбутньому буде втілена в 

життя. Втіленням же самої ідеї є розроблена концепція обраного об’єкта для 
інвестування. Розробка концепції включає кілька етапів [102]: 

1. Формування чіткого розуміння цілей у зв’язку з реалізацією 
проєкту. Перед початком роботи потрібно уточнити цілі, поставлені перед 
учасниками проєкту. Це допоможе правильно структурувати роботу за 
проєктом і здійснити відбір найбільш прийнятних рішень. Формується чітке 
уявлення щодо таких параметрів: 

 інвестиційні цілі – ключові інвестиційні критерії (ризики, очікувана 
прибутковість на вкладені кошти, термін реалізації проєкту, вимоги щодо 
ліквідності проєкту); 

 функції, які виконує девелопер у межах проєкту (розробка проєкту, 
отримання необхідних дозволів, проведення тендеру серед підрядників, продаж 
земельної ділянки, залучення фінансування, експлуатація тощо); 

 досягнення балансу між фінансовими цілями та громадськими 
завданнями (наприклад, розробка проєкту високого класу або мінімізація 
розбіжностей із міською владою). 
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2. Аналіз ділянки. Перш ніж почати роботу над концепцією проєкту, 
необхідно визначити оточення проєкту, існуючі обмеження й можливості 
ділянки, а також рівень конкуренції для проєкту. Для цього необхідно вивчити 
всю наявну документацію по ділянці, а також розглянути такі питання щодо 
проєкту: 

 місце розташування ділянки, основні фізичні характеристики (опис, 
видимість, комунікації – на ділянці й поблизу її); 

 існуюча транспортна інфраструктура та доступ на ділянку (система 
громадського транспорту, автомобільна й пішохідна доступність, в’їзди та 
виїзди, аналіз пішохідних і транспортних потоків у безпосередній близькості до 
ділянки, потреба в автостоянках, рекомендації щодо поліпшення транспортної 
системи); 

 існуючі будівлі, будівлі на ділянці (можливості щодо їх знесення / 
реконструкції та використання в межах майбутнього комплексу); 

 навколишня забудова (характер, типи, обмеження, що накладаються); 
 інфраструктура та комунікації (можливості по підключенню, наявність 

мереж на ділянці, що обмежують характер забудови тощо); 
 передбачувана кількість рівнів і поверхів запланованої будівлі проєкту. 
3. Аналіз конкуренції проєкту. Необхідно проаналізувати існуючу й 

майбутню конкуренцію в конкретному сегменті, зокрема в районі ділянки 
забудови. Це дослідження включає в себе опис сильних і слабких сторін 
конкуруючих об’єктів, аналіз їхніх переваг та недоліків щодо розглянутої 
ділянки забудови. Для кожного з основних конкуруючих проєктів надається 
така інформація: місце розташування; найменування компанії-девелопера; дата 
закінчення будівництва; будівля нова або реконструйована; розмір орендованої 
площі; кількість паркувальних місць; орендні ставки; основні якірні орендарі. 

4. Аналіз попиту з боку потенційних орендарів / користувачів. 
Проведення опитування потенційних орендарів із метою виявлення 
привабливості проєкту, а також для внесення їх рекомендацій у концепцію 
проукту. Цей аналіз дозволяє визначити розміри приміщень для якірних, міні-
якірних орендарів, приміщень, орендованих мережевими магазинами різного 
профілю й повинен містити таку інформацію: 

 профіль потенційних якірних і міні-якірних орендарів; 
 потреби орендарів щодо розміру приміщень; 
 вимоги орендарів щодо розташування приміщень усередині торгового 

центру; 
 оцінку загальної кількості приміщень, які можуть бути орендовані в 

торговому центрі на підставі опитування представників різних груп орендарів. 
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5. SWOT-аналіз. На підставі проведеного аналізу визначаються сильні та 
слабкі сторони проєкту й робляться висновки про ризики та перспективи його 
розвитку. 

6. Розробка кількох варіантів концепції проєкту й вибір 
найоптимальнішої концепції. На підставі проведеного аналізу попиту та 
пропозиції розробляється й порівнюється кілька варіантів концепцій і 
виробляються рекомендації з найоптимальнішої концепції проєкту: 

 розмір проєкту (площа, розташування, поверховість, щільність 
забудови); 

 розташування різних типів забудови на ділянці; 
 рекомендована концепція проєкту; 
 попередні оцінки загальних і орендованих площ проєкту; 
 попередні оцінки орендного доходу. 
7. Попередній фінансовий аналіз. Необхідно провести попередній 

фінансовий аналіз, заснований на розробленій концепції бачення території, 
відведеної для здійснення проєкту. Проводиться аналіз найефективнішого 
використання з урахуванням зміни типу використання території з метою 
порівняння різних сценаріїв розвитку ділянки. 

Після затвердження в загальних рисах індикативних схем розвитку 
ділянки розраховується залишкова вартість землі для різних сценаріїв забудови 
ділянки. Проводиться NPV-аналіз для визначення оптимальної схеми розвитку 
ділянки відповідно до цілей проєкту. Результатом цього етапу є підведення 
підсумків фінансового аналізу та оцінка результатів. 

8. Завдання архітекторам. Метою цього етапу є визначення оптимальної 
концепції наповнення проєкту спільно з командою архітекторів. Даються 
рекомендації: за технічними характеристиками будівлі (висота стель, входи та 
виходи, вертикальна циркуляція, крок колонтощо); щодо дизайну; щодо 
найптимальнішого внутрішнього розташування приміщень; щодо кількості 
паркувальних місць, кількості рівнів паркування). 

Основною метою девелоперської компанії є збільшення вартості активу 
(нерухомості) отже максимізація прибутку від девелоперської діяльності. Для 
досягнення поставленої мети необхідно виконати комплекс завдань на різних 
стадіях девелопменту [102]: 

 передпроєктна стадія: аналіз ринку нерухомості, підбір об’єкта 
нерухомості, формування стратегії проєкту, інвестиційний аналіз, оформлення 
початково-дозвільної документації, залучення кредитних та інвестиційних 
коштів; 

 стадія проєктування: розробка фінансової схеми, організація 
фінансування, формування архітектурно-інженерної групи, залучення для 
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консультацій брокера, який буде реалізовувати площі, керівництво 
проєктуванням, проведення тендеру на будівельні роботи; 

 стадія будівництва: координація ведення будівельних робіт (поставка 
матеріалів, інженерних робіт), контроль якості будівництва і кошторисних 
витрат; 

 стадія реалізації: маркетинг, реалізація площ, контроль за 
експлуатацією будівлі та роботою інженерних систем після закінчення 
будівництва. 

Процес девелопменту (редевелопменту) включає в себе підбір команди 
учасників проєкту, дослідження ринку, маркетинг, проєктування, будівництво, 
фінансування, бухгалтерський облік, управління майном. Це бізнес, де потрібні 
порівняно великі інвестиції з тривалим циклом і де вироблений продукт 
тривалий час може створювати регулярний грошовий потік. При цьому, 
потрібно врахувати, що девелоперська компанія є основним учасником 
інвестиційного процесу, контролюючим і координуючим діяльність своїх 
контрагентів [102]. Система комунікацій у діяльності девелоперської компанії 
має надзвичайно важливе значення. Адже від того, наскільки ефективно 
вибудовані комунікації з учасниками ринку нерухомості, багато в чому 
залежить ефективність реалізації як окремого проєкту, так і діяльності компанії 
загалом.  

Схематично взаємодія учасників редевелоперського проєкту зображена 
на рисунку 3.6. 

Зміст процесу редевелопмента об’єкта нерухомості: 
1. Системний аналіз ринку нерухомості: загальні тенденції ринку 

нерухомості; стан сегментів ринку нерухомості; прогноз розвитку ринку 
нерухомості. 

2. Повна та всебічна оцінка об’єкта нерухомості за напрямами: 
функціональна приналежність об’єкта нерухомості (виробнича, комунально-
складська, деградовані території, автобази тощо); привабливість території 
(економічна, містобудівна, ландшафтна, екологічна тощо); ступінь негативного 
впливу на навколишнє середовище; аналіз культурної, історичної, архітектурної 
цінності території та будівель (пам’ятники, рядова забудова, унікальна сучасна 
архітектура); форма власності; рентабельність; капітальність і фізичний стан 
будівель. 

3. Формування стратегії, концепції та команди проєкту: концепція 
включає: нове функціональне використання, архітектурні вимоги, споживчі 
вимоги, інженерні, інвестиційні аспекти, юридичні параметри; формування 
професійної команди виконавців передбачає: проведення тендеру серед різних 
фахівців, проєктувальників, консультантів, підрядників; розробку тендерної 
документації. 
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Рисунок 3.6 – Взаємодія учасників проєкту редевелопмента 

 

4. Інвестиційний аналіз: основні допущення й нормативи для фінансово-
економічних розрахунків; організаційний план (етапи та терміни реалізації 
проєкту); кошторис витрат на проєкт відповідно до основних складників; 
розрахунок доходів (план продажів); графік освоєння інвестицій; джерела, 
обсяги й терміни фінансування; звіт про рух грошових коштів; прогнозний 
баланс; звіт про прибутки та збитки; розробка різних сценаріїв бюджету 
проєкту, зокрема оцінку та прогноз; розробка бізнес-плану. 

Важлива відмінність девелоперських проєктів від інвестиційно-
будівельних – це необхідність постійного наскрізного маркетингового 
супроводу проєкту девелопменту на всіх стадіях його реалізації, оскільки 
мінливі зовнішні та внутрішні умови середовища можуть значно вплинути на 
ефективність його здійснення [1]. Виникає необхідність постійного 
моніторингу, що дає змогу вловити тенденції ринку для своєчасного прийняття 
управлінських рішень щодо внесення змін не тільки конструктивних, але й 
концептуальних, що ведуть до перепрофілювання об’єкта нерухомості, а іноді – 
і до його ліквідації. 

Найважливішою особливістю є і той факт, що девелоперська діяльність 
має на меті обов’язкове досягнення позитивного економічного ефекту проєкту 
для його учасників, на відміну від традиційного введення в дію об’єкта 
будівництва. Відмінною рисою є перехід від виконання будівельно-монтажних 
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робіт,  що фінансуються капітальними вкладеннями при традиційній реалізації 
інвестиційно-будівельного проєкту, до інвестування як процесу реалізації 
девелоперського проєкту, що охоплює ширший склад різноманітних об’єктів та 
учасників. 

Звідси випливає необхідність забезпечення прав власності на об’єкт 
нерухомості, який фінансується за рахунок коштів приватних інвесторів, а 
споруджується на ділянках комунальної власності – міських територіях, 
призначених під забудову. Як наслідок, виникає поділ прав власності на землю 
та на нерозривно пов’язані з нею будинки, будівлі та споруди. 

І звичайно, найважливіша відмінність – це перерозподіл відповідальності 
та керівних функцій між учасниками проєкту. Замовники й генпідрядні 
організації залишаються в девелоперських проєктах, безумовно, основними, але 
вже не головними учасниками. Вони виконують переважно технічні та 
організаційно-економічні функції, спрямовані на забезпечення відповідності 
проєкту вимогам за вартістю, строками та якістю. Девелопер же починає 
контролювати фінансово-економічні аспекти в процесі реалізації проєкту, такі 
як вибір комерційно привабливого проєкту, залучення інвестицій, забезпечення 
фінансової стійкості проєкту тощо. У такий спосіб забезпечується більш 
високий системний рівень управління  девелоперськими проєктами.  

Девелопер організує та забезпечує керованість існування об’єкта 
нерухомості протягом усього його життєвого циклу, тобто від концептуальної 
передінвестиційної стадії до інвестиційної, від експлуатації до реконструкції 
(модернізації) і далі – до повної ліквідації об’єкта нерухомості. 

Ще одна важлива відмінність проєктів девелопменту – тривалість 
життєвого циклу проєкту. При реалізації проєктів традиційним способом 
життєвий цикл зазвичай обмежується інвестиційно-будівельною стадією, іноді 
включаючи передінвестиційну, що в сукупності становить від 3-х до 5–7 років, 
залежно від складності й масштабності проєкту. Життєвий цикл 
девелоперського проєкту може становити десятки, а іноді й сотні років [1]. 

Отже, з точки зору мети, сфери та засобів проєктного управління, проєкти 
девелопменту (редевелопменту) значно ширші, ніж інвестиційно-будівельні 
проєкти. 

Як ключові показники ефективності проєктів редевелопменту можуть 
бути використані такі індикатори: терміни реалізації проєкту (як завершення 
проєкту загалом, так і виконання проміжних етапів); середньозважена орендна 
ставка по об’єкту комерційної нерухомості; коефіцієнт корисних площ; 
загальна площа об’єкта; рівень «заповнюваності» об’єкта орендарями; 
підсумкова ринкова вартість об’єкта нерухомості після введення в 
експлуатацію та «заповнення» його орендарями; підсумкова вартість реалізації 
проєкту. 
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Девелоперський проєкт потребує такої форми фінансування, за якої існує 
реальна можливість суттєво знизивши проєктні ризики, вчасно здати об’єкт в 
експлуатацію та забезпечити зростання його ринкової вартості. Зважаючи на 
стратегічний інтерес девелопера, кращою та прийнятішою альтернативою 
банківському довгостроковому кредитуванню девелоперських проєктів може 
стати проєктне фінансування [23]. На базі економіко-математичного 
моделювання можна розрахувати показник справедливого розподілу прибутку 
між банком-інвестором і підприємством, на якому впроваджується 
інвестиційний проєкт. Частка банку в прибутку від реалізації девелоперського 
проєкту залежатиме, здебільшого, від тих ризиків, які прийме не себе банк та 
можливостей їх нівелювання. 



98 
 

4 ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕНОВАЦІЇ 
 ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ТА ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО СУЧАСНОГО 

МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

4.1 Зарубіжний досвід реновації та розвитку індустріальних майданчиків 

Реновація електростанції Баттерсі, Лондон. Електростанція Battersea 
Power Station була зведена в центрі Лондона в 1930-х рр. за проєктом Джайлза 
Гілберта Скотта. Battersea – одна з найбільших цегляних будівель Європи, 
площа її забудови перевищує 2 га. З самого початку вона стала визначною 
пам’яткою Лондона, а з 1980 р. отримала статус пам’ятника архітектури. 
Електростанція була виведена з експлуатації в 1983 році.  

Реалізація проєкту почалася влітку 2013 р. (рис. 4.1). Стару електростанцію 
Battersea та прилеглу ділянку (всього 17 га) планується перетворити в новий 
міський район по генплану архітектора Рафаеля Віньола. У стінах старої ТЕЦ і 
в окрузі з’явиться 3,5 тис. квартир, 150 тис. м2 офісних приміщень і 45 тис. м2 
магазинів, ресторанів і об’єктів інфраструктури, а також станція метро та парк. 

 

  

Рисунок 4.1 – Реновація електростанції Баттерсі 
 

Газгольдери в районі Зіммеринг у Відні (Австрія). Газометри, 
побудовані в 1896–1899 роках, становлять чотири циліндричних телескопічних 
газових резервуара, обсяг кожного з який приблизно дорівнює 90 000 м³ [4]. 
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Кожен із газометрів має висоту 70 м і діаметр 60 м. За призначенням будівлі 
працювали до 1984 року, після чого прийшли в запустіння. Залишивши лише 
стіни, архітектори до 2001 року звели прозорі куполи, а кожну з будівель 
розділили на житлову (верхню), офісну (середню) та торгово-розважальну 
(нижню) зони, з’єднавши їх переходами (рис. 4.2). 

 

  

  

  
Рисунок 4.2 – Реновація газгольдерів у Відні 
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Зараз в єдиному комплексі Gasо Meter City проживає 1 600 осіб. 
Житловий фонд складає близько 800 квартир. Там є готель зі студентським 
гуртожитком, магазини, кіноконцертний зал, клуби й ресторани, а внутрішні 
приміщення прикрашені висячими садами. До однієї з веж прибудували 
сучасний бізнес-центр. 

Доклендс Лондон (London Docklands). На сході від центру Лондона, 
прямо на узбережжі Темзи розташований район Docklands. Це новий діловий 
квартал Лондона, побудований на місці найбільшого в світі Лондонського 
порту (рис. 4.3).  

У 1972 році лондонський порт втратив статус найбільшого порту в країні. 
До 1980 року всі доки в Лондоні були закриті. У 1981 році була організована 
спеціальна Корпорація розвитку Доклендс, в обов’язки якої входило 
перепланування й реновація району. На той момент район становить скупчення 
непривабливих багатоповерхових будівель і будинків стрічкової забудови. 
Відчувалася гостра нестача магазинів і місць відпочинку. У процесі перебудови 
були створені численні пішохідні та велосипедні доріжки, що забезпечують 
доступ до річки, пішохідні мости, парки. 

 

  

  
Рисунок 4.3 – Реновація території лондонського порту 

 

На момент завершення проєкту в 1998 році в районі було побудовано 
понад 24 тис. одиниць житла й більше 2,3 млн. м2 комерційної нерухомості. 
Крім цього, було зведено 5 нових медичних центрів і реконструйовано ще 6, 
побудовано 11 нових початкових шкіл, 2 середні школи, 3 поштових 
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відділення, 16 коледжів та 9 центрів професійної підготовки. У межах 
редевелопменту була проведена рекультивація 750 га землі, висаджено 200 тис. 
дерев, створено 130 га відкритих просторів. Унаслідок реалізації проєкту 
чисельність населення району зросла з 40 тис. до 85 тис. осіб, а кількість 
робочих місць збільшилася з 27 тис. до 90 тис. 

Реновація району Коп Ван Зюйд у Роттердамі (Недерланди). Район, 
назва якого перекладається як «Зелений мис», становить півострів на правому 
березі річки Маас, розташований прямо навпроти центральної частини міста 
(рис. 4.4). Як і Доклендс, у минулому район відігравав велику роль у житті 
портового міста: тут розташовувалися доки, верфі та термінал для океанських 
лайнерів, і точно так само в 1960–1970-і роки район прийшов у занепад через 
те, що порт перемістився вниз по річці. 

 

 

  
Рисунок 4.4 – Реновація району Коп Ван Зюйд у Роттердамі 

 

За планом розвитку Роттердама в 1986 році було вирішено створити на 
набережній багатофункціональну територію – яскравий архітектурний 
комплекс, безпосередньо з’єднаний з центром міста, який, відкрив доступ до 
раніше відірваної південної частини міста. 

У процесі здійснення плану був побудований Міст Еразма, який 
запам’ятовується завдяки своїй унікальній конструкції («міст-лебідь») і вже 
встиг стати одним із символів міста; була відкрита станція метро й розширена 
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трамвайна мережа, що значно поліпшило сполучення між південною та 
північною частинами міста. Річкові таксі, що курсують між берегами річки, 
доповнили систему громадського транспорту. 

Ландшафтний парк Duisburg-Nord – колишній індустріальний комплекс, 
що розташовується у м. Дуйсбурзі, Німеччина. На місці сталеливарного заводу 
«Мейдеріх» в кінці минулого століття був організований один з найбільш 
незвичайних парків Німеччини. Споруди колишньої промислової зони – 
доменні печі, газгольдери, сталеплавильні цехи – перетворилися на своєрідні 
атракціони (рис. 4.5). 

 

  

  
Рисунок 4.5 – Ландшафтний парк «Дуйсбург-Норд», Німеччина 

 

У колишньому газосховищі розмістився дайвінг-центр: любителі 
занурень з аквалангом можуть побачити на дні імпровізованого «моря» 
затонулі кораблі, літак, що зазнав аварії, автомобілі та підводні рослини. 

Там, де раніше була електростанція, тепер проводять перформанси 
сучасних художників і концерти; в будівлі сталеливарного цеху організований 
розважальний центр; ділянка різання металу запрошує своїх гостей у кінотеатр 
під відкритим небом, а по трубопровідним мережам і до вершини доменних 
печей прокладені альпіністські маршрути. 

Центр мистецтв і медіатехнологій у Карлсруе, Німеччина. Розміщення 
в 1997 році на території та в корпусах індустріального підприємства  
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«IKWA-Карлсруе-Аугсбург» сучасного громадського центру стало одним із 
прикладів радикального перегляду ролі промислового об’єкта в оновленні 
міського ландшафту [4] (рис. 4.6).  

 

  

  

Рисунок 4.6 – Громадський центр у корпусах індустріального підприємства 
«IKWA-Карлсруе-Аугсбург», Німеччина 

 

Архітектори вдало зберегли будівлі 1918 року та впровадили нові 
високотехнологічні елементи. Для уникнення негативного впливу шуму й 
вібрації на будівлю, звукова студія була винесена за межі фабрики у вигляді 
великого скляного куба перед фасадом. Перекривши двори ліхтарями та 
перетворивши внутрішні простори, архітектори домоглися ідеального 
сучасного й функціонального простору. Розміщені на дахах сонячні генератори 
живлять трамвайні колії прилеглих територій. Проблема з парковками була 
вирішена улаштуванням заглибленого паркінгу на протязі всієї будівлі. 

Проєкт перетворення промзони в арт-квартал, Москва, Росія. 
Величезний арт-квартал розташовується поруч із Курським вокзалом. Туди 
входять території ArtPlay, заводу «АРМА», горілчаного заводу «Кристал» і 
«Винзаводу». 

Центр сучасного дизайну ARTPLAY розмістився на території 
колишнього приладобудівного заводу «Манометр» на Нижній Сиромятницькій 
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вулиці в Москві й зараз займає цілий квартал площею в 7,5 га [38]. Центр 
дизайну «ARTPLAY» перетворив промисловий комплекс у важливу частину 
сучасного культурного ландшафту міста (рис. 4.7). «ARTPLAY» об’єднує на 
своїй території дизайнерів, архітекторів, проєктувальників, а також 
постачальників і продавців меблів, світла, кераміки, оздоблювальних матеріалів 
та спеціального обладнання – залучаючи їх у взаємовигідну співпрацю один з 
одним.  

 

  

  

Рисунок 4.7 – Центр сучасного дизайну ARTPLAY, Москва, Росія 
 

У Центрі ARTPLAY також знайшли собі місце молоді московські галереї, 
майстерні художників, кафе, бари, книжкові магазини, музичний клуб, школа 
дизайну, кінотеатр, дитяча художня студія та інші. 

Бізнес-парк «АРМА» (колишній Московський газовий завод). 
Московський газовий завод був побудований у 1860-х як завод Букле та до  
1931 року постачав газ насамперед у ліхтарі, а потім вже й на кухні будинків  
Москви [5]. Від першого заводу збереглися два корпуси та головна гордість 
нинішніх власників, газгольдери – широкі вежі для зберігання газу. 

У середині 2000-х на території колишнього заводу планували провести 
масштабну реконструкцію. Проєкт передбачав знесення більшості будівель, але 
концепція привернула увагу громадськості, і роботи були згорнуті. 

Масштабна реконструкція території колишнього заводу почалася в 
 2011 році. Першими відремонтували чотири газгольдера, потім – будівлю 
радянського періоду по сусідству. На території колишнього заводу з’являться 
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пішохідна зона, місткі парковки, нові комунікаційні зв’язки. Мета змін – 
створення простору, привабливого для масової публіки, торгових і офісних 
орендарів. Оновлену територію заводу тепер називають бізнес-парком (рис. 4.8). 

 

  

  
Рисунок 4.8 – Бізнес-парк «АРМА» 

 

Лофт-квартал «Данилівська мануфактура», Москва (колишня ткацька 
фабрика імені Фрунзе) розташований на Новоданилівській набережній, поблизу 
станції метро «Тульська». Історична фабрика, яка до кінця ХХ століття 
представляла собою абсолютно нефешенебельний міський квартал Москви, 
перетворилася в сучасний лофт-квартал [44] (рис. 4.9), де не тільки 
розташовуються офіси та лофт-апартаменти, а й проходять святкові заходи 
міського масштабу. 

Загальна площа кварталу 11,05 га. На території «Данилівської 
мануфактури» розташовується 12 будівель – кожне зі своєю історією, 
оригінальним плануванням, індивідуальними інтер’єрами й екстер’єрами. 
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Рисунок 4.9 – Лофт-квартал «Данилівська мануфактура» 

 

Основний обсяг колишніх цехів має історичний вигляд: архітектори 
зберегли отвори та розбивку стін, при цьому поєднавши корпуси скляними 
переходами. Історичні фасади будівель були доповнені скляними коробами з 
драбинами й металевими деталями. Продумані зони відпочинку дають змогу 
насолоджуватися творчою діяльністю не тільки в приміщеннях, але й на 
свіжому повітрі. Безліч двориків, обладнаних лавками, дає можливість як 
побути на самоті, так і зібратися цілою компанією для обговорення планів. 

4.2 Вітчизняний досвід реновації промислових об’єктів 

Київ. Промисловий і комунально-складської сектор економіки Києва 
представлений 7 926 підприємствами, які розміщені в 22 промислових районах і 
в ряді невеликих промзон, а також підприємствами, розміщеними поза 
промрайонів [84]. 

Велика частина промзон Києва розташована на правому березі Дніпра. 
Найбільші з них – це «Подільсько-Куренівський» промисловий район (891 га), 
«Нивки» (560 га), «Теличка» (424 га), «Відрадний» (400 га), промзони 
«Пирогово» (171 га) і «Корчувате» (80 га). Найбільші промислові зони на 
лівому березі – промрайони «Дарницький» (460 га), «Дніпровський» (380 га), 
«Троєщина» (316 га) і промзона «Бортничі» (324 га). 

Історично склалися, що промзони Києва є багатогалузевими, при цьому в 
кожній з них є великі бюджетоутворювальні підприємства. Наприклад, галузева 
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спеціалізація промрайона «Відрадний» – машинобудування, тут 
розташовується Київський державний авіаційний завод «Авіант», а 
«Подільсько-Куренівського» району – харчова й хімічна промисловість  
(у ньому розміщується підприємство «Фармак»). 

Сумарна площа земельних ділянок, відведених промисловим і 
комунально-складських підприємствам у столиці, становить 6 354 гектари. З 
них, за оцінками експертів, неефективно використовується майже 47 % 
територій [84]. 

Відповідно до Концепції розвитку м. Києва та його приміської зони до 
2025 року, з метою реабілітації природного комплексу можливою є 
реструктуризація прибережних зон Дніпра в Подільсько-Куренівському 
промрайоні, промрайонах Теличка, Пирогів, острова Водників, територій, 
прилеглих до річки Либідь. У зв’язку з низькою ефективністю використання 
доцільна реструктуризація частини територій у промрайоні Нивки, 
Володимирський, Дніпровський, Дарницький і по вулиці Васильківській, а 
також у центральній і прилеглих до неї зонах міста. 

Передбачено перепрофілювання близько 1 060 гектарів промислових і 
комунально-складських територій міста Києва [84]: 

 реабілітація природного комплексу – 70 га; 
 розміщення об’єктів житлової нерухомості – близько 370 га; 
 розміщення багатофункціональних і офісних об’єктів – близько 220 га; 
 розміщення транспортно-інженерної інфраструктури – 400 га. 
Промислові зони Києва планують забудувати житловими будинками. 

Реалізація такого масштабного проєкту передбачена новим генеральним 
планом столиці. У найближчі роки влада має намір звільнити 1,6 тис. га 
столичної землі, на якій зараз розташовані підприємства [88]. Це трохи менше 
чверті від загальної площі міста, «окупованій» зараз промисловцями. 

У категорію вигнанців насамперед можуть потрапити підприємства, що 
забруднюють навколишнє середовище, якщо не змінять профіль роботи на 
екологічно чистіший. Це Київський м’ясопереробний завод, «Ленінська кузня», 
«Будшлях-маш», «Газприлад» і деякі інші. Екологи також заявляють про 
необхідність позбавити Київ від сховища ядерних відходів у селі Пирогово, 
сховищ підприємства «Радон», сміттєпереробного заводу «Енергія», 
непрацюючого, просоченого ртуттю заводу «Радикал» і навіть Інституту  
фізики НАН України, де запущений ядерний реактор. 

Серед найперспективніших майданчиків для непромислової забудови 
можна виокремити такі: північні Осокорки уздовж лівобережної гілки 
Дарницького моста; район Дарницького вокзалу; Рибальський острів; промзони 
в районі станцій метро «Дорогожичі», «Сирець», «Нивки», «Святошин»; 
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територію промислового парку «Теличка» від станції метро «Видубичі» у 
сторону району «Корчуватий». На території колишніх промислових зон 
забудовників приваблює наявність вже підведених комунікацій, передусім їх 
цікавлять об’єкти, розташовані поблизу великих транспортних розв’язок і 
станцій метро, а також в наближених до центру районах. 

На сьогодні в Києві вже існує низка прикладів перепрофілювання 
колишніх промислових будівель в об’єкти житлової та комерційної 
нерухомості. В роботі [13] систематизовано досвід реновації (автор 
використовує термін «ревіталізація») промислових об’єктів та наведено 
статистику по місту Києву (табл. 4.1–4.6).  

Таблиця 4.1 – Розподіл реалізованих об’єктів ревіталізації міста Києва за 
роками 

Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Кількість 
об’єктів  1  1  1 1 

Загальна площа 
об’єктів, м2  10 000  4 000  6 600 29 500 

Рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Кількість 
об’єктів 

6 2 3 6 3 1 1 

Загальна площа 
об’єктів, м2 131 500 22 200 28 200 226 260 51 000 17 000 63 000 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кількість 
об’єктів 3 1 5 1 5 2 2 

Загальна площа 
об’єктів, м2 59 000 18 000 95 428 48 000 98 000 400 16 100 

Таблиця 4.2 – Розподіл об’єктів ревіталізації м. Києва за функціональним 
призначенням 

№ 
з/п 

Тип будівлі Кількість 
проєктів 

Загальна площа, 
м2 

1 Бізнес центр 24 399 490 
2 Торгівельно-розважальний 10 341 000 
3 Культурно-мистецький 8 118 100 
4 Готельний комплекс 2 51 498 
5 Житло чи апартаменти 1 4 100 
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Таблиця 4.3 – Ревіталізовані об’єкти офісно-ділового призначення 

№ 
з/п 

Назва Бізнес/ 
Офісного центру 

Попередній об’єкт 
Рік 

ревіталіз. 
Плоша, 

м2 
1 2 3 4 5 
1 «Артем» Приміщення заводу «Артем» 1997 10 000 

2 
«Ост-Вест 
Експрес» Промислово-складські території 1999 4 000 

3 «Valmi(АВТ 
Баварія)» 

Завод «ТОМАК» 2001 6 600 

4 «Форум» Взуттєва фабрика 2002 29 500 
5 «Бізнес Сіті» Іграшкова фабрика 2003 3 500 
6 «Торус» Будівля дріжджового заводу 2004 6 200 

7 Cubic-Center Завод автоматики 
ім. Петровського 

2005 10 800 

8 «Ренесанс» Книжкова фабрика 2005 17 100 

9 Horizon Park 
Електростальний завод важкого 

машинобудування 2006 42 160 

10 «Вежа №5» Промислово-складські 
приміщення 

2006 2 000 

11 «Ралєєва, 10А» Фабрика логарифмічних лінійок 2006 15 100 
12 «Веста» Виробничо- складські території 2007 20 000 
13 «Сенатор» Виробничо-складські території 2007 13 000 
14 «Маяк-Вестдом» Завод «Маяк» 2007 18 000 

15 «Форум Парк 
Плаза» 

Взуттева фабрика 2010 32 000 

16 «Глибочицька 28» Швейний цех 2010 6 000 

17 
«Форум 
Сателіт» 

Спеціальне конструкторське 
бюро реле та автоматики 

2010 21 000 

18 «Ріяльто» Завод «Генератор» 2011 18 000 
19 Якутьсяка-8 Завод металоконструкцій 2012 10 530 

20 
Forum Victoria 

Park 
Будівля транспортної 

інфраструктури 2012 23 000 

21 «Еллінський» Швейна фабрика «Ластівка» 2013 48 000 
22 «Лагода» Меблева фабрика «Лагода» 2014 18 000 

23 «Гранд степ» 
Київський завод зварювального 

обладнання 2014 13 000 

24 «Фрунзе 69-71» 
Експериментальний механічиий 

завод 
2016 12 000 
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Таблиця 4.4 – Ревіталізовані об’єкти культурно-мистецького призначення 

№ 
з/п Назва об’єкта Попередній об’єкт Рік 

ревіталіз. 
Плоша, 

м2 

1 Арт-галерея 
«Цех» 

«Експериментальний 
механічний завод» 

2005 300 

2 
«Мистецький 

арсенал» 
Складські приміщення 

збройного заводу 2006 50 000 

3 «Арт Причал» Будівля інфраструктури 
мостового переходу 2012 400 

4 Арт-простір  
«G 13» «Київський склотарний завод» 2014 1 500 

5 Арт-центр 
«Closer» Стрічкоткацька фабрика 2014 500 

6 
«Платформа  
арт-завод» 

«Дарницький шовковий 
комбінат» 2014 65 000 

7 Port creative hub 
Складські приміщення 

«Українського річкового 
порту» 

2015 200 

8 
Арт-простір 

«Башня» 
Складські приміщення  

НТУУ КПІ 2015 200 

Таблиця 4.5 – Ревіталізовані об’єкти торговельно-розважального 
призначення 

№ 
з/п 

Назва ТК\ТРК Попередній об’єкт Рік 
ревіталіз. 

Плоша, 
м2 

1 2 3 4 5 
1 «Караван» Промислово-складськії території 2003 58 000 

2 «ГородОК» 
Київський експериментальний 
механічний завод «ЗВАРКА» 

2003 12 000 

3 «Мегамаркет-
Петрівка» 

Промислово-складські території 2003 8 000 

4 
«Мегамаркет на 

Горького» 
«Київський завод металовиробів 

ім. Письменного» 2003 8 000 

5 «Променада-
центр» 

Промислово-складські території 2003 42 000 

6 «Макрос» Промислові території 
військового призначення 

2004 16 000 

7 «Аркадія» Редукторний завод 2006 47 000 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

8 «Більшовик» Машинобудівний завод 
«Більшовик» 

2006 70 000 

9 
«Материк 
(Аркадія)» Редукторний завод 2008 17 000 

10 
«Ашан-

променада» 
Київський завод «Електромаш» 2009 63 000 

Таблиця 4.6 – Ревіталізовані об’єкти житлово-готельного призначення 

№ 
з/п Назва Попередній об’єкт 

Рік 
ревіталіз. 

Плоша, 
м2 

1 Fairmont Grand 
Hotel Kyiv 

Склади підприємства 
«Київмлин» та корпусу 

«Національної парламентської 
бібліотеки» 

2012 47 518 

2 
«Альфавіто 

Готель Київ» Корпус № 22 заводу «Радар» 2012 13 980 

3 Loft House Podol 
Деревооброблювальний завод 

ПАТ «ДОК-3» 
2016 4 100 

 
Розглянемо деякі конкретні приклади реновації промислових об’єктів. 
Цікавим прикладом ефективного перевтілення промислової зони в 

житловий квартал можна назвати проєкт «Комфорт Таун», який реалізовано 
на місці колишнього заводу «Вулкан», що спеціалізувався на виготовленні 
гумових деталей для взуття. ЖК «Комфорт Таун» (рис. 4.10) розташований на 
вул. Регенераторній, зліва від проспекту Возз’єднання, якщо їхати з центру 
Києва. Компанія «К.А.Н. БУД» побудувала комплекс за принципом «місто в 
місті». На закритій території розташовано близько півтораста будинків різної 
поверховості – від 6 до 16 поверхів, побудовані за монолітно-каркасною 
технологією. По зовнішніх межах комплексу будуються закриті паркінги на 4 
500 автомашин. 

На основі колишніх об’єктів промисловості або інфраструктури створені 
бізнес-центр «Артем» (колишня їдальня заводу «Артем»), офісний центр по 
вул. Боженка (колишня фабрика іграшок), офісний центр «Кубік» по  
вул. Шолуденка, Horizon Park по вул. Н. Грінченка. 

Серед найпоказовіших офісних проєктів варто назвати бізнес-містечко 
«Форум», офісний центр «Ренесанс» (рис. 4.11), торгово-офісний центр 
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«Ластівка» (зараз «Іллінський») на Подолі (колишня фабрика одягу 
«Ластівка»). 

 

  

  
Рисунок 4.10 – ЖК «Комфорт Таун» 

 

  
а б 

Рисунок 4.11 – Приклади створення комерційної нерухомості на основі 
колишніх об’єктів промисловості, м. Київ: а – бізнес-містечко «Форум» по  
вул. Пимоненка (колишня взуттєва фабрика); б – бізнес-центр «Ренесанс»  

(колишня книжкова фабрика) 
 

Серед торгової нерухомості прецеденти створення ТЦ і ТРЦ на основі 
колишніх промислових будівель також не поодинокі. Найбільшими є ТРЦ 
«Космополіт» на території колишнього заводу «Більшовик», ТРЦ «Караван» по 
вул. Луговій на Оболоні, ТЦ «Городок» і «МегаМаркет» біля станції метро 
«Петрівка», ТРЦ «Променад» по вул. Багговутівській на Татарці, ТК «Ритм» на 
Борщагівці і багато інших. Незабаром відбудеться відкриття першого 
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гіпермаркету французького ритейл-оператора Auchan на місці колишнього 
заводу «Київкабель». 

Серед об’єктів культурно-мистецького призначення розглянемо «Арт-
завод «Платформа» на території колишнього шовкового комбінату (рік 
побудови – 1947). У 90-х роках ХХ століття підприємство фактично припинило 
своє існування. У 2001 році один із цехів комбінату перетворили на 
торговельний комплекс «Даринок», а в 2014 році тут заснували «Арт-завод 
«Платформа» (рис. 4.12) [33]. У 2014 році поблизу метро «Лісова» провели 
перший фестиваль вуличної їжі. Крім популярних фестивалів «Вулична їжа» та 
«Білі ночі» на «Платформі» проводять інші культурні та благодійні заходи. У 
майбутньому екс-шовковий комбінат має перетворитися на сучасний 
багатофункціональний кластер. 

 

  
Рисунок 4.12 – Арт-завод «Платформа», Київ 

 

Харків. У Харкові процес реновації почався з придбання промислових 
об’єктів нерухомості (виробничих і складських корпусів, адміністративних 
будівель великих підприємств площею понад 1000 м2) новими власниками та їх 
реконструкції з перепрофілюванням під супермаркети («Рост», «Таргет»), 
торгові («Сан-Сіті»), культурно-розважальні («Колізей») і бізнес-центри 
(«Телесенс») [85]. 

Спортивно-оздоровчий комплекс «Аквапарк «Джунглі» (рис. 4.13). 
Аквапарк «Джунглі» є сучасним розважально-оздоровчим комплексом площею 
понад 15 000 м2, на території якого розташувався аквапарк, готельний і 
ресторанний комплекс. Будівництво комплексу проводилося харківськими та 
в’єтнамськими фахівцями шляхом реконструкції цехів Харківського заводу 
тракторних двигунів за проєктом інституту «Харківпроєкт». Аквапарк 
оснащений сучасним обладнанням голландських і турецьких виробників, а 
сучасна система очищення води, якість якої наближене до питної, працює на 
іспанському устаткуванні. 
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Рисунок 4.13 – Спортивно-оздоровчий комплекс  

«Аквапарк «Джунглі», м. Харків 
 

Проєкт «Смарагдова долина». Харківська містобудівна рада затвердила 
детальний план розвитку ділянки площею 228 га, обмеженого вулицями 
Академіка Павлова та Крупської, Салтівським шосе, електромеханічним 
провулком і Московським проспектом. Також був схвалений ескізний план 
забудови кварталу з умовною назвою «Смарагдова долина» на території 
колишнього промислового гіганта – заводу «Серп і молот» (рис. 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Проєкт «Смарагдова долина» з реновації території  
заводу «Серп і молот», м. Харків 

 

На території ЗАТ «Серп і молот» із прилеглою територією загальною 
площею 228 га планується побудувати суспільно-торговий центр площею  
130 тис. м2; бізнес-центр 150 тис. м2; спортивний комплекс 70 тис. м2; три 
житлові квартали загальною площею 280 тис. м2, із чисельністю 9 тис. осіб; 
загальноосвітню школу на 800 місць; дитячі дошкільні установи на 180 і  
50 місць, а також дворівневий підземний паркінг (20 тис. м2). 

Levada City – це проєкт комплексного редевелопменту району, що 
примикає до адміністративного центру Харкова. Перспективний проєкт 
розвитку району охоплює загальну територію 64,3 га, де будуть створені 
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торгово-розважальний центр, бізнес-центр, готель, житловий мікрорайон та 
інші об’єкти комерційної нерухомості. Загальна площа будівництва становить 
близько 590 тис. м2. 

Житловий комплекс «Левада» (рис. 4.15) розташований у наближеному 
до центру Харкова районі на вул. Єлизаветинській і складається з шести 9-ти 
поверхових і восьми 16-ти поверхових цегляних будинків комфорт-класу. 
Родзинкою комплексу є надземний паркінг місткістю понад 300 машиномісць. 
Поруч із житловим комплексом розташовуються супермаркети, торговельні 
центри, підприємства побутового обслуговування та громадського харчування, 
залізнична станція «Харків-Левада», автовокзал № 1, станція метро, зупинки 
громадського транспорту. 
 

  

  
Рисунок 4.15 – Житловий комплекс «Левада», Харків 

 

IT-парк Manufactura. Місцем його розташування стала промислова 
будівля по вулиці Юлія Чигирина та прилегла вільна територія (рис. 4.16). 
Монолітно-каркасну будівлю на набережній річки Харків було побудовано в 
середині XIX століття. Колись це була борошномельна фабрика (млин) [62]. У 
кінці 1960-х підприємство назвали «Харківським комбінатом хлібопродуктів  
№ 1», який в 90-і роки, після розвалу СРСР, припинив своє існування, а сама 
будівля почала занепадати. 
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Рисунок 4.16 – IT-парк Manufactura, м. Харків 

 

IT-парк «Manufactura» – мабуть один із найунікальніших проєктів у 
Харкові від компанії «Строй Сіті». Унікальність полягає в тому, що це не 
просто бізнес центр + житловий комплекс Live & Work, а ціле місто в місті. IT-
парк складається з чотирьох будівель: реновація старої будівлі млина та 
будівництво нових корпусів загальною площею 40 тис. м2. Бізнес центр 
передбачає в собі все необхідне для роботи, проживання та дозвілля: секція 
Space – офіси вільного планування; секція Home – апарт-готель, особисті та 
корпоративні квартири; секція Place – в комплексі зал для конференцій, офіси й 
все, що потрібно для побуту та відпочинку; секція Next – у розробці [42]. 

Арт-завод «Механіка. Інакша земля», м. Харків. У 1895 році у Харкові 
заснували паровозобудівний завод, де крім, власне паровозів, виробляли парові 
та газові двигуни, генератори, преси, парові молоти та котли, водяні насоси та 
багато іншого обладнання. Підприємство займало величезну територію майже у 
центрі міста. До початку 2000-х це була частина іншого легендарного 
харківського підприємства – «Заводу ім. Малишева». 

До осені 2016 року приміщення цехів, де колись робили паровози, 
реконструювали та запустили креативний проєкт «Арт-завод «Механіка. Інакша 
земля» (рис. 4.17).  
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Рисунок 4.17 – Арт-завод «Механіка. Інакша земля», м. Харків 

 

Територія цеху повністю відгороджена від підприємства, має  
свої комунікації і окремий вхід. Загальна площа забудови становить близько  
60 тис. м2. Спочатку у новій локації проводили концерти популярних співаків, 
вечірки та інші розважальні заходи. Але згодом, крім фестивального 
майданчика та нічного клубу, у проєкті з’явилася й інша частина, де компанії-
резиденти орендують приміщення. Тут вже відкритий концертний майданчик, 
студія звукозапису, квест-кімнати, фотостудії, кафе, бари та багато іншого [33]. 

Креативний хаб Lem Station у будівлі колишнього трамвайного депо. 
Депо для Львівського трамвая з’явилось у 1893 році [33]. У експлуатацію  
його запустили разом із першою у місті електростанцією постійного струму. У 
1907 році звели додаткову електростанцію, а також другий ангар для депо. 
Міський транспорт розвивався, тож у 1927 році звели і третій, найбільший з 
усіх ангар. І знову-таки у 21-му сторіччі такі великі території перестали бути 
потрібними. 

У 2016 році львівська міськрада дозволила передати частину старих депо 
під об’єкти інвестування, а наступного року провели інвестиційний конкурс, у 
якому перемогла компанія «Лем Стейшн». За проєктом депо має перетворитися 
на креативний хаб Lem Station, названий на честь письменника Станіслава Лема 
(рис. 4.18). Приміщення передали в оренду на 50 років. За умовами контракту 
інвестор має вкласти у проєкт не менше 30 млн грн. [33]. 
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Рисунок 4.18 – Креативний хаб Lem Station у будівлі колишнього  

трамвайного депо, Львів 
 

Львів. Арт-центр Jam Factory. Фабрику спиртових виробів та 
підсолоджених трунків «Кронік і син» звели у Львові у 1872 році. Заснував 
підприємство, де спочатку виготовляли алкогольні напої, підприємець Йозеф 
Кронік [33]. У радянські часи фабрику перепрофілювали під виробництво 
овочевих консервів та повидла. Власне, звідси й пішла народна назва 
модерністської неоготичної будівлі – Фабрика повидла. Утім, у 90-х 
підприємство занепало, а у 2000-х приміщення пам’ятки архітектури час від 
часу використовували художники. 

У 2015 році приміщення колишньої фабрики придбала організація Harald 
Binder Cultural Enterprises, що належить австрійцю Гаральду Біндеру. З того 
часу на території підприємства почалося створення арт-центру, проєкт якого 
розробило віденське архітектурне бюро Atelier Stephan Rindler (рис. 4.19) [33]. 
Завдяки митцям, що час від часу користувалися приміщеннями, з’явилася й 
назва – Jam Factory. Наприкінці 2018 року міська влада дозволила та погодила 
реконструкцію фабрики. За проєктом на території комплексу мають 
облаштувати культурний та громадський простори, відкритий майданчик зі 
сценою, кафе та багато іншого. 
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Рисунок 4.19 – Арт-центр Jam Factory, Львів 

Одеса. Art Kvartal City Space. Компанії SAGA Development, Perfect 
Group і Citex Development розпочали реновацію промзони колишнього 
судноремонтного заводу в центрі Одеси в сучасний район Art Kvartal City Space 
(рис. 4.20) [37]. 
 

 

  
Рисунок 4.20 – Art Kvartal City Space, Одеса 

 

 Концепція Art Kvartal City Space передбачає компенсацію відсутніх в 
районі функцій і розвиток виявленого потенціалу території. Це буде 
повноцінний міський район, умовно розділений на 6 кластерів:  

1) торговий кластер буде включати гіпермаркет (7 000 м2), магазини всіх 
груп товарів (7 300 м2) і фермерський ринок;  
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2) розважальний кластер із вулицею ресторанів і кафе, баром і нічним 
клубом;  

3) бізнес-квартал з коворкінг і офісним центром;  
4) дитячий центр розвитку та ігровий клуб (3 200 м2);  
5) спортивно-оздоровчий кластер із фітнес-клубом, СПА-зоною і детокс-

центром (8 200 м2);  
6) громадський центр у вигляді площі для проведення культурних заходів 

і фестивалів. 
Розташування кварталу визначило його архітектуру: уздовж спуску 

Маринеско, який входить у комплексну охоронну зону, передбачені 
чотириповерхові будівлі з торговельно-розважальною функцією. Дві  
23-поверхові башти з апартаментами й бізнес-центром уздовж вулиці 
Приморській виконують роль архітектурних акцентів і дають змогу сформувати 
площу, яка стане новим міським центром. 
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5 РЕНОВАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ПІД ОБ’ЄКТИ 
 ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
5.1 Методи та прийоми перетворення промислових будівель  

в об’єкти громадського призначення 

Основними вирішальними факторами при перепрофілюванні 
промислових будівель у громадські є дотримання нормативних вимог щодо 
чотирьох груп основних факторів: містобудівних, об’ємно-планувальних, 
конструктивних, естетичних [92]. 

Містобудівними факторами є розміщення та параметри ділянки 
експлуатації будівлі, що підлягає реконструкції (перепрофілюванню), яка 
повинна відповідати вимогам забезпечення нормативної інсоляції приміщень 
громадської будівлі, можливості влаштування (або наявності) зручних підходів, 
під’їздів та автостоянок, організації благоустрою з належним рівнем 
озеленення. Розміщення громадських будівель і споруд на земельних ділянках 
виробничого призначення повинно відповідати містобудівним, екологічним, 
протипожежним і санітарним нормам. У разі невідповідності існуючої ділянки 
промислової будівлі цим вимогам її перепрофілювання неможливе [92]. 

До об’ємно-планувальних вимог щодо громадських будівель є 
наявність (або конструктивна можливість додаткового влаштування) основних 
входів, що повинні мати зручні підходи та оптимальні розміри, враховуючи 
фізичні можливості всіх розрахункових категорій відвідувачів. Кількість входів 
(виходів) повинна відповідати розрахунку. З огляду на пропускну спроможність 
будівлі, а також експлуатаційні вимоги. Окрім того, необхідно дослідити 
можливість улаштування ліфтів, висоту приміщень і ступінь вогнестійкості 
тощо. Порівняльний аналіз об’ємно-планувальних факторів свідчить, що в разі 
недотримання вимог стосовно висоти поверху існуючої промислової будівлі 
щодо відповідних вимог, які висуваються до громадських об’єктів, її подальша 
реконструкція (зі зміною призначення) практично неможлива або зумовлює 
виконання часткового демонтажу існуючих конструкцій, що потребує значних 
капіталовкладень [92]. 

Наступним, подекуди вирішальним, фактором при прийнятті рішення 
щодо можливості перепрофілювання існуючих промислових будівель є 
конструктивні рішення існуючої будівлі та технічний стан на момент 
обстеження (реконструкції). Окрім факторів, пов’язаних із природнім фізичним 
зносом окремих конструктивних елементів і будівлі загалом, досить важливим є 
той чинник, що зміна призначення об’єкта зазвичай призводить до зростання 
значень граничного розрахункового та експлуатаційного корисного 
навантаження. Інвестори, що вкладають кошти в реконструкцію, зазвичай, 
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намагаються не лише змінити призначення будівлі, а й за можливості 
збільшити її будівельний об’єм, що зумовлює безпосередній економічний 
прибуток, а це можливо лише завдяки влаштуванню надбудови (або 
прибудови). У цьому разі існує суттєва небезпека перевантаження існуючих 
основ і фундаментів будівлі, а також інших конструктивних елементів. Тому 
величина корисного навантаження, що залежить від призначення будівлі, 
подекуди може бути вирішальною при виборі типу громадської будівлі для 
перепрофілювання [92]. 

Естетичні фактори сучасного міста вимагають не просто перегляду 
окремих елементів архітектурних ансамблів міста, а й зміни структури будівель 
і споруд. Зараз важливо вирішувати не тільки проблему функціональності 
об’єктів, а й враховувати ступінь впливу архітектурного середовища на 
людину, яка на сьогодні не рідко викликає лише негативні асоціації. Якщо 
звернути увагу на промислові будівлі, побудовані в XX столітті, можна 
помітити відсутність спроб створення естетичного вигляду будівель і споруд. 
Високий естетичний рівень забудови позитивно позначається на зовнішньому 
вигляді міста, що, зі свого боку, розвиває естетичне сприйняття соціуму й 
підвищує працездатність кожної людини. 

З безлічі існуючих методів естетичної реновації промислових будівель 
і споруд виокремимо декілька основних, які дадуть змогу адаптувати 
промислову архітектуру до сучасних містобудівних умов [32]: 

 метод «аплікації» – створення композиційних грат, структур, на основі 
існуючих конструкцій будівлі (реконструкція фасадної площини, створення 
фальшфасада, створення композиції з об’ємів і площин, різних за кольором, 
текстурою, фактурою); 

 метод «інтеграції» – врізання додаткових об’ємів у структуру будівлі 
(впровадження додаткових просторів, об’ємів, облаштування домінант, зміна 
масштабу сприйняття будівлі); 

 метод «аналогії» – порівняння проєктованого об’єкта з образними 
аналогами, прототипами, і перенесення принципів з одного об’єкта на інший. 

Метод аплікації – створення, наприклад, фальшфасадау дасть змогу не 
тільки поліпшити архітектурно-художні якості будівлі, але і допоможе їй стати 
носієм корпоративного стилю, а з економічної точки зору – зменшити 
тепловтрати. Цей самий метод дає змогу створювати своєрідні композиції з 
окремих вставок або накладок, змінюючи площинну пластику фасадів. Такі 
накладні елементи можуть бути найрізноманітнішими за матеріалами, 
кольором, фактурі. Вони ж, у цьому разі, повинні з’явитися й на оточуючих 
будівлях, пов’язуючи їх із промисловим оточенням і підвищуючи рівень 
архітектурно-художніх якостей. 
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Метод інтеграції – поява свіжих або посилення нинішніх домінант, 
прибудова сучасної вхідної групи або нових сходів (наприклад, евакуаційних) 
тощо. Методу притамані різноманітні виносні конструкції, які можуть 
дозволити посилити композицію фасаду та зв’язати його з оточенням. 

У межах методу аналогій можна виокремити такі групи аналогій [74]: 
 біологічні аналогії – образи, в яких вгадується схожість із природними 

формами. Можливі три шляхи становлення біологічних аналогій: 1) створення 
образу, що дозволяє обіграти свій природний прообраз; 2) використання 
біонічних принципів формоутворення з характерними плавними, «м’якими» 
лініями; 3) використання живої рослинності в оформленні фасаду – дах-сад, 
спеціальні кишені для зелені в найрізноманітніших місцях, на різних висотах; 

 функціональні аналогії – образи, які прямо або побічно говорять, не 
тільки про функції будівлі, а й про специфіку підприємства. Ця аналогія може 
бути виражена через функціонально-художнє використання інженерного 
обладнання, винесеного на фасад. За допомогою цих елементів буде логічніше 
зв’язок об’єктів, що реконструюються з новими обсягами при методі інтеграції, 
а залучення в загальну композицію зовнішніх великих споруд, дасть змогу 
створити яскраву й цікаву об’ємно-просторову композицію; 

 технічні аналогії – з одного боку, це можуть бути образи, що виникли 
на основі того чи іншого технічного пристрою, але можливо й інший напрям – 
відображення на фасаді якогось умовного технологічного процесу. Це 
дозволить наочно та видовищно показати спрямованість будівлі. 

 подібності – образи, пов’язані візуальною схожістю з будь-яким 
об’єктом із предметного світу. Іншим підходом є створення гри форм, змістів, 
відчуттів. За їхньою допомогою можна виразити не тільки якийсь об’єкт, а й 
процес, явище (наприклад, створити образ гри або руху). 

Розглянуті групи аналогій дозволять не тільки домогтися неповторності 
вигляду об’єкта й способу реновації, а й підкреслити функціональну 
спрямованість колишнього виробничого підприємства. 

При розгляді взаємозв’язку промислових і цивільних об’ємів у структурі 
міста з композиційної точки зору, виокремлюються такі прийоми адаптації 
промислової забудови [32]: 

 модифікація – зміна пропорцій, форми, конфігурації та положення 
частин об’єкту; 

 заміна – використання нових окремих форм, конструкцій, проекцій, 
функцій; 

 виключення або додавання кількості функцій, форм, конструкцій 
об’єкту; 
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 поєднання – комбінаторика властивостей, функцій, ідей, елементів в 
одному; 

 інверсія – перевертання, розгляд поставлених завдань за принципом 
«від протилежного». 

В умовах реновації промислової будівлі на визначення формату та 
об’ємно-планувального рішення цивільних будівель істотно впливають  
характеристики існуючої структури та історико-культурної цінності об’єкта, 
який перебудовується. Їх можна умовно поділити на кількісні та якісні. До 
кількісних належать геометричні параметри будівель, споруд, території 
реновації (довжина, ширина, висота, поверховість, площа ділянки, площа 
забудови).  

До якісних належать: 
 містобудівні ознаки (розміщення в структурі міста, категорія 

промислового району, характер оточуючої забудови, розвиненість і 
характеристики пішохідно-транспортної мережі);  

 об’ємно-планувальні (тип об’ємно-планувальної структури 
промислової будівлі, окрема будівля, група будівель, вид забудови);  

 історико-культурні (історико-культурна цінність: цінна фонова, 
нейтральна або дисгармонійна забудова; архітектурна виразність, образність);  

 матеріальні ознаки (процент збереження несучих та огороджуючих 
конструкцій, несуча здатність);  

 природно-екологічні (забрудненість ґрунтів, водойм; наявність і 
цінність природного / антропогенного ландшафту). 

Культурно-розважальні центри. До їхнього складу входять приміщення 
дискотек, кіноконцертних залів, приміщення для організації виставок, 
проведення книжкових ярмарків, клубних (гурткових) занять тощо. При 
організації залу для глядачів треба переважно використовувати будівлю з 
прольотом 24 м, у якій можна організувати зал для глядачів на 400–500 осіб 
(рис. 5.1) [119]. 

 

 
Рисунок 5.1 – Розміщення зали для глядачів і сцени в двопрольотній 

промисловій будівлі: 1 – амфітеатр; 2 – партер; 3 – сценічний планшет 
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При демонтажі крісел, зала для глядачів може бути трансформована в 
танцювальні майданчики на 200–300 пар або в залу для проведення урочистих 
заходів із розміщенням гостей за банкетними столиками. 

Для багатопрофільних торговельних центрів доцільно 
використовувати одноповерхові та багатоповерхові промислові будівлі з будь-
якими прольотами й висотою (рис. 5.2). При великій висоті будівель 
рекомендується зводити проміжні перекриття, які дають змогу збільшити 
площу торговельних центрів. Для сполучення між поверхами необхідно 
встановлювати пасажирські та вантажні ліфти. 

 

  
а б 

Рисунок 5.2 – Приклади торговельно-розважальних центрів, Київ:  
а – ТРЦ «Космополіт»; б – ТРЦ «Караван» 

 

Зважаючи на характеристики існуючого промислового об’єкта, отримані 
в процесі передпроєктного аналізу, і можливості його використання при 
формуванні певного типу й формату торговельного комплексу, обирається один 
із таких принципів об’ємно-планувальної перебудови промислового об’єкта: 

 максимальне збереження та наслідування зовнішньої оболонки й 
конструктивно-планувальної структури будівлі; 

 максимальне збереження зовнішньої оболонки будівлі із повною або 
частковою зміною конструктивно-планувальної структури; 

 зміна зовнішньої оболонки та конструктивно-планувальної структури. 
Виконання вимог до функціонально-просторової організації 

торговельного комплексу досягається шляхом використання об’ємно-
планувальних прийомів реновації, а саме: 

 повне об’єднання простору завдяки звільненню від внутрішніх стін, 
перегородок, колон і міжповерхових перекриттів; 
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 часткове об’єднання простору шляхом створення атріумів і 
багаторівневих інформаційно-комунікаційних просторів;  

 розподіл існуючого простору шляхом зведення додаткових поверхів, 
галерей, антресолей;  

 включення самостійної конструктивно-планувальної системи. 
Спортивні приміщення та споруди. При перепрофілюванні 

промислових будівель під спортивні приміщення та споруди треба керуватися 
технічними вимогами до об’ємно-планувальних рішень приміщень для занять 
різними видами спорту, які включають розміри спортивних майданчиків і 
нормативну мінімальну висоту приміщень. В основу організації простору 
спортивно-оздоровчих комплексів для молоді на базі промислової будівлі 
покладено такі принципи (рис. 5.3) [91]. 

 

 
Рисунок 5.3 – Принципи організації простору спортивно-оздоровчих 

комплексів на базі промислової будівлі 

Необхідно відзначити, що в одноповерхових промислових будівлях 
доцільно розміщувати велодроми, ролеродроми, майданчики для хокею, 
крижані ковзанки, басейни для плавання, басейни для водного поло, тенісні 
корти, манежі для верхової їзди тощо. Багатоповерхові промислові будівлі 
можуть бути переобладнані в зали для тренувань гімнастів, кегельбани, 
більярдні, майданчики для настільного тенісу, доріжки фехтувальників, зали 
для заняття боротьбою та боксом. На поверхах можуть проводитися заняття зі 
спортивних танців, акробатики, художньої гімнастики, фітнесу тощо. 
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При розміщенні в промислових будівлях плавальних басейнів необхідно 
руйнувати підлогу та фундаменти під технологічне устаткування для 
виготовлення чаші басейну, мінімальна глибина якої становить 1,85 м, а з 
урахуванням товщини конструкцій і напівпрохідного простору під ванною 
загальна глибина споруди може досягати 3,95 м (рис. 5.4, а) [119]. У разі 
влаштування трамплінів або триметрових вишок, частина ванни повинна мати 
глибину 4,5 м, а загальна висота споруди повинна становити близько 5 м (рис. 5.4, б). 

 

  

Рисунок 5.4 – Схеми улаштування ванн плавальних басейнів при їх розміщенні 
в одноповерховій промисловій будівлі: а – ванна для плавання, розміщена вище 

підлоги; б – ванна для плавання і стрибків із вишки, заглиблена частково;  
в – розріз по глибокій частині ванни; 1 – опора ванни; 2 – технічне підпілля;  
3 – вентиляційні короба; 4 – вишка; 5 – захисна стінка з металевого шпунта  

або буронабивних паль; 6 – контур фундаменту під колону каркаса; 
 7 – трибуна для глядачів 

 

Глибоку частину ванни доцільно розташовувати нижче рівня підлоги. У 
цьому разі при розробці котловану для улаштування ванни для плавального 
басейну необхідно здійснити заходи, спрямовані на захист стінок котловану від 
обвалення, а фундаментів каркасу промислової будівлі – від просідання. 

5.2 Реновація об’єктів промислової архітектури під житло 

Аналіз досвіду реконструкції промислових будівель під житло показує, 
що при формуванні нової функції об’єкту реновації, а також визначенні меж 
необхідних змін на перший план виходять об’ємно-просторові 
характеристики об’єкта, що реконструюється й конструктивна схема 
будівлі. 

Подальший проєктний шлях визначає орієнтація основної осі будівлі та 
існуючих віконних отворів, конфігурація плану (кругла або ортогональна), 
ширина корпусу, висота поверху або кратність йому повної висоти об’єму. 
Важливо спочатку враховувати, житло якого класу необхідно зрештою 
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отримати. Це позначить діапазон деяких значень – таких як величина кроку та 
прольоту конструкцій, висота поверху тощо. У результаті створюється сітка 
характеристик об’єкта, сукупність яких дає оптимальне проєктне рішення. 

На цих принципах були розроблені принципові проєктні схеми 
реконструкції промислових будівель під житло, основою кожної з яких є 
модуль або компонувальна одиниця [60]. 

За одиницю (модуль) була прийнята пропорція поперечного розрізу 
будівлі «1:1» (співвідношення ширини корпусу до його висоти). Типи 
компонувальних одиниць були визначені відповідно до вимог освітленості 
внутрішнього обсягу (рис. 5.5) [60]. 

 

 
Рисунок 5.5 – Типи компонувальних одиниць 

 

Різні варіації поєднання компонувальних одиниць допомагають скласти 
схему реконструкції для більшості промислових будівель і споруд (рис. 5.6) [60]. 

 

 
Рисунок 5.6 – Варіації поєднання компонувальних одиниць 

 

Приклади апробації проєктних рішень із реновації промислових 
будівель під житлову функцію на основі компонувальних схем наведені нижче 
(рис. 5.7) [60]. 
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б 
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Рисунок 5.7 – Проєктні рішення з перепрофілювання промислових будівель:  
а – секційний тип багатоквартирного будинку; б – галерейний тип 

багатоквартирного будинку; в – коридорний тип багатоквартирного будинку 
 

Молодіжні готелі (хостели) рекомендується влаштовувати в колишніх 
багатоповерхових промислових будівлях із загальною шириною у межах  
14–16 м. При більшій ширині (18 і більше метрів) у центральній частині 
прольоту можуть розміщуватися темні приміщення для комор, буфетів, кафе, 
торговельних кіосків, прасувальних, ремонтних майстерень тощо. 
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Висота готельних номерів повинна становити не менше 2,8 м при 
кількості спальних місць у номері – від одного до чотирьох. Площу готельних 
номерів рекомендується приймати з розрахунку 3–4 м2 на одну людину в 
спальній частині багатомісних номерів і 6–8 м2 – в одномісному номері. Для 
забезпечення звукоізоляції номера необхідно з боку коридору встановлювати 
подвійний дверний блок і розміщувати з боку номера шафи для одягу й 
санітарні блоки. 

Розглянемо цікаві приклади реновації промислових будівель  
під житлову функцію. 

Проєкт реновації елеватора в Осло – малобюджетний проєкт 2001  
року по розміщенню в колишньому елеваторі 226 квартир для студентів  
(рис. 5.8) [61]. Реконструкція під студентські квартири потребувала зміни 
внутрішньої структури об’єму силосів і серйозного втручання в їхній зовнішній 
вигляд: високі об’єми силосів були поділені на поверхи. Об’ємно-просторові 
характеристики об’єкту зумовили форму житлового осередку, а малий діаметр 
(близько 6 м) виключив реконструкцію під житло більш високого класу. 

 

 
Рисунок 5.8 – Реновація елеватора під студентське житло, Осло, Норвегія 

 

Реновація силосів під житло. Проєкт MVRDV Gemini, Копенгаген, 
Данія, 2005 р. є частиною реновації портової зони Копенгагена (рис. 5.9) [61].  

Так само як і у разі реконструкції в Осло, йшлося про значні зміни 
об’ємно-планувальної структури глухих циліндричних об’ємів. Проте у разі 
проєкту MVRDV силоси мали діаметр 25 м, достатній для розміщення в його 
межах необхідної інфраструктури: атріума, сходів, ліфтів. Бетонні конструкції 
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мали достатню несучу здатність для навішування об’ємів квартир. У результаті 
на місці грубих непримітних об’ємів силосів виникли апартаменти класу люкс. 

 

 
Рисунок 5.9 – Реновація силосів під апартаменти класу люкс, Копенгаген, Данія 

 

Реновація складів під житло, Сан-Франциско, США (арх. Edmonds Lee 
Architects) (рис. 5.10) [61]. Протяжний об’єм складу, що поділений на житлові 
осередки, створює блоковану забудову усередині замкнутого об’єму. Ширина 
корпусу, розташування несучих елементів і площина стіни, на якій розташовані 
віконні отвори, обмежили розташування житлових блоків одним єдиним 
можливим способом – упоперек корпусу. Отже, освітлення квартир-дуплексів 
здійснюється по коротких сторонах.  

 

  

Рисунок 5.10 – Реновація складів під житло, Сан-Франциско, США 

 

Реновація водонапірної вежі під семиповерховий будинок, Бельгія. В 
основі проєкту семиповерхового приватного будинку в Бельгії архітектурного 
бюро Bham Design Studio – водонапірна вежа 30 м заввишки з об’ємом 
резервуара 250 тис. л (рис. 5.11) [61]. 

Приміщення розташовані за принципом «один поверх – одна кімната»: 
нижній рівень – вхідна зона і гараж на два машино-місця, другий рівень – 
технічна зона, третій-четвертий – гостьова. П’ятий рівень займає спальня з 
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гвинтовими сходами, що ведуть у кухню й обідню зону. Верхній рівень – 
консольно винесений колишній резервуар для води – перетворений у видову 
терасу. 

 

 
Рисунок 5.11 – Реновація водонапірної вежі під семиповерховий  

будинок, Бельгія 
Готелі. Серед проєктів реноваціїї під житло осібно стоять готелі: вимоги 

інсоляції до них не такі суворі, що полегшує деяким чином рішення з 
реконструкції, а набір приміщень абсолютно інший ніж у житлових будинків. 

Тут також актуальний розгляд водонапірних веж, проте, вже з великими 
параметрами. Серед них проєкт гамбургського готелю «Mоvenpick», 
розташованого в колишній водонапірній вежі на пагорбі, є безперечною 
домінантою цілого району (рис. 5.12) [61]. 

 

 
Рисунок 5.12 – Реновація водонапірної вежі під готель Mоvenpick,  

Гамбург, Німеччина 
 

Вигляд будівлі (колишньої водонапірної вежі – пам’ятки архітектури з 
охоронним статусом) мало змінився після модернізації. Нові вікна, глибокі, 
схожі на бійниці в мурі, не порушують вертикальний ритм фасаду. У центрі 
вежі методом безперервного бетонування було зведено ядро зі сходами й 
ліфтами, один з яких, маючи автономне електропостачання, може служити 
евакуаційним. Номери розташовані навколо залізобетонного ядра, утворюючи 
кільце. Верхні поверхи відведені під двоповерхові пентхауси. 
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Готель Hilton Molino Stucky розташований на острові Джудекка, 
неподалік від головних визначних пам’яток Венеції, поблизу від площі Сан-
Марко. Побудований у XIX столітті як борошномельний завод, комплекс 
будівель після реновації став одним із кращих готелів у Венеції (рис. 5.13). 

 

  
Рисунок 5.13 – Реновація борошномельного заводу під готель  

Hilton Molino Stucky, Венеція, Італія 
 

Готельний комплекс складається з 13 корпусів, що включають 380 
номерів, 2 ресторани, 3 бари, відкритий басейн на даху, SPA-центр,  
конгрес-центр (до 1 000 осіб), 14 конференц-залів (місткість – 70 осіб), 
банкетний зал (1 000 м2), зал засідань, бізнес-центр. 

5.3 Основні характеристики приміщень у стилі «лофт» 

Ідея створення стилю лофт (по-англійськи – горище, голубник) зародилася 
внаслідок використання дешевих приміщень під дахом старих будівель для 
житла й офісів у 40-х роках минулого століття у фабричному районі 
Мангєттена в Нью-Йорку, США (рис. 5.14). 

Власники промислових підприємств змушені були виводити їх на околиці 
міста, а фабричні й складські корпуси, які звільнялися, займали під майстерні та 
студії люди творчих професій, залучені як функціональними характеристиками 
приміщень (високі стелі й хороше освітлення), так і нижчою орендною платою. 
Пройшовши шлях від майстерні до стильного приміщення, loft виявився на піку 
моди до 50-х років ХІХ століття, де зосереджується артистичне життя  
Нью-Йорка. Поступово за оригінальним житлом закріпився статус елітного.  

Сьогодні лофт розділяють на кілька типів: 
 «Hard lofts» (жорсткий лофт) – для створення нових резиденцій 

використовують вже існуючі промислові споруди; 
 «Soft lofts» (м’який лофт) – під лофт обирають спеціально побудовані 

для нього приміщення; 
 комерційний лофт – індустріальний простір із високими стелями з 

мінімальною висотою 5 метрів; 
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 житловий лофт – дизайн створюють у житлових приміщеннях різних 
будівель. 

 

  
Рисунок 5.14 – Хрестоматійний приклад лофту – фабрика Енді Уорхолла,  

Нью-Йорк, США 
 

Незалежно від типу стиль «лофт» припускає величезний вільний простір 
з високими стелями, відмінне освітлення, відсутність перегородок і простінків, 
наявність вікон в усю стіну, грубу обробку. Основою й головною концепцією 
стилю є вільне поєднання абсолютно різних архітектурних і дизайнерських 
рішень в інтер’єрі.  

Розглянемо основні характеристики стилю «лофт»:  
1. Максимально відкрите планування – досягається завдяки 

відсутності міжкімнатних перегородок, або ж заміною класичних монолітних 
стін на легші – рухливі конструкції (рис. 5.15). Зони виділяються кольором, 
меблями й ширмами. 

 

  
Рисунок 5.15 – Максимально відкрите планування 

2. Велика кількість природного й штучного освітлення (рис. 5.16). 
Великі простори, високі стелі, панорамні вікна, друге світло, наявність великої 
кількості освітлювальних приладів. 
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Рисунок 5.16 – Велика кількість природного та штучного освітлення 

3. Індустріальні риси. Системи комунікацій залишені не закритими або 
приховані частково. Цікаві вузли труб, електромереж, чавунні батареї, 
архітектурні елементи внутрішніх конструкцій будівлі – є не просто прикрасою 
інтер’єру, а його яскравим акцентом (рис. 5.17). 

 

  
Рисунок 5.17 – Індустріальні риси 

 

4. Обробка й фактура обробних матеріалів (рис. 5.18). Необроблені 
вертикальні поверхні, «гола» цегляна кладка, грубі стелі, гладкий бетон.  

Тут важливе поєднання металу, скла, натурального дерева, 
ультрасучасних матеріалів, цеглини та старих, абсолютно несучасних обробних 
матеріалів. Підійдуть якісні імітації. 

5. Яскраво виражені балочні конструкції перекриття й даху  
(рис. 5.19). Для додавання нальоту індустріалізації, підійдуть дерев’яні або 
залізобетонні балки перекриття, які залишаються відкритими та допомагають 
зонувати простір. 
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Рисунок 5.18 – Обробка й фактура обробних матеріалів 
 

  
Рисунок 5.19 – Яскраво виражені балочні конструкції перекриття і даху 

 

6. Поєднання найсучаснішої техніки й актуальних дизайнерських 
меблів з антикваріатом, предметами старини та оригінальними 
нестандартними предметами декору (наприклад, креативні рекламні плакати, 
графіті, міські покажчики й таблички, чорно-білі фотографії тощо) (рис. 5.20). 

 

  
Рисунок 5.20 – Поєднання найсучаснішої техніки й актуальних  

дизайнерських меблів з предметами старини та оригінальними нестандартними 
предметами декору 
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7. Кольорове рішення. Основними кольорами можуть бути нейтральні 
кольори: білий, бежевий, сірий та інші (рис. 5.21). Допускається обмежене 
використання яскравих відтінків у декорі, обробки меблів, оформленні. 

 

  
Рисунок 5.21 – Кольорове рішення 

 

8. Сходи. У приміщеннях стилю «лофт» обов’язково є присутніми сходи. 
Сходи можуть бути металевими, кованими, зі скляним огороджуванням, 
загалом повітряними й відкритими (рис. 5.22). 

 

  
Рисунок 5.22 – Сходи 

 

9. Зонування. Традиційний лофт – це єдиний простір без стінових 
перегородок і дверей, що передбачає вільне планування. Максимум 
необмеженого простору досягається завдяки об’єднанню кухні, їдальні, 
вітальні, передпокою, іноді навіть спальні. Загальну площу розділяють за 
допомогою зонування. Для цього нерідко використовують невисокі простінки, 
системи подіумів та розсувні скляні конструкції. Дехто обирає декоративний 
спосіб розподілу на зони: різнофактурну обробку стін, коли одну стіну 
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обклеюють старими газетами, контрастну обробку підлоги, дерев’яні ширми, 
тканинні портьєри, меблі, мобільні перегородки. Часто елементами зонування є 
сходи або скляне перекриття другого поверху, що дає змогу візуально 
розширити багаторівневий простір. 

10. Меблі. Вибір меблів повністю необмежений. Сьогодні можна зустріти 
лофти з футуристично-авангардними меблями яскравих кольорів чи 
класичними вишуканими гарнітурами. Проте традиційними для цього стилю 
залишаються вироби з дерева, ковані стільці, табурети, ліжка, металеві полки. 
Меблі не повинні загромаджували простір і бути «прив’язаними» до стін. 
Виняток – стіна з відкритими полицями або стелажами. У лофтах також 
використовують меблі на коліщатках, які можна переміщувати по приміщенню. 

Традиційні матеріали – шкіра, алюміній, пластик, нержавна сталь, дерево. 
Узагалі лофт досить демократичний, в одному приміщенні можна поєднувати 
предмети класичного інтер’єру, етнічні елементи та ультрасучасні декори. 
Варто враховувати й те, що в кімнаті не має бути великих закритих шаф. Усі 
речі краще зберігати у нішах або вбудованих у стіни шафках без дверцят. Крім 
того, можна використовувати простір під сходами, обладнавши його висувними 
ящичками. 

11. Аксесуари та декори. За допомогою стильних декорів та аксесуарів 
можна надавати інтер’єру різного настрою. Лофт створює необмежені 
можливості для вияву фантазії та реалізації бажань. Основні декоративні 
акценти – фотографії в рамках, плакати, постери, великі рослини, квіти, 
дзеркала в розкішних рамах і картини, які зазвичай не вішають на стіни, а 
розставляють просто на підлозі, притуливши до стіни. Текстиль 
використовують так, щоб не загромаджувати простір, і поєднують зі склом, 
шкірою та деревом. Усі деталі інтер’єру мають бути близькими по духу 
власнику житла. Це ті речі, якими він користується, котрі йому подобаються та 
які відображають його особистість. 

5.4 Культурно-історичні аспекти реновації промислової забудови 

Індустріальна спадщина як поняття та концепція виникли порівняно 
нещодавно й зазнали значні зміни впродовж останніх десятиліть. Будучи 
частиною матеріальної культурної спадщини, в найзагальнішому вигляді 
індустріальна спадщина визначається як сукупність будов і артефактів, 
зроблених суспільством з використанням праці й що вважаються досить 
важливими для збереження їх для майбутніх поколінь.  

Пам’ятник архітектури (містобудування) – нерухомий примітний 
об’єкт матеріальної та духовної творчості, який має національне або 
міжнародне значення. Разом із цим терміном можуть вживатися терміни 
«об’єкт культурної спадщини» або «нерухомі пам’ятники історії та культури». 
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Музеєфікація – це напрям музейної діяльності й охорони пам’ятників, 
суть якого – перетворення історико-культурних і природних об’єктів в об’єкти 
музейного показу з метою максимального збереження й виявлення їхньої 
історико-культурної, наукової, художньої цінності та включення їх в актуальну 
культуру. 

Процес перетворення рухомих і нерухомих пам’ятників історії, природи в 
об’єкт музейного показу припускає дослідження пам’ятника, його консервація 
та реставрація, збереження й відтворення художньо-архітектурних інтер’єрів, 
природного й культурно-історичного середовища, інтерпретація пам’ятника за 
допомогою організації постійних експозицій і виставок, а також організацію 
необхідних умов для його огляду. Особливу групу у межах музеєфікації 
нерухомих пам’ятників становлять меморіальні об’єкти, громадська цінність 
яких швидко признається в суспільстві. 

Головними критеріями ефективності проєктів із перепрофілювання 
індустріальних об’єктів, зокрема й музеєфікації, вважаються екологічна чистота 
й комерційна привабливість. Для оптимізації витрат індустріальні пам’ятники 
та прилеглі території об’єднуються в мережу музейно-ландшафтних парків. 

Наукова громадськість по праву вважає англійців піонерами руху по 
збереження промислової спадщини. Практичні британці ще в 50-і роки ХХ 
століття виступили проти зносу в історичному центрі міст заводських будівель. 
Першим індустріальним об’єктом, що отримав загальнонаціональне й світове 
визнання, став знаменитий Айронбрідж. 

Айронбрідж – пам’ятник індустріальної революції XVIII століття  
(рис. 5.23) [2]. Тут, у долині річки Северн – у серці Англії починалася 
промислова революція. У 1709 році Абрахам Дарбі I почав використовувати 
кокс замість деревного вугілля для виплавлення заліза, і незабаром 
Айронбріджська долина стала одним із найбільших у світі залізоробних 
центрів. На берегах річки стали з’являтися шахти, рудники, заводи та фабрики. 
З 1986 року Айронбрідж входить у список об’єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО у Великобританії. 

Заповідник історії металургії Бергслаген, Швеція. Бергслаген є старим 
районом чорної металургії в Швеції. (рис. 5.24). Здебільшого тут добували 
залізну руду, але є і шахти для видобування руд інших металів. Більшість 
копалень зараз закриті, але в 1970-і роки багато з них ще діяли. Прадавні 
свідчення про видобування руди датуються 400 роком до н. е., промислове 
видобування почалося в XVII столітті. Сьогодні заповідник Бергслаген включає 
близько сотні технічних музеїв [58]. 
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Рисунок 5.23 – Айронбрідж – пам’ятник індустріальної революції  

XVIII століття 
 

  
Рисунок 5.24 – Заповідник історії металургії Бергслаген, Швеція 

Металургійний завод Енгельсберг – музей просто неба є 
індустріальним комплексом епохи Шведської індустріалізації кінця XIX – поч. 
XX століття (рис. 5.25). У комплекс входять металургійний завод, перший в 
Швеції нафтопереробний завод, залізниця, по якій курсує один із перших у світі 
електрифікованих потягів, музей історії техніки й чудовий великий парк [58]. 

Металургійний завод-музей у місті Фьольклінген, Німеччина – це 
одне зі старих металургійних підприємств і найбільший завод подібного роду в 
Європі (рис. 5.26) [59]. Комбінат Völklinger Hütte пропрацював із 1873 по  
1986 роки. Після закриття виробництва місцева влада присвоїла заводу статус 
історичного пам’ятника. А в 1994 році підприємство стало першим 
індустріальним об’єктом, включеним у список Всесвітньої культурної 
спадщини ЮНЕСКО. 

Підприємство є єдиним металургійним заводом з побудованих в Європі 
та Північній Америці в ХІХ–ХХ століттях, що збереглися в первозданному 
вигляді. Тут можна ознайомитися з усіма стадіями виробництва чавуну й 
прокату, зокрема й виробленням коксу для домен. 
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Рисунок 5.25 – Металургійний завод Енгельсберг, Швеція 

 

  
Рисунок 5.26– Металургійний завод-музей у місті Фьольклінген, Німеччина 

Національний історичний парк у місті Лоуелл (штат Массачусетс, 
США) був заснований у 1978 році, він входить у систему Національних парків 
США і включає в себе околиці міста, пов’язані з епохою розвитку текстильної 
промисловості в місті Ловелл, яка почалася в період промислової революції (з 
1760 по 1840 роки) (рис. 5.27) [65]. 

Після Другої світової війни почався різкий занепад текстильної 
промисловості, починаючи з 1960 року більшість фабрик були закриті – Ловелл 
поступово перетворювався в місто-привид. Місцева влада не стала миритися з 
таким станом речей і було прийнято рішення про створення Національного 
історичного парку. Старі будівлі ретельно відреставрували, відновлювалися 
історичні райони міста. Утворене Історичне товариство Лоуелла, яке тісно 
співробітничало з урядом США, зайнялося відкриттям музеїв, що дають 
можливість вивчити історію першого в країні промислового центру. На 
сьогодні в місті проживає близько 100 тисяч осіб, а Національний історичний 
парк став популярним туристичним об’єктом. 

Музеєфікація та заповідання об’єктів індустріальної культури природним 
чином мають на увазі розвиток особливої галузі туристичної діяльності – 
техногенного (промислового) туризму. 
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Рисунок 5.27 – Національний історичний парк у місті Ловелл,  

штат Массачусетс, США 
 

Промисловий туризм, хоча й не посідає провідних місць на світовому 
туристичному ринку, проте за кордоном уже чітко зайняв певну нішу на 
туристичному ринку. Так, екскурсії на підприємства видобувної промисловості, 
зокрема в шахти, рудники, кар’єри відмічені в багатьох країнах світу. 

Наприклад, соляна шахта у Величці – родовище кам’яної солі в місті 
Величка (Польща), яке розроблялося з XIII по XX століття (рис. 5.28). Шахта 
відображає розвиток методів й технологій видобутку солі протягом семи 
століть. Вона являє собою коридори і галереї на семи підземних рівнях на 
глибині від 57 м до 198 м загальною протяжністю понад 200 км. З 1978 року 
соляна шахта входить у список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
 

  
Рисунок 5.28 – Соляна шахта в м. Величка (Польща) 

 

В Україні пам’ятники промислової архітектури, науки ій техніки, просто 
заводської історії об’єднуються в музеї. Це найрізноманітніші музеї: 
політехнічні, води, залізничного транспорту, міського електротранспорту, 
військової техніки, гірничої справи, різних галузей промисловості, заводські 
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музеї, меморіальні лабораторії тощо. Особливо значна роль заводських музеїв. 
Скромні, часом запущені, позбавлені належного фінансування, які утримуються 
силами ентузіастів, ветеранів виробництва, іноді адміністрації підприємства, 
вони є безцінним джерелом історичної науково-технічної, архітектурно-
промислової,соціально-економічної інформації [112]. Крім традиційної 
музеєфікації об’єктів індустріальної спадщини, українськими дослідниками 
розроблені цікаві проєкти створення комплексних індустріально-ландшафтних 
музеїв «під відкритим небом». Це повністю знаходиться в руслі 
загальносвітової тенденції музеєфікації не окремих об’єктів, а цілих 
індустріальних ландшафтів і територій. 

Багато об’єктів, придатних для промислового туризму, розташовуються в 
Україні, наприклад, закриті шахти «Більшовик» і «Батьківщина» в Кривому 
Розі Дніпропетровської області, Артемівський завод ігристих вин, м. Бахмут, 
Донецької обл., соляна шахта, м. Соледар, Донецької області. 

Артемівський завод ігристих вин (м. Бахмут, колишнє місто 
Артемівськ, Донецької обл.) є одним із найбільших в Європі за виробництвом 
ігристих вин традиційним способом (рис. 5.29). Увесь цикл виробництва 
розташований під землею в гіпсових штольнях на глибині 72–75 метри в 
спеціальному мікрокліматі. Займана площа заводу понад 25 га, де одночасно 
зберігається близько 30 млн пляшок ігристого вина. 

 

  
Рисунок 5.29 – Артемівський завод ігристих вин, м. Бахмут, Донецької обл. 

 

Соляна шахта, м. Соледар, Донецької області (рис. 5.30) [101]. 
Здійснена в 1876–1880 роках гірничим інженером П. І. Івановим проходка так 
званої «урядової свердловини» біля села Брянцевка, в 10 верстах від Бахмута, 
показала наявність у земній товщі 9 соляних пластів, зокрема напотужнішого – 
Брянцевського, товщина якого становить близько 40 метрів. 

Видобування солі Артемівського родовища відбувається на глибині  
200–300 метрів. За більш ніж сто років виробництва утворилася система 
виробок протяжністю більш ніж 200 км, видобуто більше 250 млн тонн солі. 
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Рисунок 5.30 – Соляна шахта, м. Соледар, Донецької області 

 

Екскурсійний маршрут по шахті становить близько 700 метрів і 
проходить по обробленим галереям рудника № 1–3, камері № 41, розташованої 
в площі Підбрянцевського пласта. По маршруту є підземний музей соляної 
промисловості та концертний зал. В однієї з відпрацьованих виробок 
розміщується підземне відділення спелеосанаторія «Соляна симфонія», в якому 
проводиться лікування захворювань органів дихання. Одночасно тут можуть 
оздоровлюватися до 100 осіб.  

Кар’єр «Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату» – це не 
тільки промисловий об’єкт, але ще й красива архітектурна споруда з 
мальовничими відвалами, що нагадують гори та глибокими, що захоплюють 
дух, воронками (рис. 5.31). Крім того, він є потенційним об’єктом 
промислового туризму, що набирає останнім часом все більшої популярності. 

Кар’єр «ІнГЗК», який входить до складу криворізького ПАТ 
«Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», є найбільшим в Європі. 
Кар’єр був заснований у 1955 році й діє дотепер. На сьогоднішні його глибина 
становить 426 м, а продуктивність по руді – 38 млн т/рік. За прогнозами 
геологів запаси залізної руди в Інгулецькому кар’єрі становлять понад мільярд 
тонн. Це гарантує стабільну роботу комбінату мінімум до 2050 року. 

Промисловий туризм, хоча й доступний усім, має певні вікові 
особливості. У старших поколінь він іноді зв’язується з ностальгічними 
настроями, умолоді – частіше з допитливістю, прагненням до нових знань [112]. 
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Рисунок 5.31 – Кар’єр «Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату»,  
м. Кривий Ріг 

 

Сьогодні лазіння по підземним транспортним комунікаціям і гірничим 
виробленням оформилося у своєрідний молодіжний рух дигерів. Любителі 
висотного лазіння утворили групу руферів. На покинутих об’єктах будівництва, 
в кам’яних «джунглях» міських кварталів і на проммайданчиках змагаються у 
своїй запаморочливій акробатиці поціновувачі паркуру. Своєрідна субкультура 
«промислових романтиків» є об’єктивною основою для формування та 
розвитку екстрим-форм техногенного туризму [112]. 
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6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЯК МЕТОД ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ  
ТА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ  

ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ 
 

6.1 Основні напрями реконструкції міських виробничих територій 

Залежно від розміщення в структурі міста та зв’язку з сельбищними 
районами промислові райони можна об’єднати в групи, які мають свої 
характеристики й особливості, які впливають на вибір стратегії реконструкції [106]: 

1. Промислові райони, розташовані в центрі міста. При виборі напряму 
реконструкції таких промислових районів потрібно орієнтуватися на розвиток 
просторових і функціональних зв’язків між промисловою та житловою 
забудовою, на спільне використання громадських, інженерних, транспортних 
об’єктів, на вирішення екологічних питань. Особлива увага має бути звернена 
на доцільність збереження пам’ятників промислової архітектури й технічної 
культури, характерних об’єктів виробничого середовища. 

2. Промислові райони, розташовані на периферії міста. Напрям 
реконструкції периферійних промислових районів повинен враховувати 
необхідність формування насичених у функціональному та композиційному 
відношенні контактно-стикових зон, створення єдиної системи громадських 
центрів, розвитку швидкісного громадського й індивідуального пасажирського 
транспорту, поліпшення просторових параметрів і естетичної якості 
промислової забудови. 

3. Промислові райони, розташовані на віддаленні від сельбищної 
забудови. Напрям реконструкції видалених промислових районів необхідно 
вибирати відповідно до особливостей їхнього автономного функціонування та 
умов сприйняття ансамблю забудови. Важливе завдання реконструкції – 
забезпечення функціональних і просторових зв’язків промислових районів і 
сельбишних територій. Зазвичай, у забудові промислових районів відсутня 
планувальна й композиційна ув’язка окремих підприємств і їхніх 
передзаводських зон в єдиний просторовий комплекс. Тому вдосконалення 
архітектурно-просторової організації промислових районів передбачає 
включення в процес реконструкції і контактно-стикових зон. 

Обґрунтування рішень щодо реконструкції деградованих територій 
промислових підприємств має здійснюватись на основі врахування 
містобудівної цінності території [51]. При цьому виконуються завдання 
перетворення великих міст відповідно до концепції стійкого розвитку та 
поліпшення умов проживання міського населення. Містобудівна цінність 
території відображає спрямованість та характер перетворення міст із 
формуванням нового комфортного середовища, що забезпечує покращення 
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умов життя, створення нових робочих місць, а також підвищення інвестиційної 
привабливості цих територій. 

З-поміж основних груп властивостей, що характеризують конкретну 
земельну ділянку, на якій розміщено промислові та складські підприємства в 
межах міста, можна виокремити такі [51]:  

1. Правові характеристики земельної ділянки – тимчасове 
користування земельною ділянкою; постійне користування земельною 
ділянкою; володіння земельною ділянкою; розпорядження земельною 
ділянкою; сервітути. 

2. Територіально-планувальні умови – відстань до ліній масового 
пасажирського транспорту; пішохідна доступність зупинок пасажирського 
транспорту; пішохідна доступність центрів районів міста; пішохідна 
доступність центрів житлових масивів, парків, ботанічних садів, пам’яток 
природи, зелених зон, пляжів; розташування на територіях промислових та 
комунально-складських зон. 

3. Інженерно-геологічні умови – ухил місцевості; придатність ґрунтів до 
влаштування основ і фундаментів у порівняно сприятливих і несприятливих 
умовах; затоплюваність паводками; рівень ґрунтових вод; заторфованість; 
небезпечні геологічні процеси. 

4. Історико-культурні умови – розташування на заповідних територіях; 
розташування в охоронних зонах; розташування в зонах регульованої забудови; 
розташування на історичному ландшафті, що охороняється державою; 
розташування в зонах охорони історичного культурного шару. 

5. Санітарно-гігієнічний стан – санітарно-захисна зона; водоохоронна 
зона; забруднення атмосферного повітря при перевищенні гранично допустимої 
концентрації шкідливих речовин; зона електромагнітних полів; зона вібрації, 
шуму; зона забруднення ґрунтів важкими металами; зона радіоактивного 
забруднення. 

6. Рівень інженерного облаштування території – централізованого 
газопостачання; централізованого водопостачання; централізованого 
теплопостачання; каналізації. 

7. Рівень вулично-дорожнього та транспортного забезпечення – 
наявність або відсутність твердого покриття вулиць; пропускна спроможність 
вулично-дорожньої мережі; кількість місць для тимчасового паркування та 
постійного зберігання транспортних засобів. 

Провідним напрямом процесу реновації територій промислових 
підприємств є реконструкція виробничих територій. 

Основні причини реконструкції промислових територій міст [12]: 
 функціонально-планувальна невпорядкованість організації міського 

простору (розміщення промислово-виробничих територій перешкоджає 
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територіальному розширенню міста або прокладанню нових транспортних 
зв’язків міста);  

 архітектурно-планувальна недоцільність (коли зовнішній вигляд 
основних  фондів підприємства створює дисонанс у сприйнятті архітектурного 
вигляду природного чи антропогенного ландшафту та загальному образу міста);  

 соціально-планувальна нераціональність розміщення тих чи інших 
видів  виробництв (невідповідність загальній структурі зайнятості населення, 
рівню освіти та кваліфікації трудових ресурсів, трудозбалансованості міського 
плану);  

 економічні показники функціонування підприємства (інколи 
виробництво повністю зупинено або підприємство працює з низькою 
рентабельністю);  

 ефективність використання міських територій (власне показники 
використання та забудови території промислово-складських об’єктів або 
невідповідність економічних показників функціонування підприємства, 
вартості землі, де воно розташовано);  

 екологічний вплив на навколишнє середовище (коли внаслідок процесу 
розбудови міста промислові території опиняються в зонах високої щільної 
житлової чи громадської забудови);  

 історико-архітектурна цінність будівель і споруд різних промислово-
виробничих об’єктів, які мають місцеве чи національне значення, та створюють 
культурний потенціал міста та країни.  

На основі аналізу викладених вище чинників, які, безумовно, не є 
вичерпними, приймаються рішення щодо доцільності збереження промислово-
виробничих об’єктів міста з підвищенням показників ефективності 
використання їхніх території або напрямів реконструкції територій 
промислових утворень (промислово-виробничих і складських підприємств, 
промислових районів, промислових вузлів) та їхній можливий редевелопмент 
під інші функціональні території міста. Основні вимоги при реконструкції 
міських промислових районів: підвищення ефективності використання 
території; поліпшення санітарно-гігієнічних умов у районі та на прилеглих 
територіях; впорядкування планування й забудови; забезпечення ефективного 
транспортного обслуговування; забезпечення розвитку кооперації між 
підприємствами. 

Можна виокремити три основні напрями реконструкції:  
 повне збереження виробничої функції на території, що розглядається;  
 часткове збереження (або часткова ліквідація) виробничої функції;  
 ліквідація виробничої функції. 



149 
 

Повне збереження виробничої функції передбачає обов’язкове 
підвищення соціально-економічної ефективності використання конкретної 
території, якої можна досягти шляхом: 

 перепрофілювання виробництва відповідно до перспективної галузевої 
структури промислово-виробничого комплексу міста;  

 модернізації промислових підприємств, що входять до складу 
промутворення, з використанням новітніх технологій;  

 підвищення щільнісних характеристик існуючого промислового 
утворення шляхом збільшення потужностей підприємств, що входять до його 
складу, концентрації цих підприємств на меншій території, привнесення на цю 
територію нових видів виробничої діяльності. 

Реконструкція за цим напрямом здійснюється переважно зі збереженням 
існуючої промислової забудови та її доущільненням. При частковому 
збереженні виробничої функції територія та забудова промислових підприємств 
може підлягати:  

1) перетворенню на технопарки та технополіси;  
2) музеєфікації. 
Під час реконструкції промислових територій з повною ліквідацією 

виробничої функції розташовані на них промислові об’єкти підлягають повній 
ліквідації або винесенню на інші земельні ділянки, що можуть бути 
розташовані в межах міста, в його приміській зоні або навіть в інших населених 
пунктах. При цьому можливо розглянути два підходи до здійснення 
реконструкції:  

1) цілковите знесення всіх будівель; 
2) збереження промислової забудови (в тому разі, якщо вона має 

історико-архітектурну цінність). 
Ліквідація промислових об’єктів із цілковитим знесенням основних 

фондів забезпечує вивільнення території та її використання під житлову та 
громадську забудову. 

Підставами для ліквідації або винесення підприємств можуть бути:  
 містобудівні вимоги реконструкції та розвитку міста; 
 наявність виробництв із джерелами шкідливих у санітарному плані 

викидів або шуму; 
 відсутність територіальних резервів для організації санітарно-захисних 

зон і неможливість усунення джерел забруднення навколишнього середовища; 
 наявність морально й фізично застарілого виробничого устаткування, 

аварійність або непристосованість виробничих будівель для модернізації та 
впровадження нових технологій; 

 розосередженість і нерентабельність дрібних виробництв. 
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Лише проведення комплексної оцінки умов розміщення та 
функціонування конкретного промислово-виробничого чи складського об’єкта 
дасть змогу вибрати раціональний напрям його реконструкції [19]. 

При проведенні реконструкції, технічному переоснащенні існуючих 
промислових районів і груп підприємств доцільно ці території, в межах яких 
вони розміщені, планувально розподіляти на складники відповідно до 
формування технопарків, технополісів, промислових та індустріальних парків 
на основі загальних архітектурно-планувальних рішень із вираженими 
планувальними межами. При цьому потрібно передбачати поєднання 
інженерно-технічної інфраструктури, допоміжних виробництв та об’єктів 
громадського обслуговування. 

При переплануванні виробничих територій потрібно передбачати: 
 функціональне зонування території відносно до технологічних зв’язків, 

відповідних санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог, вантажообігу та 
видів транспорту, містобудівних обмежень; 

 раціональну організацію транспортної та інженерної інфраструктури з 
урахуванням виробничо-технічних зв’язків; 

 інтенсивне використання території, зокрема наземний і підземний 
простір; 

 організацію єдиної мережі громадського обслуговування працюючих; 
 благоустрій території; 
 створення комфортного середовища життєдіяльності населення у 

житловій забудові на суміжних територіях; 
 захист територій від небезпечних наслідків виробничої діяльності, 

ерозії, абразії, заболочування, засолення та забруднення підземних вод і 
відкритих водойм стічними водами, відходами виробництва; 

 відновлення (рекультивацію) відведених у користування земель, 
порушених у процесі виробничої діяльності, а також при будівництві. 

Інноваційний містобудівний розвиток виробничих територій 
передбачає [28]: 

 інноваційний розвиток промислових зон, формування технопарків, 
виробничих та інноваційно-технологічних кластерів, індустріальних 
(промислових) парків, територій інноваційного розвитку; 

 розроблення програми перспективного розвитку промисловості; 
 перебазування за межі населеного пункту підприємств, які мають 

низький рівень бюджетної ефективності або не відповідають стандартам 
екологічної безпеки; 

 стимулювання раціонального використання земельних ресурсів; 
 



151 
 

 реструктуризацію виробничих територій із метою підвищення 
ефективності їх використання; 

 реконструкцію об’єктів інженерного забезпечення виробничих 
територій шляхом упровадження методів ефективного використання 
інженерних та територіальних ресурсів із широким застосуванням 
ресурсзберігаючих технологій; 

 оздоровлення річок і водойм шляхом винесення за межі прибережних 
захисних смуг виробничих об’єктів, а також забезпечення відповідного режиму 
та умов використання промислових підприємств, розташованих на суміжних з 
водоохоронними зонами територіях; 

 розроблення містобудівної документації та заходів із ліквідації відвалів 
ливарного та інших виробництв шляхом переробки й утилізації, подальшого 
проведення санації та рекультивації земель, визначення можливості їх 
подальшого використання; 

 розроблення пропозицій щодо оптимізації транспортних схем 
промислових формувань з урахуванням змін вантажообігу, пасажирських 
потоків, реструктуризації підприємств і чисельності працюючих. 

Розроблення проєкту реновації промислового об’єкта потребує 
застосування комплексного підходу, що вже на стадії розроблення 
передпроєктних рішень ґрунтується на всебічному аналізі всіх факторів, які 
зумовлюють можливість і доцільність реконструкції. 

Урахування комплексного підходу передбачає послідовне 
виконаннятаких завдань [92]: 

 вибір нефункціонуючого промислового об’єкта реновації з одночасним 
визначенням типу та функціонального наповнення приміщень будівлі; 

 вибір принципів і прийомів об’ємно-планувальної перебудови на 
основі визначення історико-культурної цінності об’єкта, аналізу його 
планувальної структури з точки зору можливостей розміщення нових функцій 
та одночасним коригуванням типу, формату й функціональної моделі 
приміщень; 

 розроблення варіантів архітектурно-планувальних рішень об’єкта 
реновації;  

 оцінювання розроблених варіантів і вибір раціонального рішення на 
основі показників і критеріїв економічності та ефективності. 

При виборі прийомів реконструкції архітектурно-просторової організації 
промислового району потрібно орієнтуватися на сприйняття архітектурної 
композиції з боку головних пішохідних підходів, прилеглої житлової забудови 
та транзитного транспортного руху. Для проведення реконструктивних заходів 
доцільно виокремити й зберегти найбільш цінні в естетичному плані фрагменти 
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забудови, що дозволить дасть змогу розвинути її позитивні індивідуальні риси 
та створити нову естетику промислового району на основі архітектурного 
ансамблю, що вже склався. Основним принципом при цьому має стати 
поєднання об’єктів різного функціонального призначення в будівлях, об’ємно-
планувальні рішення яких найгармонічніше відповідають їхнім функціям. 

6.2 Технічна експертиза промислових будівель при реконструкції 

Технічна експертиза будівель (споруд) проводиться з метою виявлення 
фактичного технічного стану будівельних конструкцій, визначення дійсної 
несучої здатності конструктивних елементів відповідно до діючих навантажень 
і даних натурного обстеження (оцінка залишкового ресурсу). 

Практичним результатом роботи експертів є розробка технічних рішень 
по усуненню виявлених при обстеженні дефектів і пошкоджень (рис. 6.1) [86], а 
також складання рекомендацій щодо подальшої експлуатації об’єкта.  

 

 
Рисунок 6.1 – Класифікація пошкоджень і дефектів будівель і споруд 

 

Дефекти будівельних конструкцій (рис. 6.2) можна поділити на зовнішні 
(поверхневі) та внутрішні (глибинні), невидимі при візуальному огляді; на такі, 
що легко або важко усуваються; а також такі, які не розвиваються та 
розвиваються у часі від спільної дії навантаженні й середовища [21, 45]. 
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Рисунок 6.2 – Дефекти будівельних конструкцій промислових будівель: 
а – колони; б – балки перекриття; в – плити перекриття; г – зовнішньої стіни 

 

Обсяг, склад і характер діагностики залежать від виду та характеристик 
об’єкта, а також поставлених конкретних завдань. 

Під час обстеження будівель залежно від завдань, поставлених у 
технічному завданні на обстеження, і залежно від їхнього конструктивного 
рішення предмети дослідження такі: 

 ґрунти підстави; 
 тримальні конструкції будівлі (фундаменти, ростверки та фундаментні 

балки, стіни, колони, стовпи; перекриття та покриття; балкони, еркери, сходи; 
зв’язуванні конструкції, елементи жорсткості; стики й вузли сполучення 
конструкцій між собою); 

 огороджувальні конструкції будівлі (стіни, перегородки, покрівлі, 
підлоги, віконні та дверні заповнення тощо). 
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Обстеження будівельних конструкцій підрозділяється на попереднє 
(загальне) і детальне (технічне) (рис. 6.3). У період загального обстеження 
проводиться візуальний огляд будівельних конструкцій і намічається план 
детального обстеження із зазначенням проведення першочергових заходів щодо 
усунення небезпечних дефектів. Визначають характер і ступінь руйнування або 
пошкодження будівлі загалом та його окремих конструктивних елементів, а 
також виробляють оцінку міцності властивостей матеріалів, застосованих у 
конструкціях. Детальне (технічне) дослідження включає методи натурних 
спостережень, руйнуючих впливів, інструментальних досліджень на об’єкті та 
лабораторне вивчення відібраних із конструкцій проб з аналізом отриманих 
результатів. 

 

 
Рисунок 6.3 – Види, умови та загальний порядок обстеження будівель 

 

Детальне (технічне) обстеження включає методи натурних спостережень, 
руйнуючих дій, інструментальних досліджень об’єкта та лабораторне вивчення 
відібраних із конструкцій проб із аналізом отриманих результатів. 
Інструментальне обстеження включає в себе визначення міцності матеріалу 
конструкції, його вологісного стану, ступеня корозійного руйнування арматури, 
стану захисного шару. 

Виконуючи інструментальне обстеження конструкцій застосовуються 
сучасні методи руйнівного й неруйнівного контролю: 

 випробування матеріалів у лабораторних і польових умовах 
(визначення фактичних фізико-механічних характеристик), 

 випробування конструкцій на міцність динамічним та статичним 
навантаженням; 
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 тепловізійне та ультразвукове обстеження конструкцій; 
 товщинометрія; 
 дефектоскопія зварних швів; 
 визначення структури та хімічного складу матеріалів; 
 розрахунок експлуатаційних навантажень. 
Починаються обстеження з підземних конструкцій будівлі, потім 

надземних конструкцій і закінчуються обстеженням інженерних систем. 
Результати обстеження фіксуються в технічному висновку, в якому вказується 
детальна інформація про поточний стан будівлі (з оцінкою фізичного й 
функціонального зносу), встановлюється термін служби будівлі, що залишився, 
і можливі варіанти реконструкції та посилення несучих конструктивних 
елементів будівлі з метою подальшої її експлуатації. 

6.3 Зміна об’ємно-планувальної структури промислових об’єктів 
при реконструкції 

Реконструкція промислових будівель для цілей реновації припускає 
вжиття низки архітектурно-будівельних заходів з оптимізації їхньої 
планувальної та просторової структури: 

 підвищення висоти одноповерхових будівель або збільшення їхньої 
поверховості;  

 зміна параметрів прольотів, тобто розрідження сітки опор у цих 
будівлях або навпаки розміщення нової сітки додаткових опор; 

 збільшення здатності стін, колон, балок та інших тримальних 
конструкцій; 

 перебудова стін і покриттів із метою поліпшення умов аерації та 
природного освітлення;  

 розширення або об’єднання приміщень;  
 об’єднання декількох будівель в одне з вирівнюванням їх за висотою та 

з внутрішнім перевлаштуванням. 
У життя цих реконструктивних заходів дає змогу створити умови для 

розміщення нових функцій, необхідного сучасного інженерного устаткування, 
створити комфортні умови життєдіяльності. 

Методи реконструкції будівель наведено на рисунку 6.4. 
Процес реконструкції, зазвичай, пов’язаний із повним або частковим 

внутрішнім переплануванням через зміну об’ємно-планувальних рішень 
приміщень і розмірами їхніх площ, зміною пожежних або гігієнічних 
характеристик. 
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Рисунок 6.4 – Методи реконструкції будівель 

 

Коригування об’ємно-планувальних рішень будівель, що 
реконструюються, повинне забезпечити ясне функціональне зонування з 
виділенням нових типів приміщень.  

Зазвичай, разом з оптимізацією планувальної організації, потрібно 
збільшення загальної площі приміщень. Для цього використовуються такі 
проєктні прийоми: 

 надбудова окремих частин або усієї будівлі, яка в разі недостатньої 
здатності тримального каркаса, монтується на самостійні опори; 

 організація у внутрішньому просторі існуючої будівлі додаткових 
рівнів у вигляді вбудованих етажерок, антресолей і окремих майданчиків;  

 облаштування прибудов до існуючих будівель або вбудов між ними, які 
можуть проєктуватися зі зміщенням осей або через вставки. 

На вибір прийому збільшення виробничої площі значно впливає те, до 
якого типу належить будівля, що реконструюється. Зазвичай, розширення 
виробничої площі будівель пролітного типу відбувається шляхом збільшення 
кількості кроків існуючих прольотів, тобто нарощуванням довжини будівлі, або 
шляхом додавання нових прольотів, тобто збільшенням його ширини (рис. 6.5) 
[106]. 
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Рисунок 6.5 – Прийоми розширення виробничих площ при реконструкції 

промислових будівель різних типів: а – прольотні будівлі;  
б – осередкові будівлі; в – зальні будівлі 

 

Промислові будівлі зального типу зазвичай є унікальними та спочатку 
проєктуються як домінанти забудови підприємства, тому при реконструкції 
бажане збереження їхньої унікальності. У цьому разі доцільні такі прийоми: 
виявлення головного залу шляхом прибудов меншої висоти, розвиток забудови 
як анфілади залів, зміна внутрішнього простору за допомогою вбудов і 
додаткових рівнів. Необхідні зміни параметрів внутрішнього простору 
промислових будівель можливо внести видалення шляхом проміжних опор, 
заміною або ліквідацією частини перекриттів, вбудовою антресольних рівнів, 
майданчиків тощо (табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 – Прийоми зміни параметрів внутрішнього простору 
промислових будівель 

Прийоми Ілюстрація 
1 Улаштування антресолей. Це ефективний 
інструмент роботи з просторами промислових 
будівель, оскільки дає змогу організувати 
простір у два рівня й більше, що істотно 
збільшує корисну площу 

2 Улаштування атріумів і галерей. Якщо 
улаштування галерей має на увазі розширення 
робочого (офісного) простору, то атріуми іта 
галереї успішно виконують завдання зі 
створення робочих просторів. Допоміжні й 
сервісні приміщення, які не потребують 
великої висоти стель (туалети, роздягальні, 
підсобки тощо) зручно розміщувати під 
галереями. Вільно розташовані внутрішні 
відкриті сходи ефективно доповнюють 
інтер’єр таких просторів 
3 Прокладання вулиць у великопрольотних 
цехах. Демонтаж торцевих фасадів і скління 
даху (улаштування так званого шедового 
ліхтаря) забезпечить доступ денного світла до 
внутрішніх приміщень. Крім того, таке 
рішення не просто ефективно трансформує 
внутрішню структуру будівлі шляхом 
мінімального втручання й підвищує його 
інсоляцію, але створює додатково новий 
громадський простір 

 

4 Організація зовнішніх сходів. Зовнішні 
сходи, які вже існують на промислових 
об’єктах, так і ті, що прибудовуються, 
додатково можуть бути використані для 
функціонального розширення зони вуличного 
фронту. Такі сходи не просто дають 
комфортний доступ у приміщення верхніх 
поверхів, а й забезпечують можливість 
екстреної евакуації  
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Основні проєктні рішення з реконструкції виробничих будівель такі: 
1. Звичайна надбудова: 
 надбудовується другий поверх; відмітка перекриття другого поверху 

проєктується на рівні існуючого покриття, а також вище або нижче його 
позначки; 

 надбудовується другий поверх; існуюче покриття реконструюється в 
міжповерхове перекриття; 

 збільшується висота будівлі; існуюче покриття демонтується. 
2. Незалежна надбудова: 
 будівля надбудовується на самостійних опорах; існуюче покриття 

реконструюється в міжповерхове перекриття; 
 позначка перекриття другого поверху проєктується на рівні існуючого 

покриття або нижче його; 
 позначка нового перекриття вище існуючого покриття. 
3. Заміна покриттів: 
 замінюється покриття по дерев’яним або металевим фермам і балках 

(дерев’яна плита, залізобетонні плити тощо) на покриття із залізобетонних або 
азбестоцементних плит, а також профільованого настилу по залізобетонним і 
металевим фермам і балках –  при позначці нового покриття на рівні існуючого; 

 те саме вище існуючого. 
4. Заміна перекриттів: 
 заміна перекриття різного виду по дерев’яних, металевих або 

залізобетонних балках на залізобетонні по залізобетонним або металевим 
балках (збірним і монолітним) – без зміни конструктивної схеми; 

 те саме зі зміною конструктивної схеми. 

6.4 Адаптація конструктивної системи в процесі реновації  
промислових будівель 

Конструктивною системою називають геометрично незмінну сукупність 
приймальних конструкцій будівлі, які забезпечать надійність будівлі впродовж 
усього періоду її експлуатації. Відповідно до виду вертикальної тримальної 
конструкції розрізняють первинні (основні), вторинні (змішаного типу) і 
комбіновані конструктивні системи. 

Сучасні вимоги до конструктивних систем будівель диктують 
необхідність створення просторово жорсткої, стійкої та рівноважної структури. 
Залежно від особливостей конструктивних рішень виробничих корпусів, що 
реконструюються і характеру просторових перетворень, уживаються різні 
заходи зі зміни їхньої конструктивної системи. 
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З-поміж конструктивних заходів і реконструкції будівель і споруд 
виокремлюють: 

 дослідження й використання резервів здатності тримальних 
конструкцій, на основі теоретичного й експериментального аналізу роботи 
конструкцій з урахуванням конкретних умов експлуатації; 

 зміна конструктивних і розрахункових схем існуючих будівель і 
споруд, що призводить до збільшення тримальної здатності, практично без 
додаткових витрат стали; 

 активне регулювання зусиль в елементах конструкцій; 
 заміна важких конструкцій покрівлі, що захищають, на легкі типу 

мембранних панелей або профільованого настилу; 
 поагрегатний метод реконструкції будівель з автономним ремонтом і 

перевлаштуванням каркаса. 
При зростанні навантаження на фундамент у процесі реконструкції 

будівлі, здійснюють облаштування обойм з розширенням підошви фундаментів 
або використовують інші інноваційні рішення [7, 41]. 

Збільшення здатності тримальних конструкцій досягається 
облаштуванням обойм, сорочок і нарощуванням. Ефективним способом 
посилення кам’яних конструкцій є укладення кладки в сталеву або 
залізобетонну обойму. 

Залізобетонні обойми влаштовують з арматури й захисного шару бетону, 
що покриває посилюваний елемент по усій зовнішній поверхні колон і 
фундаментів. 

Для посилення перекриттів застосовують спосіб приварювання до плити 
знизу арматури й нанесення шару торкрет-бетону завтовшки не менше 2 см. 
Перекриття зі збірних залізобетонних плоских або ребристих плит по 
металевих балках посилюють, укладаючи згори шар бетону завтовшки не 
менше 3 см. 

Основним методом посилення балок і ригелів є приварювання елементів 
до робочої арматури з бетонуванням їх по площі перерізу й облаштуванням 
захисного шару відносно додатково привареної арматури. 

Збільшення прольотів у будівлі зв’язане  зі зміною конструкції покриття 
або перекриття. При цьому висота поверхів може зменшитися від рівня чистої 
підлоги до низу конструкції перекриття або покриття, що пов’язано з 
введенням нових конструкцій більшого прольоту й більшої висоти. 

Укрупнення сітки колон будівель із тримальним каркасом виконується 
шляхом повної заміни несучих конструкцій перекриття та покриття. У цьому 
випадку, проте, доцільне збереження колон каркаса по зовнішньому контуру 
будівлі для кріплення конструкцій навісного фасаду. 
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Приклади підсилення будівельних конструкцій промислових будівель 
наведено на рисунку 6.6. 
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Рисунок 6.6 – Приклади підсилення будівельних конструкцій промислових 
будівель: а – фундаментів; б – колон; в – балок перекриття; г – колон, балок і 

плит перекриття; д – ферм; е – кам’яних конструкцій 
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При заміні конструкцій перекриття й покриття в обох випадках потрібно 
застосовувати легкі металеві конструкції та вводити діафрагми жорсткості. 
Залежно від прийнятого об’ємно-планувального рішення може виконуватися 
часткова або повна надбудова. Можливі такі варіанти конструктивного 
виконання надбудови: з посиленням існуючих вертикальних конструкцій; 
дублюванням опор; використанням додаткових опор для надбудови; підвісною 
надбудовою на рамах. 

6.5 Реконструкція фасадів промислових будівель 

Багато виробничих об’єктів було зведено в період масового промислового 
будівництва в умовах економії коштів, що позначилося на спрощеності 
композиційних рішень, монотонності й невиразності архітектури виробничих і 
допоміжних корпусів підприємств. У зв’язку зі збільшеними вимогами до 
архітектурних рішень і енергоефективності сучасних містобудівних об’єктів, 
що формують суспільне середовище, низький естетичний рівень промислових 
об’єктів є істотною причиною для проведення реконструкції фасадів при 
реновації. 

Фасад – це обличчя будівлі, його візитна картка, тому дизайну фасадів 
при реновації промислових будівель потрібно приділити особливу увагу. У наш 
час, з розвитком технологій і появою нових промислових будівельних і 
оздоблювальних матеріалів, вирішення фасадів може бути найрізноманітнішим, 
а пропозиції систем і широкий вибір у межах певної системи відкривають перед 
дизайнерами й архітекторами широкі творчі можливості. 

Величезні розміри та значна протяжність фасадів, велика суцільна 
площина глухих стін і засклених поверхонь, відповідних єдиному 
нерозчленованому внутрішньому простору, багато разів повторені торці 
паралельних прольотів, елементи покриттів, сходові клітки тощо – все це 
індустріальна структура, котра потребує композиційного вирішення й 
раціонального оздоблення сучасними матеріалами. Великий вплив на естетику 
промислових будівель надає художнє вираження тектонічних властивостей 
використовуваних матеріалів і конструкцій, пластичне осмислення 
конструкцій, прийнята система розчленовування стін фасадів на збірні 
елементи, а також фактура й колір конструктивних і оздоблювальних 
матеріалів. Для того щоб форма та деталі реконструйованих промислових 
будівель були більш художньо виразними, в основу пропорційних 
співвідношень закладаються величини найбільш відповідальних параметрів – 
довжини, висоти, ширини. Саме ці елементи стають головними у архітектурній 
композиції відновлюваних фасадів. 

Виразність структурної форми сучасного дизайну фасаду розрахована на 
чітке бачення її у всіх елементах, коли протилежності вільно уловлюються, а 
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відстані між ними легко вимірюються [40]. Точні силуети правильно передають 
деталі й форму будівлі в цілому. Світло та тіні обрисовують деталі, 
впорядковують ціле, а колірні акценти збігаються зі смисловими. Цілісність 
досягається лише за одночасною значущістю декількох гармонізованих 
просторових, пластичних і світлокольорових елементів, що беруть участь у 
формоутворенні цілого комплексу. Пов’язані між собою в якусь сукупність, 
вони внутрішньо залежать від головного змістовного мотиву й утворюють 
потужний єдиний внутрішній потік. 

Для сприйняття елементів плоского фасаду може бути застосована 
суперграфіка – нанесення масштабного, іноді багатоколірного малюнка на 
великі площини будівлі [40]. Активне застосування кольористичного рішення, 
«накладене» на самостійно існуючий об’ємно-просторовий об’єкт, засноване на 
контрастній або узгодженій взаємодії зображення та форми, створює візуальне 
відчуття принципово нової форми або простору. Суперграфіка активно 
використовується в дизайні середовища промислових будівель на різних 
масштабних рівнях. 

Включення в композицію промислових будівель кольору сьогодні досить 
актуальне [40]. Введення поліхромії підвищує різноманітність сучасних 
будівель і комплексів, пластику їхніх фасадів. За допомогою кольору можна 
досягти підкреслення окремих функціональних зон або структурних елементів 
промислової будівлі або споруди (рис. 6.7). 

 

  
Рисунок 6.7 – Кольорове рішення бетонних заводів «Zapa beton», Чехія 

 

Загальне колірне рішення (вибір колірного тону, гами) іноді доповнюється 
зеленими насадженнями й слугує активним засобом для створення гармонії 
комплексної забудови. 

Художнє освітлення спрямоване на пошуки виразності образу будівлі, 
естетики його фасадів у наш час є полем для реалізації найсміливіших 
дизайнерських ідей [40]. З кожним роком технологічний прогрес приносить на 
ринок все нові й нові технічні засоби. Сучасні можливості світлотехніки 
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перетворилися на мальовничу палітру для медіа-мистецтва, яка захоплює 
глядача (рис. 6.8). Актуальним напрямом є синтез традиційної світлотехніки та 
можливостей програмних систем керування з використанням комп’ютерних 
технологій. 

 

  

Рисунок 6.8 – Медіа-фасад будівлі Конфедерації датської промисловості, 
Копенгаген 

 

Архітектура індустріальних будівель неможлива без дзеркальних 
скляних поверхонь фасадів, які дають змогу створити найоригінальніші 
споруди [40]. Подібні будівлі чудово вписуються не тільки в нові квартали з 
сучасною забудовою, але й в історичні центри міст із фоновою забудовою 
будівлями минулих століть. Останніми роками в Європі досить популярними 
стали світлопропускні конструкції фасадів і покрівель зі скла й неіржаної сталі. 
Зроблені з алюмінію, не вичерпали ще ні «моральний», ні технічний ресурс, 
замінюються на нержавні, які мають практично необмежений термін служби. 

Сучасні технології дають змогу втілювати в реальність практично будь-які 
архітектурні ідеї зі світлопрозорими конструкціями – від простих зовнішніх 
вітражів до найскладніших у виконанні зенітних ліхтарів або фасадів на всю 
висоту будівлі з численними відхиленнями від вертикальної площини [40]. 
Крім самого скла, у фасадних системах сучасних будівель використовують 
алюмінієві та сталево-алюмінієві модулі (рис. 6.9). 

Склофасад становить конструкцію, основним елементом якої є склопакети 
або енергозберігальні модулі, які допомагають досягти високого рівня 
теплоізоляції приміщень. Як матеріал для каркасу зазвичай використовують 
алюміній. Він досить легкий та зручний експлуатаційний матеріал, а також 
стійкий до корозії. Нові можливості склопакетів – висока швидкість зведення, 
стандарти й модульність систем дають змогу звести фасади зі світлопрозорих 
конструкцій у найкоротші терміни. Такі технології забезпечують естетичність, 
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гармонійне поєднання кольору, прозорості, ступеня відображення  
фасадного скла. 
 

 
Рисунок 6.9 – Алюмінієві фасадні системи Ponzio 

 

З огляду на зміну функції та сучасних вимог по енергоефективності 
будівель, що реконструюються, потрібне утеплення або заміна стінних 
фасадних панелей промислових будівель. 

Енергозбереження (економія енергії) – реалізація правових, 
організаційних, наукових, виробничих, технічних і економічних заходів, 
спрямованих на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та на 
залучення в господарський оборот поновлюваних джерел енергії. 
Енергоефективність – ефективне (раціональне) використання енергетичних 
ресурсів. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того самого 
рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів на 
виробництві. 

При проєктуванні нових будівель, реконструкції та капітальному  
ремонті існуючих, шари із теплоізоляційних матеріалів потрібно розташовувати 
з зовнішньої сторони несучої частини стін, використовуючи при  
цьому конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією згідно з  
ДБН В.2.6-31:2016 [30]. Не рекомендується застосовувати конструктивні 
рішення з шарами із теплоізоляційних матеріалів із внутрішньої сторони 
конструкції через можливе надмірне накопичення вологи в теплоізоляційному 
шарі, що призводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції й 
приміщення в загалом, а також до зниження теплової надійності оболонки 
будівлі [30]. 

Принципи проєктування стін із повітряними прошарками. Замкнуті 
повітряні прошарки влаштовують для підвищення теплотехнічних показників 
огороджувальних конструкцій. Розмір замкнутого повітряного прошарку за 
висотою повинен бути не більше ніж висота поверху й не більше ніж 6 м, 
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розмір за товщиною – не менше ніж 20 мм і не більше ніж 100 мм [30]. Замкнуті 
повітряні прошарки рекомендується розташовувати ближче до холодного боку 
огорожі. Повітряний прошарок у цегляному муруванні при товщині 
зовнішнього шару мурування в одну цеглину й менше не є замкнутим. 
Улаштування замкнутих повітряних прошарків у огороджувальних 
конструкціях приміщень із вологим чи мокрим режимом експлуатації не 
допускається. У разі встановлення відбивної ізоляції в конструкціях мають бути 
влаштовані один або два замкнутих повітряних прошарки по товщині стін. 
Ізоляція встановлюється відбивним шаром (перед яким влаштовується 
замкнутий повітряний прошарок) у бік джерела теплової енергії. 

Вентильовані повітряні прошарки створюють для видалення вологи з 
товщі конструкції та запобігання волого накопиченню у товщі конструкції, а 
також для підвищення теплостійкості конструкцій [30]. Вентильовані повітряні 
прошарки мають бути розташовані між зовнішнім захисно-опоряджувальним 
шаром та теплоізоляцією. Шари, що розташовані між повітряним прошарком та 
зовнішньою поверхнею огороджувальної конструкції, при розрахунку 
теплопередачі не враховуються. Конструкція вентильованої навісної фасадної 
системи складається з облицювальної частини, яка виконує захисно-
декоративні функції та монтується на певній відстані від стіни. Система має на 
увазі наявність зазору між облицюванням і поверхнею стіни для вільної 
циркуляції повітря, який видаляє конденсат і вологу з конструкцій  
фасаду. Також у систему входить і спеціальний теплоізоляційний матеріал. 
Зазвичай обробка виконується з сайдингу, керамограніту або композитних 
панелей (рис. 6.10). 

Під час проєктування необхідно передбачати на світлопрозорих 
конструкціях, орієнтованих на південно-західний та західний сектори 
горизонту в межах (200–290)° використання сонцезахисних пристроїв [30]:  

 при звичайному відсотку скління (менше ніж 18 % для житлових 
будинків, менше ніж 25 % – для нежитлових будівель) у І, ІІІ і V архітектурно-
будівельних кліматичних районах, – зовнішні чи міжскляні сонцезахисні 
пристрої; у ІІ та ІV архітектурно-будівельному кліматичному районі – зовнішні 
сонцезахисні пристрої;  

 при підвищеному відсотку засклення зовнішні сонцезахисні пристрої 
необхідно передбачати у всіх архітектурно-будівельних кліматичних зонах;  

 в одноповерхових будинках сонцезахист дозволяється забезпечувати 
засобами озеленення. 
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Рисунок 6.10 – Приклади конструкцій вентильованої навісної фасадної системи: 
а – із зовнішньою обробкою металевими касетами; б – із зовнішнім 

облицюванням натуральним камінням 
 

У проєктній документації потрібно передбачати перевірку 
теплоізоляційних властивостей огороджувальних конструкцій після терміну 
експлуатації, що дорівнює ефективному (розрахунковому) терміну служби, з 
подальшою розробкою конструктивних заходів із забезпеченням необхідних 
теплоізоляційних властивостей оболонки будинку, а також наводити дані про 
ефективний термін експлуатації теплоізоляційних матеріалів, що 
застосовуються. Вибір теплоізоляційних матеріалів для утеплення будівель 
необхідно здійснювати згідно з ДБН В.2.6-31:2016 [30]. 

Як було зазначено раніше, при реконструкції промислових об’єктів зі 
зміною функціонального використання об’ємно-планувальні та конструктивні 
рішення потрібно адаптувати під нові нормативні вимоги, властиві цивільним 
будівлям певного типу відповідно до державних будівельних норм. До цих 
нових вимог належать і вимоги з енергоефективності будівель і споруд. 
Питання підвищення енергоефективності будівель при реновації промислових 
об’єктів розглянуті в наступному розділі. 
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7 ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ 
РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

 
7.1 Сутність поняття «Енергоефективність» 

У державній економічній політиці в Україні до останнього часу більша 
увага наголошувалася на понятті «енергозбереження», тоді як у європейських 
та інших розвинених країнах оперують поняттям дещо іншого й 
комплекснішого виміру – «енергоефективність», яке розглядається в єдиній 
системі координат з екологічністю та конкурентоспроможністю [27]. 

У ХХІ ст. вирішити проблему підвищення ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР) можливо винятково шляхом 
запровадження новітніх енергоефективних технологій та обладнання, які 
відповідали б потребам та вимогам сьогодення.  

Енергоефективність – це не просто використання ресурсозберігальних 
технологій, рекуперації, встановлення, наприклад, енергоефективних вікон, 
утеплення стін. Це – комплексний підхід від етапу проєктування до введення в 
дію та експлуатації об’єкта чи технології (обладнання).  

Реалізація ефективної політики підвищення енергоефективності й 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива надасть Україні можливість створити умови для 
зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації 
структури енергетичного балансу держави шляхом зростання обсягів 
використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, 
вторинних енергоресурсів, упровадити дієвий механізм реалізації державної 
політики у сфері енергоефективності,  відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива.  

На сьогодні проблема підвищення ефективності функціонування 
енергетичної структури нашої держави вимагає комплексної модернізації всіх її 
складників.  

Підвищення енергетичної ефективності енергетичної інфраструктури 
може здійснюватися як за окремими технологіями (технологічна модернізація), 
пооб’єктно (об’єктна модернізація), так і системи загалом (системна 
модернізація). Пошук оптимальної конфігурації можливостей за існуючих 
економічних, екологічних та соціальних обмежень в енергетичній політиці є 
складною проблемою та викликом для сучасної цивілізації, що виходить далеко 
за межі навіть глобальної енергетичної кризи 70-х рр. ХХ ст. Відповідь 
промислово розвинутих країн була сфокусована на активізації політики 
енергоефективності та енергозбереження [35].  
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Енергозбереження – діяльність (організаційна, наукова, практична, 
інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне 
витрачання первинної та перетвореної енергії та природних енергетичних 
ресурсів у національному господарстві та яка реалізується з використанням 
технічних, економічних та правових методів.  

Енергоефективні продукція, технологія, обладнання – продукція або 
метод, засіб її виробництва, що забезпечують раціональне використання ПЕР 
порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції 
однакового споживчого рівня або з аналогічними техніко-економічними 
показниками.  

Енергоефективність – характеристика обладнання, технології, 
виробництва або системи загалом, що показує ступінь використання енергії на 
одиницю кінцевого продукту.  

Зазвичай як індикатор енергетичної ефективності країни 
використовується енергоємність, бо цей показник досить легко розраховується 
та дає можливість порівнювати країни між собою. Проте таке трактування не 
завжди справедливе [10], бо енергоємність показує кількість енергії, необхідну 
для виробництва в країні одиниці економічного блага. Це означає, що країни з 
однаково низьким рівнем енергоємності валового внутрішнього продукту  
(далі – ВВП) зовсім не обов’язково є однаково енергоефективними, а тенденція 
зниження енергоємності не завжди зумовлена впровадженням 
енергоефективних заходів [131]. Крім енергетичної ефективності, на 
енергоємність ВВП впливатимуть також інші чинники: структура економіки 
(частка енергоємних галузей промисловості); географічні розміри країни 
(зростання енергетичних витрат на транспорт); погодні та кліматичні умови 
(зростання попиту на енергоресурси для обігрівання та охолодження).   

Щоб відкинути вплив на енергоємність ВВП факторів зміни економічної 
активності та структурних перетворень в економіці, Міжнародне енергетичне 
агентство (далі – МЕА) використовує декомпозиційний аналіз [131]. За 
допомогою декомпозиційного аналізу виокремлюються три фактори, що 
спричиняють зміни в обсягах кінцевого енергоспоживання:  

1. «Активність» – вплив зміни економічної активності на обсяг 
енергоспоживання. Рівень активності оцінюється по-різному для різних 
секторів економіки та вимірюється за допомогою відповідних показників. 
Наприклад, додана вартість загального обсягу випуску товарів для 
промисловості, чисельність населення для побутових споживачів, 
пасажиропотік чи обсяг вантажоперевезень для транспорту. 

2. «Структура» позначає співвідношення різних видів діяльності у 
секторах, оскільки різні типи активності потребують різних обсягів 
використання енергоресурсів. Наприклад, частка випуску різних видів 
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продукції для промисловості, кількість квадратних метрів на одну особу для 
побутових споживачів, розподіл за видами транспорту для пасажирських та 
вантажних перевезень.  

3. «Ефективність» – кількість енергії, використаної на одиницю 
активності у кожному із секторів кінцевого енергоспоживання. 

Наведений декомпозиційний аналіз використовується для ґрунтовнішого 
аналізу енергоефективності й потребує додаткових вихідних даних, тому для  
приблизних розрахунків  загальними показниками енергетичної ефективності, 
які визначаються на рівні країни, є енергоємність, а також електро-  та 
паливоємність ВВП. Водночас показник енергоємності ВВП відображає 
тенденції розвитку національної економіки з позиції енерговикористання, і за 
його динамікою відстежуються обраний тип (енергозберігальний, 
екстенсивний) та тенденції економічного розвитку держави.  

Курс на енергоефективність вказує перспективні напрями розвитку 
інновацій, розширює можливості підприємницької діяльності у сфері 
енергозбереження та енергоефективності, стимулює попит на енергозберігальні 
продукти та технології.  

У ХХІ ст. вирішити проблему підвищення ефективного використання 
енергетичних ресурсів можливо винятково шляхом запровадження новітніх 
енергоефективних технологій та обладнання, які відповідали б потребам та 
вимогам сьогодення. Результатом розв’язання зазначеної проблеми повинно 
стати, зокрема, значне підвищення ефективності використання енергетичних 
ресурсів. На сьогодні наші зусилля необхідно спрямувати на недопущення 
технічного та технологічного відставання України від розвинених держав світу. 

Бар’єри на шляху розвитку енергоефективності: 
 ринкові: організація ринку та цінові диспропорції утруднюють 

споживачам, повною мірою оцінити енергоефективність; проблеми, спричинені 
з конфліктом інтересів, що виникає, якщо інвестор не може скористатися 
благами від підвищення ефективності; витрати за угодою (вартість розроблення 
проєкту перевищує економію енергії);  

 фінансові: заздалегідь понесені витрати й рознесені у часі вигоди 
відбивають бажання в інвесторів; сприйняття інвестицій в енергоефективність 
як складних і ризикованих, із високими витратами за угодою; відсутність 
поінформованості щодо фінансових вигод з боку фінансових інститутів;  

 інформаційні: відсутність достатньої інформації та розуміння з боку 
споживачів для прийняття рішення про раціональність використання та обсяги 
інвестицій; 

 регуляторні та інституціональні: тарифи на енергію не стимулюють 
інвестиції в енергозбереження та енергоефективність; структура стимулів 
спонукає енергетичні компанії продавати електроенергію, а не інвестувати в 
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економічно вигідну енергоефективність; інституційний ухил у бік інвестицій, 
орієнтованих на пропозицію; 

 технічні: відсутність доступних технологій енергоефективності, які 
прийнятні до місцевих вимог; недостатній потенціал визначення, розробки, 
реалізації та підтримки інвестицій в енергоефективність. 

На сьогодні стан існуючої житлової забудови в Україні з позиції 
споживання енергії призводить до всеохоплювального марного використання 
енергоносіїв. Певно, що питання енергозбереження у процесі експлуатації 
будівель на сьогодні актуальні як ніколи. Істотне зростання вартості енергоносії 
та, відповідно, тарифів змушує нас думати, чому плата за комунальні послуги 
стала важким носієм. 

Тож зараз є необхідність переосмислення поведінки власників та 
утримувачів житлової забудови. Особливо важливим це питання стає в умовах 
комплексної реконструкції міста.  

Насамперед, великий розмір платежів є результатом надмірного 
споживання енергії (передусім – теплової). Причина полягає в тому, що наші 
будівлі будувалися без належної уваги до економії енергії, оскільки колись ця 
енергія була дешевою. Головною умовою приймалась швидкість спорудження 
будівлі, механічна міцність, а питання витрат на опалення будівлі виходили на 
другий план. Сьогодні вартість енергії висока та подальше її зростання 
неминуче.  

Головною причиною великої витрати енергії у процесі опалення є 
надмірні тепловтрати будинків через зовнішні огороджувальні конструкції 
будівлі. Переважна більшість будівель України мають низькі показники 
теплової ізоляції будівельних конструкцій, що призводить до значних втрат 
теплоти через них. 

Теплозахисні вимоги в старих будівельних нормах до стін, горищних 
перекриттів і покриттів були в кілька разів нижче за сучасні вимоги. Тому через 
будівельні конструкції старих будівель втрачається в кілька разів більше 
теплоти, ніж у сучасних будівлях. 

Великі тепловтрати відбуваються також через старі вікна. Крім низьких 
теплотехнічних характеристик, вікна ще й недостатньо герметичні. 

Друга, не менш важлива причина високого тепло споживання, є низька 
енергоефективність старих систем опалення. Вони були запроєктовані з 
надмірним у декілька разів теплоспоживанням. Морально й технічно застарілі 
теплові пункти, гідравлічно розрегульовані системи від несанкціонованого 
втручання користувачів (заміна радіаторів, трубопроводів тощо), засмічені 
трубопроводи, відсутня їх теплоізоляція в неопалюваних підвалах – це далеко 
не повний перелік недоліків старих систем опалення. 
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З такими системами, навіть утепливши будинок, неможливо економити 
енергію та створити комфортні умови для проживання. 

Перед містами гостро постає питання, як підвищити енергоефективність 
існуючих будівель до рівня, якого потребують сучасні норми, коли вартість 
опалення набула першорядної вагомості. Можливі два шляхи рішення цього 
питання: знесення старих будівель й зведення на їхньому місці нових, 
енергоефективих, або вживання комплексу енергоефективних заходів, у 
наслідок яких відбувається термомодернізація будівлі. Знесення – варіант, 
звісно, щонайефективніший, але й найдорожчий, та й дещо не завжди 
реалістичний. Другий варіант – термомодернізація – є раціональним і 
потребуює менших фінансових затрат.  

7.2 Енергетичний паспорт будівлі 

З 01.01.2009 в Україні в практиці проєктування є обов’язковим складання 
«Енергетичного паспорта будинку». Енергетична паспортизація житлових та 
громадських будинків діє в Україні з 01.04.2007 після введення нормативних 
вимог ДБН В.2.6-31:2016 [108] Теплова ізоляція будівель. Складання 
енергетичного паспорта будинків до 2009 р. було факультативним. З 01.01.2009 
енергетичний паспорт є обов’язковим складником проєктної документації для 
житлових та громадських будівель у разі нового будівництва та реконструкції. 
З 01.07.2008 уведено в дію ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 [64]. Настанова з 
розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому 
будівництві та реконструкції, де розкриті методичні положення, необхідні для 
розрахунку параметрів енергетичного паспорта. 

Стандарт є розвитком положень ДБН В.2.6-31:2016 [108] щодо оцінок 
параметрів енергетичної ефективності будинків та споруд. 

Положення, що встановлюються у стандарті, дають змогу визначати 
величини розрахункових параметрів та складати розділ проєктної документації, 
що стосується реалізації вимог з енергозбереження та оцінки енергетичної 
ефективності будинків згідно з ДБН А.2.2-3-2014 [100]. 

Енергетичний паспорт необхідно включити як окремий документ до 
складу розділу проєктної документації, що стосується реалізації вимог з 
енергозбереження та оцінки енергетичної ефективності будинку. 
Енергетичний паспорт будинку складають проєктні організації, які мають 
відповідні ліцензії, під час: 

– розроблення проєкту та прив’язування його до умов конкретного 
будівельного майданчика на стадії «Робочий проєкт» або «Робоча 
документація» залежно від категорії складності будинку; 

– здавання об’єкта будівництва до експлуатації з урахуванням відхилень 
від початкових проєктних рішень, узгоджених під час авторського нагляду за 
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будівництвом будинку. При цьому враховуються дані технічної документації 
(виконавчі креслення, акти на приховані роботи, паспорти, довідки, надані 
приймальними комісіями тощо); 

– підсумки поточних і цільових перевірок дотримання теплотехнічних 
характеристик будівельного об’єкта, відповідності інженерних систем шляхом 
технічного та авторського наглядів, контролю, що виконується Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією, робочими комісіями тощо; 

– за результатами виявлених відхилень від проєкту, відсутності 
необхідної технічної документації, наявності будівельного браку тощо. 
Замовник і Державна архітектурно-будівельна інспекція можуть вимагати 
проведення експертизи, зокрема натурні визначення теплотехнічних показників 
огороджувальних конструкцій будинку акредитованими лабораторіями 
відповідно до існуючої нормативної бази; 

– експлуатації, вибірково після річної експлуатації будинку за 
результатами енергетичного аудиту будинку, проведеного ліцензованими 
організаціями та установами; 

– експлуатації, обов’язково після завершення терміну ефективної 
експлуатації теплоізоляційної оболонки будинку (огороджувальних 
конструкцій) та її елементів; 

– експлуатації, обов’язково після порушень встановлених умов 
експлуатації будинку, які супроводжуються пошкодженнями огороджувальних 
конструкцій загалом або їхніх складників. 

Енергетична паспортизація будинків передбачає присвоєння будинку 
відповідного класу енергетичної ефективності. 

У ДБН В.2.6-31:2016 [108] та ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 [64] встановлено 
шість класів енергетичної ефективності будинку (табл. 7.1). Наявність шести 
класів на шкалі маркування надає можливість уніфікації відповідних 
економічно обґрунтованих заходів із заощадження енергії в будинках, різних за 
періодом будівництва, конструктивними та інженерними рішеннями, нормами 
проєктування, умовами експлуатації, а також оцінки інвестиційної 
привабливості будівництва, реконструкції, капітального ремонту 
(термомодернізації) та експлуатації будинків. 

Клас енергетичної ефективності будинку встановлюють під час 
проєктування, уведення будинку до експлуатації та за даними контролю й 
оцінки фактичного рівня тепловитрат на опалення будинку, що експлуатується. 
Цей клас може бути уточнений за результатами експлуатації та впровадження 
заходів з енергозбереження. Клас енергетичної ефективності будинку 
позначається латинськими літерами «A», «B», «C», «D», «E», «F»; до того ж 
літера «A» відповідає будинкам із найкращими показниками енергетичної 
ефективності, а «F» – будинкам, що мають найгірші показники. 
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Таблиця 7.1 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 

Класи енергетичної 
ефективності будинку 

Різниця у відсотках розрахункового або 
фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, 

від максимально допустимого значення,  
Еmax, [(qбуд – Еmax) / Еmax]∙100 % 

А Мінус 50 та менше 

B Від мінус 49 до мінус 10 

C Від мінус 9 до плюс 5 

D Від плюс 6 до плюс 25 

E Від плюс 26 до плюс 75 

F Плюс 76 та більше 
 

Класифікація будинків за енергетичною ефективністю покладено 
базується на рівені відносного відхилення розрахункових та нормативних 
значень питомих витрат теплової енергії на опалення (рис. 7.1). 

Вимоги до класу енергетичної ефективності будинку встановлюються 
замовником у завданні на проєктування та реалізуються під час проєктування у 
відповідних розділах проєкту. 

Для будинків, що проєктуються, необхідно приймати клас не нижчий ніж 
«C». При цьому відповідно до нормативних вимог ДБН В.2.6-31:2016 [108] має 
бути підтверджена після завершення будівництва. Це положення пояснюється 
тим, що у процесі будівництва будинку зазвичай відбуваються відступи від 
проєкту, наприклад, заміна одного матеріалу на іншій або зміна 
конструктивних рішень. Зазвичай такі відступи повинні бути санкціоновані 
проєктною організацією. Однак у практиці будівництва бувають випадки, коли 
будівельна організація здійснює несанкціоновані відступи від проєкту. Тому у 
разі завдання побудованого будинку в експлуатацію норми вимагають від 
проєктної організації повторного заповнення енергетичного паспорта з тією 
самою метою, що й під час розробки проєкту. 

Класифікація існуючих будинків повинна здійснюватись за 
результатами енергоаудиту. 
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Рисунок 7.1 – Еволюція нормативних показників питомих витрат теплової 

енергії на опалення 
 

Енергетична паспортизація будинків є обов’язковою умовою забезпечення 
їхньої енергоефективності. Енергетичний паспорт повинен містити три аспекти 
енергетичної ефективності будинків: доказ відповідності проєкту нормативним 
вимогам, контроль енергоефективності в процесі експлуатації, мотивація 
власників будинків до зниження енергоспоживання. Крім того, цей документ 
повинен підтверджувати енергетичну якість будинку під час оцінки його 
вартості на ринку житла. 

Енергетичний паспорт складається з таких основних розділів: 
1. Визначення: 
 загальних будівельних даних про геометрію та орієнтацію будинку, 

його поверховість та об’єм, площу зовнішніх огороджувальних конструкцій, 
площу підлоги опалювальних приміщень; 

 кліматичних характеристик району будівництва, зокрема вичерпні дані 
про опалювальний період, розрахункову температуру внутрішнього повітря; 

 даних про системи підтримки мікроклімату приміщень і способи 
їхнього регулювання залежно від зміни кліматичних впливів, інших джерел 
надходження теплової енергії в будинок, інженерних систем будинку; 

 проєктних даних про теплоізоляцію будинку та енергетичні параметри – 
значення приведеного опору теплопередачі, як окремих елементів, так і 
теплоізоляційної оболонки будинку загалом; 

 зведених енергетичних параметрів будинку – питомі витрати енергії на 
опалення будинку; 

 відповідності теплотехнічних та енергетичних параметрів будинку 
нормативним вимогам. 
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2. Встановлення: 
 змін (об’ємно-планувальних, конструктивних, систем підтримки 

мікроклімату) побудованого будинку порівняно з проєктом; 
 фактичних параметрів енергоспоживання та теплотехнічних показників 

будинку після річного періоду його експлуатації; 
 порівняння проєктних і експлуатаційних теплотехнічних і 

енергетичних характеристик. 
3. Маркування: 
 присудження категорій енергетичної ефективності з відповідними 

пільгами або санкціями, енергетична сертифікація будинку; 
 розроблення заходів щодо підвищення енергетичної ефективності. 
Енергетичний паспорт за своєю методичною сутністю базується на двох 

методиках: методиці теплотехнічного проєктування будинку та методиці 
контролю енергетичних параметрів будинку, що експлуатується. Приведений 
коефіцієнт теплопередачі будинку, визначений в енергетичному паспорті за 
ДБН В.2.6-31:2016 [108], характеризує як трансмісійний, так і інфільтраційний 
складники тепловтрат будинку. Під час оцінки енергоспоживання будинку в 
натурних умовах враховуються не тільки витрати тепла, що подається в 
будинок системою опалення, але й інші джерела енергії, які виділяють тепло 
всередині будинку: гаряче водопостачання, електричні освітлювальні й 
побутові прилади, газові плити. 

У загальних положеннях ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 [64] «Настанова з 
розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому 
будівництві та реконструкції» встановлено, що визначення фактичних значень 
показників енергетичної ефективності існуючих будинків та присвоєння їм 
класу енергетичної ефективності здійснюється за результатами енергетичних 
обстежень (енергоаудиту). Енергоаудит мають проводити незалежні організації 
та установи, що акредитуються у встановленому порядку. 

У світі також існує система оцінювання енергетичних показників та 
маркування будинків за цими показниками. Такі системи вже впроваджені в 
країнах західної Європи, США та спрямовані на стимулювання застосування 
енергоефективних конструктивних заходів та інженерних систем у будівлях 
насамперед громадського призначення, а також житлового призначення. При 
цьому встановлюються ранжирування будинків за комплексом показників, що 
характеризує енергоефективність будівлі. 

На сьогодні з введенням обов’язкової паспортизації почали з’являтися 
програми, що мають на меті бути інструментом проєктувальника під час 
виконання відповідних робіт. 
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Розвиваючи положення нормативних документів з енергетичної 
паспортизації, відділ будівельної фізики та ресурсозбереження розробив 
прикладний інструмент – програму для розрахунку параметрів Енергетичного 
паспорта. Програма називається «Енергетичний паспорт будинку» і призначена 
для автоматизації процесу розрахунку інженерами-проєктувальниками робочих 
положень енергетичного паспорта на стадії розробки проєктної документації. 

На розвиток програми розроблено комплекс необхідних програмних 
документів («Керівництво користувача», «Опис програми») та проведено в 
повному обсязі необхідний комплекс тестувань та випробовувань. 

Програма забезпечує визначення розрахункових параметрів 
енергетичного паспорта будинків згідно з алгоритмом ДБН В.2.6-31:2016 
«Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» та методикою 
розрахунків згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-5-2007 «Проектування. Настанова з 
розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому 
будівництві та реконструкції» [108]. 

Програма має простий інтерфейс, «діалог» між користувачем та 
програмою відбувається у «віконному» режимі. Організація введення вхідних 
даних забезпечує однозначність трактування інформації. Результати 
розрахунків є наочними, збереження результатів розрахунку здійснюється у 
форматі *.doc. Загальний вигляд програми «Енергетичний паспорт будинку» 
зображено на рисунку 7.2. 
 

  
а б 

Рисунок 7.2 – Загальний вигляд програми «Енергетичний паспорт будинку»:  
а – версія програми «Енергетичний паспорт будинку»; б – заповнення таблиці  

у програмі «Енергетичний паспорт будинку» 
 

Під час використання комп’ютерної версії енергетичного паспорта значно 
спрощуються розрахунки енергетичного балансу та знаходження оптимальних 
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варіантів теплової ізоляції, оскільки присутня наочність зміни результатів у разі 
зміни будь-якого визначального вхідного параметра. 

Цією програмою вже користуються десятки проєктних організацій та 
органів державної експертизи. Серед них: ВАТ «Інститут 
«Кіровоградагропроєкт», ВАТ «Сумський Промпроєкт», ВАТ проєктний 
інститут «Запорізький Промбудпроєкт», Вінницька обласна служба 
«Укрінвестекспертиза», Інститут «Дніпроагропроєкт» тощо. 

7.3 Управління процесами енергозабезпечення 

У минулому столітті людство досягнуло значних успіхів у створенні 
потужних засобів і систем добування первинних енергоресурсів, а також у 
виробництві, передачі, перетворенні та використанні електроенергії. Водночас 
воно катастрофічно відстало в питаннях керування ефективністю згаданих 
вище систем. Необхідно зазначити, що й у нинішньому столітті 
електроенергетика буде відігравати роль базової галузі в народному 
господарстві країни. Усе це призводить до появи проблеми керування 
енерговикористанням, яка повинна розв’язуватися з урахуванням діалектичної 
єдності та суперечності систем виробництва та споживання електроенергії як 
активних ланок електроенергетичної системи. 

Практика щодобового функціонування електричної підсистеми свідчить 
про те, що потреби в електричній потужності істотно змінюються протягом 
доби, тижня, сезону. Це є одним із головних складників проблем негативного 
впливу динаміки навантаження на електроефективність сучасної 
електроенергетики світу й України також. 

Традиційно ця проблема розв’язувалася з позицій екстенсивного підходу, 
шляхом використання для одержання додаткової потужності генераторів різних 
типів (базисних, пікових і напівпікових). Цей спосіб дає змогу звести до 
мінімуму сумарні затрати для динамічного реагування на нерівномірний попит 
на електричну потужність [31]. 

Базисні генератори зазвичай великої потужності, працюють на 
порівняно дешевому паливі та покривають головну частину навантаження 
електроенергетичної системи. 

Пікові генератори, відповідно до свого призначення (оперативність 
реагування на динаміку коливань навантаження), є високоманевровими, але 
працюють на дорогому мінеральному паливі. Розвиток електроенергетики в 
Україні проходив у напрямі будівництва низькоманеврових агрегатів, що не 
сприяло проведенню ефективної стратегії та тактики активного 
електрозбереження. Однак можливості екстенсивного способу регулювання 
електричним навантаженням обмежені. 
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Проблема керування енерговикористанням зумовлена: 
 необхідністю переходу господарського механізму від командно-

адміністративної до ринкової системи керування; 
 залежністю від імпорту головних енергоносіїв (нафта, газ, ядерне 

паливо); 
 високим рівнем енергоємності продукції; 
 низькою ефективністю енерговикористання; 
 негативним впливом динаміки навантаження на природу генеруючої 

системи сучасної електроенергетики; 
 неспроможністю проведення ефективної стратегії та тактики активного 

електрозбережння структурою генерувальних потужностей. 
У межах проблеми керування енерговикористанням сформульована 

відповідна гіпотеза її систематичного розв’язання, яка ґрунтується на 
інтенсивному підході. Вона основана на відомому постулаті, що затрати на 
керування електровикористанням для системи взагалі ефективніші затрат на 
винятково екстенсивний розвиток генерувальних потужностей. Це дає змогу 
сконцентрувати зусилля на виявлення головної причини для розв’язання 
проблеми керування енерговикористанням, оскільки відомо, що вплив на 
причину є ефективнішим способом керування, ніж аналіз і вплив на її наслідки. 

Методологія системного підходу забезпечує реальну можливість 
формування обґрунтованих гіпотетичних передумов постановки проблеми 
керування енерговикористанням [31]. Передусім необхідно спиратися на 
досягнені результати та наукову традицію: 

 оптимізацію режимів електричних мереж; 
 оптимізацію режимів електроспоживання, інтегральну оптимізацію; 
 багатокритерійну та двоетапну оптимізацію режимів 

електроспоживання; 
 координовану оптимізацію. 
Зміст проблеми керування енерговикористанням полягає у розв’язанні 

таких головних завдань: 
 планування, нормалізація, облік електроспоживання; 
 оперативне керування (зокрема контроль поточних режимів генерації, 

розподілу та споживання електроенергії) навантаженням споживачів (із метою 
вирівнювання графіка навантаження електроенергетичної системи); 

 створення ринкових моделей взаємодії між постачальниками 
таспоживачами електроенергії; 

 розроблення диференційованих й інших тарифів на електроенергію; 
 розроблення технічних засобів вимірювання, контролю та керування 

режимами електроспоживання, інформаційного забезпечення; 
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 розроблення методів створення маневреної потужності й 
підтримування позитивного балансу між генерацією та споживанням 
електричної енергії (потужності); 

 упровадження енергозберігальних технологій; 
 розроблення методів аналізу динаміки електроспоживання та 

структурної оптимізації параметрів і режимів електроспоживання; 
 двоетапна оптимізація електроспоживання; 
 формування комплексів споживачів-регуляторів електричної 

потужності (формування маневреного навантаження). 
На цих завданнях базується напрям ефективного керування 

енерговикористанням, який відіграє роль інструментальної системи, що є 
робочим чинником нового типу. Ця система функціонує поруч із традиційними 
об’єктами електропостачання – електроспоживання, але має інтегруювальну 
властивість забезпечення їхньої ефективною взаємодією між собою та із 
довкіллям. 

Одним із головних завдань, які стоять перед електроенергетикою, є 
постачання своїм замовникам необхідної кількості енергії високої якості в будь-
який час. 

Показником, який визначає нерівномірний характер навантаження, є 
відношення величини середньої енергії до величини пікової енергії, що подана 
за певний час. Таке відношення називається коефіцієнтом навантаження. У 
більшості енергосистем розвинених країн світу щорічні коефіцієнти 
навантаження є у межах 50–60 %, середні сезонні коефіцієнти навантаження –
60–70 %, середні денні – 80 %, а максимальний денний коефіцієнт 
навантаження досягає 90 %. Виробництво електроенергії найефективніше у 
тому разі, коли коливання при повному навантаженні системи залишаються як 
можна меншими, а коефіцієнти навантаження є високими. У зв’язку з цим 
енергопостачальні компанії стараються ефективніше використовувати існуючі 
енергоустановки, а не будувати нових. Водночас споживачі, що зацікавлені в 
енергозбереженні, у зменшенні залежності від імпорту палива та в захисті 
довкілля, почали усвідомлювати переваги підвищення коефіцієнтів системного 
навантаження, тобто вирівнювання графіків навантаження енергосистем. 

Енергетичні установки залежно від типу навантаження можна поділити 
на три групи: 

1) установки, що працюють із базовим навантаженням; 
2) проміжним навантаженням (напівпіковим); 
3) із піковим навантаженням. 
Установки з базовим навантаженням – найбільші (800–1 200 МВт). Вони 

використовують порівняно недороге паливо (вугілля, уран і гідроенергія).  
При цьому вони працюють на постійному рівні протягом доби та практично 
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цілий рік. Установки з проміжним навантаженням середнього розміру  
(200–800 МВт), як паливо використовують нафту, газ, вугілля. Їхній  
виробіток змінюється протягом дня відповідно до навантаження споживачів. 
Установки з піковим навантаженням переважно мають невелику потужність 
(менше 100 МВт), використовують дизельне паливо або природний газ. Такі 
установки можна швидко запустити, але їх використання дуже дороге, тому їх 
використовують тільки протягом 10 % усього часу, для забезпечення пікового 
попиту. 

Отже, компанія, що постачає електроенергію, повинна мати достатню 
кількість генерувальної потужності, щоб забезпечити піковий попит добового 
навантаження. 

Пряме та непряме керування. Найрозповсюдженіше регулювання 
систем кондиціонування повітря для комунального (побутового) сектору за 
допомогою дистанційного керування або через локальні системи. Існує багато 
базових альтернатив. 

Циклічне дистанційне керування обладнання для кондиціонування 
повітря передбачає безпосереднє керування роботою кондиціонерів у квартирах 
і офісах. За допомогою комунікаційного зв’язку, що встановлений 
енергопостачальною компанією, компресор кондиціонера вмикається, працює 
та вимикається через фіксовані періоди часу. Електропостачальним компаніям, 
які використовують програми керування кондиціонуванням, вдається досягнути 
економії електроенергії від 0,6 кВт до 2 кВт на один кондиціонер, що 
встановлений у приміщені. Зменшення енергоспоживання вофісах залежить від 
потужності обладнання. 

Оскільки енергопостачальні компанії мають мережу, що з’єднує всі 
точки, де відбувається регулювання, то найімовірнішим підходом до керування 
мережею та навантаженням буде використання цього зв’язку для комунікації. 
Це призвело до виникнення різних технологічних прийомів впливу на форму 
кривої напруги частотного регулювання та систем керування по силових лініях. 

Акумуляція енергії. Однією з найбільш ранніх технологій 
енергозбереження та керування навантаженнями була акумуляція енергії 
(акумуляція первинної теплової енергії). Виявилося, що існують великі 
можливості, як для енергозбереження, так і для зменшення попиту внаслідок 
проведення заходів щодо нагромадження енергії. Технологія роботи 
обладнання для нагромадження енергії дає змогу акумулювати її в позапікові 
періоди та використовувати нагромаджену енергію в періоди пікового 
навантаження. 

Децентралізована генерація. Вона також дає можливість керувати 
навантаженням, але це здійснюється різними способами. Для цього 
використовуються вітрогенератори, сонячні колектори, сонячні батареї, 
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резервні генератори, мала гідроенергетика та інші типи незалежних джерел 
генерації. Однак останніми роками енергопостачальні компанії почали 
розглядати можливість розосередження генерації на своїх об’єктах як 
потенціальну альтернативу керуванню енерговикористанням. 

Популяризація керування енерговикористанням серед споживачів. 
Популяризація керування енерговикористанням проводиться як планова 
кампанія, що підтримуються електропостачальними компаніями, щоб 
переконати споживачів проводити заходи, які сприяють досягненню мети 
керування енерговикористанням. Для цього використовується реклама на радіо, 
телебачення або в газетах, семінари з керування енерговикористанням, 
розповсюджується відповідна література, проводяться конференції та 
розробляються проєкти з керування енерговикористанням для населення. 

Примусове пряме керування. Здебільшого, коли люди думають про 
альтернативи керуванню навантаженням, вони розглядають це питання з боку 
керування обладнанням клієнтів. Однак не варто забувати й про деякі аспекти 
керування устаткуванням самої енергопостачальної компанії, що становить 
частину комплексної програми. До них належаьб зменшення напруги та 
коефіцієнтами потужності. Регулювання напруги деякі компанії 
використовують як альтернативу керуванню навантаженням. Зменшення 
навантаження на 1 % потребує пониження напруги на 1 %. Це можна досягнути 
в розподільних мережах, які складаються переважно з навантажень приватного 
сектора. 

7.4 Міжнародний досвід  у сфері енергоефективності 
Зі світового співтовариства найбільш значних досягнень у галузі 

енергетичної ефективності досягли країни Європейського співтовариства (ЄС) 
[24, 27, 35, 36, 104, 114, 116, 118]. Досвід у сфері енергетичної ефективності ЄС 
становить для України найбільший інтерес. Це обумовлюється тим, що у нашої 
країни з ЄС налагоджено тісні торгівельні відносини, а обсяг товарообігу з ЄС 
перевищує обсяг товарообігу України з іншими країнами та регіонами світу.  

На початку ХХ ст. головні напрями політики енергоефективності в 
Європі були обумовлені з впровадженням у всіх інституціональних секторах 
енергозберігальних технологій та обладнання, активізацією використання 
альтернативних джерел енергії, скороченням технологічних і комерційних 
втрат під час виробництва, транспортування та споживання енергоносіїв.  

За період з 1990 по 2005 рр. в ЄС середній темп приросту ВВП  
становив 2 %. Унаслідок цього обсяги валового споживання ПЕР  
зросли на 12 % (до 1 750 млн т у. п.), а кінцеве енергоспоживання – на 15 %  
(до 1 168 млн т у. п.). При цьому енергоємність промислового виробництва у 
2005 р. скоротилася порівняно з 1990 р. майже на 18 %, ефективність 



183 
 

використання енергоресурсів населенням – на 16 %. За цей період  
в ЄС покращився основний макроекономічний показник енергоефективності. 
Енергоємність його ВВП, обчислена з урахуванням паритету  
купівельної спроможності (ПКС), протягом 90-х рр. ХХ ст. скоротилась  
на 17 % (з 220 до 182 г у. п./євро), а протягом 2000–2005 рр. – ще на 3 %  
(з 185 до 179,5 г у. п./євро).  

Посилення уваги країн ЄС (передусім Німеччини, Італії, Франції, Швеції) 
до вирішення завдань із подальшого підвищення ефективності використання 
ПЕР обумовлюється такими причинами: наявний геоекономічний формат 
взаємодії країн вимагає постійного посилення їхніх конкурентних позицій у 
глобалізованому економічному просторі; тривале погіршення цінової 
кон’юнктури на європейських енергетичних ринках; наявність в ЄС резервів до 
підвищення енергоефективності у його внутрішньому енергетичному секторі. 
Політику ЄС у сфері енергоефективності вигідно вирізняє наявність міцного 
програмного та законодавчо-нормативного підґрунтя; застосування низки 
адекватних інструментів та ініціатив щодо реалізації політики, функціонування 
дієвої системи моніторингу та контролю за їх застосуванням; комплексне 
поєднання з іншими напрямами державного регулювання, насамперед – з 
екологічною та економічною політикою [24, 27, 35, 36, 104, 114, 116, 118].  

В ЄС накопичено найбільш значний досвід у сфері застосування методів 
технічного регулювання енергетичної ефективності [24]. Головними видами 
нормативних правових документів, що використовуються в ЄС, є такі:  

– регламенти (повністю обов’язкові та прямо застосовуються в усіх 
державах-членах);  

– директиви (обов’язкові для держав-членів у частині результатів, які 
повинні бути досягнуті й підлягають відображенню в національній правовій 
базі);  

– рішення (обов’язкові лише для суб’єктів, яким вони адресовані); 
– рекомендації та висновки (не мають обов’язкового характеру та є 

декларативними документами);  
– стандарти (застосовуються на добровільній основі, однак в ЄС задіяні 

різні заходи щодо стимулювання їх застосування).  
Формування політики енергоефективності в ЄС почалося у 90-х рр.  

ХХ ст. з прийняттям низки «Зелених» книг у сфері енергетики. Слідом за 
Зеленими книгами були прийняті «Білі» книги ЄС, які містять  
конкретні пропозиції щодо зміни законодавства ЄС у сфері енергоефективності 
[128–130, 133–136].  

У 1991 р. було сформовано програму Save, спрямовану на підвищення 
енергоефективності. У 1998 році Інструкція з енергоефективності 
(Сommunication on Energy Efficiency) встановила широкі перспективи для дії 
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Європейської енергетичної стратегії. У 2000 році був розроблений План дій 
(Action Plan), згідно з яким у разі зниження енергоспоживання на 1 % щорічно, 
можна досягти двох третин доступного економічного потенціалу до 2010 р. 
(відповідає 40 % від зобов’язань, покладених на ЄС у межах Кіотського 
протоколу). Прийнята у тому самому 2000 р. Європейська програма з 
кліматичних змін (European Climate Change Program) визначила найефективніші 
економічні та екологічні дії, які дозволять ЄС виконати прийняті зобов’язання 
за Кіотським протоколом, де особливо важливе місце відведено енергетичним 
питанням. У 2003 р. була схвалена Програма енергетично інтелектуальної 
Європи (Energy Intelligent Europe), до якої як підпрограма увійшла  
програма Save.  

На сьогодні в ЄС діє значна кількість регламентів і директив, 
спрямованих на реалізацію положень, визначених «Зеленими»та«Білими 
книгами». Головним інструментом регулювання питань енергетичної 
ефективності в ЄС є регламенти, директиви та стандарти. У практиці 
технічного регулювання енергетичної ефективності в ЄС діють два головних 
методи – маркування енергетичної ефективності та встановлення вимог на 
екодизайн продукції (екологічно-орієнтоване проєктування).  

Енергоефективність у країнах ЄС у 2000-х роках досягалася здебільшого 
не шляхом упровадження нових енергозберігальних технологій, а шляхом змін 
у методах і способах управління. При цьому, наприклад, енергоефективність 
окремої компанії розглядалася як використання енергетичних ресурсів із 
застосуванням такого обладнання та технологій, які за існуючого рівня 
розвитку техніки та дотримання вимог до охорони довкілля забезпечують 
максимальну конкурентоспроможність та стійкість розвитку компанії.  

ЄС одним із перших почав розробляти політику у сфері енергетичної 
безпеки, тому його досвід може бути використаний як база для формування 
іншими країнами власної енергетичної політики. Зважаючи на рівень розвитку 
української економіки, для нас бажаним є детальний аналіз тенденцій в 
енергетичній політиці Євросоюзу для забезпечення захисту національних 
інтересів нашої держави. Так, в ЄС 19 жовтня 2006 р. затверджено «План дій з 
енергоефективності країн ЄС», що містить 75 ключових заходів, пріоритетними 
з яких були визначені: 

 запровадження нових стандартів енергоефективності для різноманітних 
споживчих товарів, зокрема котлів, копіювальної та телевізійної техніки, 
освітлювальних приладів тощо (із 2007 р.); 

 запровадження нових енергетичних стандартів для житлових 
приміщень і сприяння спорудженню приміщень із низькими енергетичними 
витратами, так званих «пасивних будинків» (2008–2009 рр.); 
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 підвищення ефективності виробництва та розподілу електроенергії 
(2007– 2008 рр.); 

 створення законодавчої бази для забезпечення скорочення до 2012 р. 
шкідливих викидів автомобілів до 120 г/км (2007 р.); 

 активізація процесу фінансування банками інвестиційних проєктів із 
підвищення енергоефективності, розроблених для малого та середнього бізнесу 
та ЕСКО (2007–2008 рр.); 

 підвищення рівня ефективності споживання енергоресурсів у країнах, 
що 16 приєдналися до Європейського Співтовариства; 

 застосування податкових інструментів, узгоджене із підготовкою 
Зеленої книги з непрямого оподаткування в 2007 р.; 

 проведення відповідних інформаційних та освітніх кампаній; 
 підвищення енергоефективності на міських територіях шляхом 

виконання «Наказу для мерів», у якому зібрані найкращі практики у цій сфері; 
 підписання міжнародних угод для стимулювання енергоефективності у 

міжнародному масштабі. 
У грудні 2003 р. брюссельський саміт Європейської ради прийняв 

Європейську стратегію безпеки (далі ‒ ЄСБ). Крім таких загроз, як військові 
конфлікти, убогість, голод, хвороби, в ЄСБ особливе місце відведено стану та 
тенденціям розвитку світового паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), який 
спричиняє значний вплив на розвиток відносин між країнами не лише на 
регіональному рівні, а й у загальносвітовому масштабі [11, 24]. 

У вересні 2007 р. Секретаріатом Енергетичної Хартії в межах документу 
«Розвиток енергетичної політики, завдання і можливості» проаналізовано стан 
забезпечення енергоефективності в Європі. Зазначено, що в європейських 
країнах з початку ХХІ ст. підвищується ступінь опрацювання політики в галузі 
енергоефективності, а також здійснюється періодичне уточнення політики 
відповідно до мінливих умов і пріоритетів. Пріоритет питань 
енергоефективності на міжнародному рівні ніколи ще не був настільки високий. 
Однак є факти, які свідчать про незбалансованість пріоритетів у сфері 
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, до того ж здебільшого  
економічні можливості підвищення енергоефективності не реалізуються. 

Новітня європейська політика енергоефективності формується на 
вузловому перетині енергетичної, екологічної та економічної політик 
Європейського Співтовариства [35, 36, 48]. У 2007 р. Європейська Комісія 
розробила документ «Енергетична політика для Європи», у якому вказані 
напрямки діяльності в коротко- та довгостроковій перспективі для всіх 
учасників інтеграційного об’єднання, а також визначено цілі енергетичної 
політики Євросоюзу [125]. Для усунення загроз енергетичній безпеці 
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необхідним є комплекс дій, що включає боротьбу зі зміною клімату, зменшення 
зовнішньої залежності ЄС від імпортованих вуглеводнів, сприяння 
економічному зростанню та створенню нових робочих місць.  

Законодавче закріплення та офіційний початок спільної енергетичної 
політики Європейського Союзу був закладений підписанням у 2007 р. і вступом 
у силу в 2009 р. Договору про реформу (Лісабонського договору), ст. 194 якого 
визначає такі цілі енергетичної політики: забезпечити функціонування 
енергетичного ринку; гарантувати безпеку постачання енергоносіїв в Союз; 
заохочувати енергоефективність та енергозбереження, а також розвиток нових і 
відновлюваних видів енергії; сприяти об’єднанню енергетичних мереж [136].  

У 2010 р. закінчилася дія 10-річної «Лісабонської стратегії» на  
2000–2010 рр. У 2000 р. метою «Лісабонської стратегії» було створення 
«найбільш конкурентоспроможної та динамічної економіки знань у світі» до 
2010 р. У 2005 р. на перше місце постало завдання створення нової зайнятості 
та зростання. На зміну цим невиконаним цілям, зокрема збільшення витрат на 
НДР до 3 % ВВП, нова десятирічна «Стратегія 2020» висуває три напрями – 
«м’яке» зростання (стимулювання знань, інновацій, освіти й цифрового 
суспільства), «стійке» зростання (клімат, енергетика та мобільність) та 
«соціальне» зростання (зайнятість і професійне зростання, боротьба з бідністю). 

В опублікованій у листопаді 2010 р. стратегії «Енергетика 2020» [130], 
яка була підготовлена Європейською Комісією до лютневого (2011 р.) саміту 
ЄС, уперше присвяченого питанням європейської енергетичної безпеки, 
поставлено головне завдання європейської енергетичної політики: забезпечити 
безперебійну фізичну доступність енергетичних продуктів і послуг на ринку за 
прийнятною для всіх споживачів (приватних осіб і підприємств) ціною, за 
одночасного сприяння ширшим соціальним та екологічним цілям ЄС. На 
підставі цієї стратегії, а також прийнятих 4 лютого 2011 р. рішень Європейської 
Ради [129], можна зробити висновок, що енергетична політика ЄС мала 
реалізовуватися за такими напрямами:  

 диверсифікація поставок енергоносіїв із метою зниження залежності 
від Росії – головного постачальника вуглеводнів до ЄС; 

 відродження атомної енергетики із застосуванням сучасних технологій 
будівництва для забезпечення повної безпеки експлуатації АЕС; 

 розвиток сектора альтернативних і відновлюваних джерел енергії для 
скорочення споживання нафти та газу, забезпечення електроенергією 
віддалених населених пунктів, а також зниження обсягів викидів вуглекислого 
газу в атмосферу; 
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 упровадження енергозберігальних технологій, які дадуть можливість не 
тільки зберегти виробництво на колишньому рівні, а й знизити енергоємність 
економіки. 

Підтримка інновацій – основа європейської антикризової політики. 
Восени 2008 р. в ЄС було розроблено план заходів щодо виходу європейської 
економіки з кризи, що передбачає комплекс короткострокових фінансових 
заходів і довгострокових заходів структурного характеру. При цьому 
структурні заходи, спрямовані на створення нової, післякризової «зеленої» та 
«інтелектуальної» економіки, заснованої на інноваціях, покладено в основу 
європейської антикризової політики.  

У сфері енергетики згідно європейського Плану розвитку нових 
технологій у галузі альтернативної енергетики (SЕТ-план) нові заходи 
спрямовані на стимулювання витрат на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи енергетичного спрямування. План передбачає розвиток 
восьми пріоритетних сфер низьковуглецевої енергетики: водень і паливні 
елементи; вітрова енергія; енергія сонця; біопаливо; «інтелектуальні» 
електромережі; уловлювання, транспортування та зберігання викидів; ядерний 
синтез; стійкий ядерний розпад (четверте покоління). 

Незважаючи на фінансові проблеми, ЄС намагається виконати свої 
зобов’язання щодо переходу до низьковуглецевої економіки, розробляючи 
політику та заходи для її реалізації, зокрема: дотримати орієнтири амбітних 
планів щодо скорочення шкідливих викидів на 20 %, досягнення 20 % частки 
відновлювальних джерел енергії в енергоспоживанні до 2020 р. і зростання на 
20 % енергоефективності до 2020 р.; формування ціноутворення на викиди 
шляхом торгівлі квотами; податкові стимули; створення єдиного енергетичного 
внутрішнього ринку; проведення узгодженої міжнародної енергетичної 
політики. Європейські експерти розробляють прогнози щодо можливості 
переходу ЄС до 2050 р. на практично повне забезпечення його енергетичних 
потреб альтернативними джерелами енергії. Для досягнення цих цілей ЄС 
необхідно в найближчі 10 років витратити на наукові дослідження та інновації 
67,5–80,5 млрд євро. 

За останні роки енергетичний стратегічний план отримав подальший 
розвиток: були випущені новий «Зелений» документ з енергетичної 
ефективності (Green Paper on Energy Efficiency), а також інші актуальні 
документи: Стратегічний план із енергетичних технологій (Strategic Energy 
Technology Plan) і Європейська енергетична політика (Energy Policy for Europe), 
у 2009 р. було прийнято Третій енергетичний пакет; а у 2011 р. – Європейську 
стратегію сталої, конкурентної та безпечної енергії. У березні 2013 р. відбулася 
презентація «Зеленої» книги «Цілі ЄС в галузі енергетики та захисту клімату  
до 2030».  
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Уже у листопаді 2016 р. Європейська комісія запропонувала встановити 
новий цільовий показник зростання енергетичної ефективності – на 30 % до 
2030 р. і внести відповідні зміни до Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну 
ефективність [132]. ЄС прийняв низку заходів щодо підвищення енергетичної 
ефективності: 

 щорічне зниження на 1,5 % у обсягах продажів енергії; 
 країни ЄС забезпечують енергоефективне оновлення будинків, що 

перебувають у власності держави або винаймаються центральним урядом, у 
обсягах щонайменше 3% на рік; 

 обов’язкові сертифікати енергоефективності, які супроводжують 
продаж і оренду будівель; 

 мінімальні стандарти енергетичної ефективності та маркування для 
різних товарів, таких як котли, побутові прилади, освітлення та телевізійна 
техніка (EcoDesign); 

 підготовка в країнах ЄС національних планів дій щодо підвищення 
енергетичної ефективності кожні три роки; 

 заплановане встановлення близько 200 мільйонів лічильників типу 
«Смарт» для електричних мереж і 45 мільйонів лічильників газу до 2020 року; 

 великі компанії повинні проходити енергетичний аудит, принаймні 
один раз на чотири роки; 

 захист прав споживачів, щоб отримати легкий і вільний доступ до 
даних про обсяги споживання енергії в режимі реального часу. 

Важливим складником досягнення країнами ЄС високих показників у 
сфері енергоефективності є розроблення спеціальних директив. У 1992 р. в ЄС 
було прийнято Директиву 92/75/ЄС, яка стосується маркування та 
стандартизації інформації про споживання енергії або інших ресурсів 
побутовими приладами [3, 24]. Ця директива встановила загальні вимоги щодо 
маркування енергоефективності даного обладнання. Модель маркування, 
прийнята в країнах ЄС, припускала інформування споживачів про 
економічність продукції, її експлуатаційні характеристики та поділ однорідних 
побутових електричних приладів на сім класів, починаючи від найбільш 
енерговитратних (клас G) і закінчуючи найефективнішими (клас А). Уведена 
18 червня 2010 р. нова Директива 2010/30/ЄС із маркування етикеткою 
енергетичної ефективності поширює сферу регулювання на промислові і 
торгівельні прилади та обладнання. Нова Директива охоплює продукцію, яка 
сама не споживає енергію, але може безпосередньо або опосередковано 
впливати на її економію (наприклад, огороджувальні конструкції будівель і 
споруд). Затверджуються також і три нових класи енергоефективності:  
А+, А ++ та А+++. 
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Прийнята у 2005 р. Директива 2005/32/ЄC встановила вимоги, які 
стосуються екологічних та енергетичних складників продукції [3, 24]. 
Відповідно до цієї Директиви виробники продукції зобов’язані вживати заходів 
для зменшення споживання енергії та інших негативних впливів на навколишнє 
середовище на всіх стадіях життєвого циклу продукції. Цей підхід отримав 
назву «екодизайн»– від ресурсів до утилізації в межах ланцюжка: природні 
ресурси – виробництво – транспортування – експлуатація – утилізація.  

З метою розширення сфери зазначеної вище директиви у 2009 р. було 
прийнято Директиву 2009/125/ЄС про екодизайн, що передбачає включення в 
неї не тільки енергоємної, а й деяких виробів, що впливають на 
енергоспоживання (наприклад, сантехніки). Формуються такі етапи життєвого 
циклу продукції: визначення сировини та матеріалу, проєктування, 
виробництво, пакування, транспортування, реалізація, встановлення, 
використання, обслуговування, утилізація. Для кожного етапу життєвого циклу 
продукції екологічні аспекти оцінюються за такими параметрами, 
встановленими Директивою: очікувані витрати сировини, матеріалів, енергії та 
інших ресурсів; очікувані викиди в атмосферу, воду або ґрунт; забруднення 
через фізичні фактори середовища; можливість повторного використання, 
рециркуляції та утилізації матеріалів і/або енергії. 

При цьому існуючі вимоги до маркування продукції етикеткою 
енергетичної ефективності, а також добровільне нанесення екологічної 
етикетки, продовжують застосовуватися поряд з вимогами, встановленими 
Регламентами щодо екодизайну. В ЄС вже прийняті Регламенти щодо 
екодизайну для конкретних груп товарів. 

Еволюцію політики підвищення енергоефективності промисловості в ЄС 
може бути охарактеризувати у такий спосіб: 

 1980–1990 рр.: фінансові субсидії (ефективний захід, але залежить від 
державного бюджету); 

 1990–2000 рр.: угода на добровільній основі (у багатьох країнах не 
призводить до зміни бізнесу – Business as usual); моніторинг; 

 2000–2100 рр.: торгівля емісійними квотами, білі сертифікати / 
облігації; проблеми з ціною сертифікатів; екодизайн / маркування успішно 
застосовується для стандартизованої продукції; 

 >2010 рр.: енергоменеджмент; зв’язок зі зниженням податків; 
інтелектуальні мережі в галузі енергетики згідно з концепцією Smart Grid 
(підхід «знизу – вгору»). 

Саміт ЄС, що відбувся 22 травня 2013 р., (другий в історії ЄС саміт, 
присвячений питанням енергетики) на політичному рівні констатував зміну 
пріоритетів енергетичної політики ЄС: замість «сталої енергії» на перший план 
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виходить «конкурентоспроможна енергія» [57]. Головним пунктом порядку 
денного саміту було питання про високі ціни на енергоносії та їх вплив на 
конкурентоспроможність економіки ЄС. І це не дивно – в умовах, коли у  
2012 рік ціна на газ в Європі була в чотири рази вища, ніж у США, а на 
електроенергію – у два рази. Це змусило замислитися як про 
конкурентоспроможність промисловості ЄС на глобальних ринках, особливо з 
урахуванням проєкту створення зони вільної торгівлі між ЄС і США, так і про 
соціальну справедливість, оскільки громадянам із низькими доходами все 
складніше сплачувати за комунальними рахунками. Саміт став найпомітнішою 
віхою в розвитку європейської енергетичної політики після прийняття у 2009 р. 
Третього енергетичного пакету. Видатні представники енергетичної галузі 
безпосередньо звернулися до лідерів ЄС із закликом внести кардинальні зміни в 
енергетичну політику Брюсселя. 

З кінця ХХ ст. енергетична політика Європейського Союзу була націлена 
на енергетичну безпеку – забезпечення громадян і бізнесу «безпечною, стійкою 
та конкурентоспроможною» енергією. Безпечна енергія означає надійні 
постачання, стійка – боротьбу зі змінами клімату, конкурентоспроможна – 
невисокі ціни на енергоресурси, що давало змогу підтримувати 
конкурентоспроможність економіки ЄС. 

Сьогодні перед енергетичною політикою ЄС постала амбітна задача 
забезпечити конкурентоспроможність європейської економіки шляхом 
реіндустріалізації. Якщо у 2010 р. частка промисловості в сукупному ВВП 
становила 16 %, то до 2020 р. Європейська Комісія хотіла б бачити цей 
показник на рівні 20 %. 

За офіційними оцінками Єврокомісії, без серйозних додаткових зусиль 
неможливо виконати існуючу індикативну мету в галузі енергозбереження – 
забезпечити 20-ти відсоткове збільшення енергоефективності до 2020 року. 
Багато країн ЄС не готові вкладати додаткові кошти в проєкти 
енергозбереження з урахуванням жорстких екологічних обмежень. У підсумку 
прийнята 25 жовтня 2012 р. Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність не 
передбачає введення обов’язкових нормативів (зберігається принцип 
індикативного планування), а всі передбачені Директивою заходи, навіть за 
офіційними оцінками, забезпечать збільшення 20 енергоефективності лише на 
17 %. Низка змін до Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність, 
запропоновані у листопаді 2016 року, покликані посилити значення 
енергоефективності у політиці країн ЄС й забезпечити виконання раніше 
визначених завдань. 

Усе ширше визнається, що пріоритетний розвиток відновлюваної 
енергетики супроводжується низкою проблем, насамперед занадто великими 
витратами, які важким тягарем лягають на державні бюджети й кінцевого 
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споживача. Відповідно до внутрішньої доповіді Єврокомісії (висновки 
оприлюднено 16 жовтня 2011 року в The Financial Times), скорочення викидів 
парникових газів і розвиток відновлюваної енергетики призведуть до істотного 
підвищення цін на електроенергію протягом найближчих 20 років. 

Зміна пріоритетів наочно продемонстрована першою фразою Висновку 
Європейської ради: «У сучасному економічному контексті ми повинні 
мобілізувати всі наші політики на підтримку конкурентоспроможності, 
створення робочих місць і стимулювання економічного зростання». З 
конкретних рішень варто згадати таке. Запропоновано внести зміни до правил 
надання державної підтримки енергетики. Зокрема, вирішено усунути 
«екологічно або економічно шкідливі субсидії, зокрема субсидування 
викопного палива» і розробити «ефективні та економічно обґрунтовані схеми 
підтримки відновлювальної енергетики та забезпечення адекватної кількості 
генерувальних потужностей». Під гаслом диверсифікації енергетичних 
постачань головна увага приділяється не поставкам ззовні, а розвитку 
виробництва енергії на території ЄС. Мова насамперед йде про нетрадиційні 
вуглеводні.  

Традиційно велика увага в документі приділяється енергоефективності, 
яка «може внести значний внесок у протидію нинішній динаміці цін на 
енергію». Отже, на сьогодні відбулися зміни пріоритетів енергетичної політики 
ЄС, стався перехід: замість сталої енергії – конкурентоспроможна.  

У Європі задіяно весь спектр інструментів політики – від інформаційної 
підтримки до фінансового стимулювання, фіскальної політики та заходів 
регулювання. Однак у масштабах усього регіону такі інструменти 
застосовуються нерівномірно та незбалансовано. Багато країн із перехідною 
економікою, особливо деякі члени Співдружності Незалежних Держав (далі ‒ 
СНД), не повною мірою використовують наявні інструменти (зважаючи на 
відсутність політичної прихильності або дефіциту ресурсів). В інтересах 
підтримки політики в галузі енергоефективності та охорони навколишнього 
середовища необхідно заохочувати продовження реформи порядку 
встановлення цін на енергоносії та відмову від субсидій, що негативно 
позначаються на навколишньому середовищі.  

Усім країнам необхідно забезпечити створення ефективних систем 
моніторингу та оцінювання для проведення регулярних оцінок перебігу 
реалізації політики та програм у сфері енергоефективності. Дуже важливе 
значення для просування політики енергоефективності має міжнародне 
співробітництво. Міжнародне співтовариство надає цьому процесу потужний 
політичний імпульс, забезпечує базу для порівняльного аналізу та можливості 
щодо нарощування потенціалу, розвитку технологій та фінансування.  
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7.5 Енергозбереження цивільних об’єктів та систем  
теплогазопостачання та вентиляції  

Приблизно четверта частина палива, що спалюється в Україні, 
витрачається для теплопостачання житлових будинків. Значні витрати теплової 
енергії в Україні пов’язані з системами центрального теплопостачання, де 
спалюється більша частина палива (табл. 7.2), яка витрачається на опалення, 
вентиляцію та гаряче водопостачання [83]. 

Таблиця 7.2 – Розподіл теплової енергії між споживачами систем 
центрального теплопостачання на Україні з врахуванням втрат теплової енергії 

Джерело втрат 
Втрата теплової енергії 

млн ГДж частка у 
відсотках 

Опалення 876 59,3 
Вентиляція 23 1,5 
Гаряче водопостачання 299 20,2 
Втрати: 
‒ у виробництві тепла; 

 

232 
 

– 
‒ у теплових мережах; 47 – 
‒ загальні втрати 247 19,0 
Узагалі 1 477 100 
 

На сучасному рівні розвитку втрати тепла в будівлях можуть бути 
зменшені більше ніж на третину. Реалізувати ці резерви найголовніше можливо 
за двома головними напрямами:  

 утеплення захисних конструкцій будинків;  
 модернізація систем теплоспоживання.  
Найдоцільнішим є перший напрям, після реалізації якого можна 

отримати ефект і для другого. Через захисні конструкції будинку, що 
опалюється, в атмосферу потрапляє значна кількість теплової енергії. Чим 
гірші теплоізоляційні якості захищень, тим більша втрата теплової енергії  
через них.  

Теплова ізоляція стін. Раніше теплоізоляційні властивості стін 
оцінювалися за їхньою товщиною та матеріалом. Уважалося що для України 
захисні властивості стіни: 

– у півтори цеглини (380 мм) – недостатні; 
– у дві цеглини (510 мм) – нормальні; 
– у 2,5 цеглини (640 мм) – відповідають тепловому захисту будинку.  
Згідно з нормативами України використовувати стіни з монолітної 

цегляної кладки неефективно. Тому раціональним способом утеплення стін 
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повинно стати використання шару з ефективного утеплювача.  
Під час будівництва нових будинків теплоізоляційний шар із мінеральної 

вати, пористої пластмаси або інших утеплювачів розташовують усередині 
стінової конструкції. У таких випадках використовують криничну кладку, яка 
складається з двох повздовжніх стін, розташованих на відстані у дві цеглини 
одна від одної, з’єднаних конструктивними зв’язками. Для запобігання 
просіданню утеплювача висота безперервного ізоляційного шару не має 
перевищувати один метр (рис. 7.3). Крім того, встановлюють жорсткі 
горизонтальні діафрагми, наприклад з армованого цементно-піщаного розчину. 

 

 
Рисунок 7.3 – Схема цегляної кладки з ефективним утеплювачем 

 

Залежність характеристики коефіцієнта теплопередачі  багатошарової 
конструкції від її товщини наведена на рисунку 7.4. Залежно від товщини 
стінки та її матеріалу виокремлені: 

 зона надвисокої ефективності; 
 зона високої ефективності; 
 зона низької ефективності; 
 зона неефективного будівництва. 
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Рисунок 7.4 – Залежність характеристики коефіцієнта теплопередачі  

зовнішньої стіни (із шарів суцільної силікатної цегли, мінеральної вати  
та штукатурки) від загальної товщини стіни 

 
Для великопанельних будинків необхідно використовувати тришарові 

стінові панелі, у яких між двома шарами залізобетону розташовують шар 
утеплювача (рис. 7.5). Для таких стін головною проблемою є влаштування 
зв’язків між панелями. Жорсткі зв’язки міцно з’єднують конструкції, але їхні 
теплозахисні властивості низькі. Більш досконалими з теплотехнічної точки 
зору є панелі з гнучкими зв’язками, але для їх влаштування потрібно 
використовувати арматуру з нержавної сталі. 

Для утеплення існуючого будинку до стіни кріплять додатковий 
теплоізоляційний шар. Його можна розташувати з зовнішнього або 
внутрішнього боків стіни. У разі розташування утеплювача з зовнішньої 
поверхні є такі переваги:  

– утеплюється вся поверхня стіни, ураховуючи вузли прилягання плит 
перекриття (у разі виходу назовні вони можуть стати теплопровідними 
включеннями);  

– масивна частина стіни, яка розташовувалася до утеплення в зоні 
низьких температур, після реконструкції переміщувалася в теплу зону (це 
захищає від передчасного руйнування, яке спричинене сезонним коливанням 
температур і атмосферною вологою);  

– підвищуються теплоакомуляційні властивості стін, унаслідок чого 
тепловий комфорту всередині будинку повинен підвищуватись;  

– утеплення здійснено без зменшення корисної площі будинку;  
– роботи з утеплення будинку проводяться без порушень нормальної 

життєдіяльності його мешканців.  
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Рисунок 7.5 – Тришарова панель 

 

Якщо фасади будинків становлять архітектурну або історичну цінність, 
то в цих випадках утеплення здійснюють із внутрішнього боку.  

Для теплоізоляції стін зазвичай використовують мінеральну вату, яка 
може кріпитись до фасадної площини стіни за допомогою рейок із подальшим 
облицюванням  оздоблювальними матеріалами. Жорсткі мінераловатні плити 
також використовують як ізолювальний матеріал, а також використовуються 
металеві сітки по шару мінераловатної ізоляції з подальшим кріпленням до них 
оздоблювальної плитки (рис. 7.6).  

 

 

а б 

Рисунок 7.6 – Приклади кріплення ізолювального матеріалу до поверхні стіни:  
а – за допомогою рейок; б – за допомогою металевої сітки  

 

Ведеться розробка захисних конструкцій, які мають високі 
експлуатаційні характеристики. Найрозповсюдженішими є теплоізоляційні 
матеріали з мінераловатних плит, теплоізоляційного волокна та пінопласти 
(полістирольні, поліуретанові, фенолорезольні й поліізоціануратні).  
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Пінопласти мають властивості, які необхідні для захисних конструкцій, – 
невеликий питомий об’єм – від 20 кг/м3 до 60 кг/м3, низький рівень 
вологопроникнення – 0,5–3 % від маси утеплювача, незначну паропровідність і 
достатню механічну міцність. Але вони недостатньо вогнетривкі та їхня 
вартість більша, ніж теплоізоляційних матеріалів із мінеральної вати та 
скловолокна.  

Плитні утеплювачі з мінеральної вати та скловолокна дешевші, більш 
вогнетривкі. Але в 2,5–3,5 рази важчі, ніж пінопласти, а головне – їхня 
вологопроникність у 100 разів більша, ніж у пінопластів. В умовах експлуатації 
це різко зменшує довговічність мінераловати та скловолокна. Вибір типу 
утеплювача визначається шляхом техніко-економічних розрахунків. 

Теплоізоляція покрівлі. Діючий норматив опорів теплопередачі 
покрівлі встановлено на рівні 2–3 м2К/Вт, що приблизно в 2,5 рази перевищує 
попередні значення (у Данії в межах 4–6,6 м2К/Вт).  

В Україні більшість будинків мають неопалюване горище. Утеплення 
зводиться до влаштування додаткового теплоізоляційного шару. Для утеплення 
дахового перекриття використовується насипний або плитний утеплювач. 
Плитний утеплювач із мінераловатних матів або інших теплоізоляційних 
матеріалів укладають шаром до 200 мм із влаштуванням над ним захисного 
шару попереджувальної стяжки. Товщина насипного утеплювача може 
прийматись до 250 мм і більше. Шар утеплювача над ділянками перекриття 
розташованими біля зовнішніх стін повинен бути на 30–50 мм товщий, ніж 
усього перекриття. Теплоізоляційні якості насипного утеплювача з часом 
погіршуються, тому цей шар періодично потрібно рихлити.  

На рисунку 7.7 залежно від впливу кількості поверхів на теплові втрати 
приміщення виокремлені:  

 зона надвисокої ефективності;  
 зона високої ефективності;  
 зона низької ефективності;  
 зона неефективного будівництва.  
Значно збільшилась останнім часом кількість типів стінових і горищних 

панелей, у яких як теплоізоляційного шар використовується мінераловатний 
плитний утеплювач. Широка номенклатура щільності ізоляційних матеріалів зі 
скла та шлаковати (відповідно, густина 16–130 кг/м3 і 90–200 кг/м3), висока 
вогнетривкість і технологічність монтажу від рулонів до плит (1 200–3 000 мм) 
робить їх використання ефективним у багатьох випадках будівельних 
конструкцій.  
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Рисунок 7.7 – Вплив кількості поверхів на теплові втрати приміщення 
 

Багато закордонних фірм продемонструвало ефективне використання 
алюмінієвої фольги з паперовою підосновою, яка підвищує їхню міцність тим, 
що армується за допомогою спеціальних ниток. Такою фольгою обертають 
плитний утеплювач, щоб виключити його паропроникність, а отже, і 
зволоження. Окрім того, у захисних конструкціях знижуються тепловтрати 
завдяки відбиттю у внутрішню частину інфрачервоної частини теплового 
потоку. Зварювання алюмінієвої фольги, яка має основу з поліетиленової 
плівки, із мінераловатним утеплювачем забезпечує міцність зчеплення, робить 
такі теплоізоляційні елементи водо- та паронепроникними, розширює галузь 
використання мінераловатних утеплювачів.  

Підвищення теплоізоляційних якостей вікон. У кліматичних умовах 
України використовуються вікна з подвійним склінням. Через вікна 
втрачається близько половини того тепла, яке надходить від опалювальних 
приладів системи опалення багатоповерхового житлового будинку. 
Поліпшення якості вікон із точки зору теплоізоляції можна досягти шляхом 
підвищення їхнього термічного опору та поліпшення якості заповнення 
притворів. Нормами встановлено на більшості території нашої держави 
мінімальний термічний опір вікон не менше 0,5 м2К/Вт. 

Поліпшити якість теплоізоляції вікон можна у разі збільшення кількості 
шарів скла. Водночас сучасні технології відкривають нові можливості 
модернізації вікон без збільшення їхньої масивності. Одна з таких 
можливостей полягає в нанесенні на скло тепловідбивного покриття, що 
призначено для частини спектра світла, яке використовується вдень. Покриття 
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характеризується високим коефіцієнтом відбиття в тепловому діапазоні 
випромінювання, яке спрямовано із приміщення назовні. Теплозахисні 
покриття є захистом для проникнення тепла з поверхонь радіаторів опалення та 
від нагрітих внутрішніх стін назовні. 

Теплоізоляційні якості конструкцій різних вікон наведені в таблиці 7.3 та 
на рисунку 7.8. 

Таблиця 7.3 – Теплозахисні якості існуючих вікон та пропонованих 
варіантів їх замін 

Конструкція 
вікна 

Тип 

Розміри Опір 
тепло- 

передачі 
м2К/Вт 

Коефіцієнт 
теплопровід-

ності, К 
Вт/м2К 

Конструкція 
вікна для 

заміни 
висота, 

мм 
ширина, 

мм 

Наявні вікна  

Дерев’яна 
подвійна 

рама,  
два скла без 
прокладки 

ОС 15.09 
ОС 15.12 
ОС 15.15 
ОС 18.18 
ОС 18.21 
ОС 21.18 
ОС 21.24 

1 464 
1 464 
1 464 
1 759 
1 759 
2 059 
2 059 

880 
1 146 
1 483 
1 760 
2 060 
1 760 
2 310 

0,35 
0,34 

0,339 
0,34 
0,31 
0,31 
0,31 

2,86 
2,94–3,0 
2,95–3,2 

3,26 
3,291 

Дерев’яні 
окремі рами 

три скла  
(одне скло + 
подвійний 
склопакет) 

Пропоновані варіанти заміни вікон  

Дерев’яні 
окремі рами, 

три скла 
(одне скло + 
подвійний 
склопакет) 

ОС 15.09 
ОС 15.12 
ОС 15.15 
ОС 18.18 
ОС 18.21 
ОС 21.18 
ОС 21.24 

1 464 
1 464 
1 464 
1 759 
1 759 
2 059 
2 059 

880 
1 146 
1 483 
1 760 
2 060 
1 760 
2 310 

0,61– 0,6 
0,56 
0,51 
0,50 
0,50 
0,49 

1,64 
1,67 
1,79 

1,96–2,0 
2,0 

2,05 

 

  
Поліпшити якість вікон можна також шляхом створення герметичного 

простору між склом. Тут раціональним є використання склопакетів. 
Теплоізоляційні якості склопакетів іще більше поліпшаться, якщо простір між 
склом заповнити аргоном або іншим інертним газом, який зменшує 
теплопровідність міжвіконного простору.  

Доцільним є використання в сучасних забудовах третього скла, що 
зменшить теплові втрати на 20–30 %.  

Інфільтрація – це проникнення зовнішнього повітря через щілини 
захисних конструкцій. Кількість повітря, яке інфільтрується, залежить від 
площі щілини та різниці тиску повітря назовні та всередині. Різниця тисків 
виникає від вітру, а також від різниці в щільностях холодного та теплого 



199 
 

повітря. У багатоповерхових будинках різниця тисків більша, і тому в них 
потрібно особливо ретельно ущільнювати щілини.  
 

 

Рисунок 7.8 – Теплові втрати при різних конструкціях вікон:  
а – зона небезпечної ефективності; б – зона високої ефективності;  
в – зона низької ефективності; г – зона неефективного будівництва 

 

Повністю герметизувати вікна практично неможливо та в цьому немає 
потреби, бо у такий спосіб забезпечується природна вентиляція. Оптимальний 
вентиляційний ефект досягається при провітрюванні, коли на короткий час 
відкриваються вікна або балконні двері. Після здійснювання провітрювання 
вікна повинні бути щільно закритими, щоб не було протягу.  

Ущільнення шва між вікном і віконною коробкою зображено на  
рисунку 7.9. 

Повітронепроникність вікон добре забезпечується за допомогою 
стрічкових утеплювачів. Для вікон із нещільними притворами використовують 
паралонові жгути, а за їхньої відсутності щілини потрібно закривати 
матеріалом і заклеювати папером.  

Встановлення ущільнювальних прокладок зменшує забруднення скла та 
рам, підвищує температуру на внутрішній поверхні вікна в середньому на  
1,5–2 °С, виключає утворення конденсату на внутрішній поверхні зовнішнього 
скла. Унаслідок цього ущільнення притворів підвищується теплозахист вікон у 
середньому на 20 %. 
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Рисунок 7.9 – Ущільнення шва між стіною та віконною коробкою 

 

Радіаторні екрани. Правила монтажу радіатора центрального опалення 
зобов’язують розташовувати їх на зовнішніх стінах під підвіконником. Таке 
розташування створює корисний тепловий комфорт у приміщенні, забезпечує 
відповідну циркуляцію повітря та рівномірний у цій системі опалення розподіл 
температур. Таке розміщення радіатора з огляду на його випромінювання 
спричиняє підвищення температури внутрішньої поверхні стіні, що сприяє 
додатковій втраті тепла. 

Радіаторний екран – це композитивний матеріал, замість якого 
використовують гнучку пінопластову стрічку завдовжки – 5 мм; зпінений 
поліетилен; алюмінієву фольгу тощо.  

Алюмінієва фольга відбиває 90–97 % тепловипромінювань, які 
потрапляють на стіну поза радіатором. Пінопласт чи поліетилен підвищує в 
цьому місці коефіцієнт тепловипромінювання приблизно на 8 %.  

Випромінювання, відбите від фольги, повертається на поверхню, що його 
віддала, а також у приміщення. Отже, підвищує інтенсивність 
тепловипромінювання. Унаслідок встановлення радіаторних екранів значення 
випромінювання можна підвищити майже на 15 %.  

Витрати тепла через стіну за радіатором, що екранована фольгою, нижчі 
на 30–45 % від витрат через стіну без екрана. У деяких випадках це призводить 
до зменшення потужності радіатора на 8 %. 

Кабельна система опалення. Кабельна система опалення 
використовується в житлових будинках, офісах, майстернях та будь-яких 
приміщеннях, де потрібне комфортне тепло. Вона складається із нагрівального 
кабеля, терморегулятора та монтажної стрічки й може встановлюватись у 
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підлогах усіх типів. Теплу підлогу можна з успіхом монтувати не тільки у 
нових будинках, але й під час ремонту звичайних квартир. 

Кабельна система опалення забезпечує комфортне тепло порівняно з 
радіаторами. Це можна пояснити тим, що нагріте по всій площі підлоги повітря 
піднімається вгору, поступово охолоджуючись. Тепла підлога створює 
оптимальний тепловий комфорт. Така система опалення викликає малу 
циркуляцію повітря, а це зі свого боку позитивно впливає на санітарно-
гігієнічні умови в приміщенні.  

Завдяки оптимальному, з технічної точки зору, розташуванні в підлозі й 
надзвичайно точній системі регулювання температури за допомогою 
термостата середня температура знижується з 22 оС до 20 оС (тепловтрати 
зменшуються приблизно на 20 %).  

Термін експлуатації електронних терморегуляторів, що 
використовуються в цій системі, відповідає сучасному рівню електроніки. 
Періодичність їх заміни приблизно така, як заміна нагрівача в традиційному 
котлі. Термін служби нагрівального кабеля приблизно такий, як і самого 
будинку, у якому встановлена система обігрівання.  

Система кабельного обігрівання при встановленні в бетон може бути 
двох видів: прямої дії, тобто звичайна система та система акумуляції теплоти. 
Система акумуляції тепла полягає в тому, що нагрівальний кабель 
покривається товстим шаром (не менше 10 см) бетону, який накопичує тепло, 
що його виробляє кабель у пільговий період, тобто в період дешевої 
електроенергії. Щоб користуватися багатотарифною системою обліку енергії 
достатньо встановити багатотарифний лічильник, який окремо враховує денне 
та нічне споживання електроенергії.  

Головна мета енергозберігальної політики в галузі – довести до 
раціонального науково-обгрунтованого рівня споживання гарячої води та 
теплової енергії населенням, знизити питомі витрати палива й електроенергії 
на виробництво комунальних послуг. Серед найважливіших заходів, що 
спрямовані на енергозбереження, є впровадження приладів обліку витрат і 
регулювання споживання води та теплової енергії.  

Житловий фонд України є головним об’єктом уваги з точки зору 
обладнання його засобами обліку витрат та регулювання споживання води й 
теплової енергії. Він є складною структурою, що обумовлюється з різними 
формами власності, розподілом між багатьма відомствами та містами й селами, 
має багато типів будинків і квартир. В існуючому житловому фонді квартирні 
вводи систем теплопостачання (холодна та гаряча вода) не мають об’ємно-
конструктивних рішень щодо можливості встановлення засобів обліку та 
регулювання споживання ресурсів. Експлуатація будинків перебуває на 
низькому рівні. Потреба в матеріальних і фінансових ресурсах щодо ремонту та 
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реконструкції житла задовольняється на рівні 10–15 %. Теплозахисні 
характеристики захисних конструкцій будинків порівняно з країнами Європи  
у 2–2,5 разу гірші. Отже, разом із впровадженням засобів обліку потрібно 
розв’язувати питання теплової ізоляції будинків, яка за розрахунками має 
вплив на зменшення витрат  і втрат тепла більше як на 50 %.  

Низькі темпи робіт щодо впровадження засобів обліку енергоносіїв 
стають фактором, який гальмує нарощування їхнього вітчизняного 
виробництва. Аналіз ефективності встановлених засобів споживання 
енергоносіїв у Рівненській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, 
Полтавській та Львівській областях свідчить, що споживання води та теплової 
енергії в побуті й на об’єктах соцкультпобуту значно зменшується. Так, згідно 
з одержаними даними економія холодної води в м. Дніпропетровську в 
існуючому житловому фонді становить до 63 %, у м. Львові – 86 %, у  
м. Рівному – 70 %. Водночас на деяких будинках економія енергоресурсів 
незначна та становить у Рівному – 1–4 %, а у Чернігові – 2–4 %. У середньому 
економія води згідно з даними, які надійшли з областей, становила 24 %.  

Зробити висновки щодо ефективності застосування лічильників теплової 
енергії в існуючому фонді немає можливості через малу кількість їх 
впровадження. Середній рівень економії теплової енергії за даними областей на 
об’єктах соцкультпобуту становить 52 % (у Рівному споживання  
теплової енергії зменшилось на 89–97 %, у Івано-Франківську – 7–66 %, у 
Житомирі – 8–66 %, у Львові до 50 %). Проведений експеримент у Києві на 
масиві Позняки підтверджує, що у будівлях, обладнаних приладами обліку й 
регулювання у комплексі із заходами енергозбереження, мешканці можуть 
економити до 20–30 % енергії, що споживається.  

Метод обліку теплоти, що споживається, потрібно приймати залежно від 
категорії споживача, яка визначається за величиною його теплового 
навантаження.  

До I категорії належать споживачі з тепловим навантаженням опалення, 
що дорівнює або перебільшує 12,6 кДж/год (3 Гкал/год). Також до цієї категорії 
незалежно від величини теплового навантаження належать такі споживачі: 
промислові підприємства, підприємства комунально-побутового 
обслуговування, спортивні споруди, центральні й квартальні теплові пункти 
житлових або адміністративних районів і навчальних комплексів.  

До II категорії  належать споживачі з витратою на опалення від 4,2 до 
12,6 кДж/год (від 1 до 3 Гкал/год).  

До III категорії належать споживачі з витратою теплоти на опалення 
меншою за 4,2 кДж/год (1 Гкал/год).  

Для обліку кількості теплоти на опалення у споживачів першої категорії 
рекомендується встановлювати: реєструвальні витратоміри та реєструвальні 
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вимірники температури або тепломіри. Для такого самого обліку у споживачів 
другої категорії рекомендується: реєструвальні витратоміри (або у разі їхньої 
відсутності – гарячоводяні водоміри); реєструвальні вимірники температури 
або тепломіри. Для обліку кількості води на опалення у споживачів третьої 
категорії рекомендується встановлювати: гарячоводяні водоміри та 
показувальні тепломіри. Для обліку теплоти на гаряче водопостачання у 
споживачів І і ІІ категорії рекомендується: водоміри (холодноводяні або 
гарячоводяні залежно від місця їхнього встановлення), реєструвальні 
вимірники температури або тепломіри. Для обліку кількості теплоти на гаряче 
водопостачання у споживачів ІІІ категорії рекомендується встановлювати: 
водоміри (холодноводяні або гарячоводяні залежно від місця їхнього 
встановлення) та показувальні термометри.  

Величина річних експлуатаційних витрат на систему опалення становить 
60–80 % її вартості. У зв’язку з цим необхідно виявити й реалізувати 
можливість зниження окремих складників цих витрат, головним із яких із 
врахуванням росту вартості є витрати теплової енергії.  

Передбачити зменшення витрат палива на опалення можна в процесі 
проєктування будинків і їх експлуатації.  

Питання зниження витрат тепла необхідно врахувати безпосередньо під 
час розробки проєктів опалення. Так, використання панельно-променевих 
систем опалення з нагрівальними елементами в зовнішніх  стінах будинку 
збільшує розрахункові тепловтрати порівняно зі звичайними системами 
водяного опалення. Під час влаштування систем опалення з нижнім 
розведенням невиробничі витрати теплоти в магістральних трубопроводах 
нижчі, ніж у системах із верхнім розведенням під час прокладання 
розподільних магістралей на даху. Істотного ефекту економії теплової енергії 
можна досягти під час розробки систем опалення з пофасадним регулюванням, 
який дає змогу використовувати сонячну радіацію та врахувати напрямок й 
швидкість вітру по окремих фасадах будинку.  

У процесі експлуатації будинків необхідно розробляти заходи зі 
зменшення  невиробничих витрат теплоти, які можуть бути спричинені 
неякісним утепленням будинків або недоліками в роботі систем опалення. 
Надмірні тепловтрати можуть бути спричинені відсутністю або неякісним 
ущільненням світлових отворів та інших отворів будинку, унаслідок чого 
збільшується інфільтрація зовнішнього повітря в приміщеннях, що 
опалюються. Великі щілини в обрамленнях вікон і дверей, розбите скло вікон, 
відсутність пружин на вхідних дверях можуть бути причиною значного 
переохолодження сходових кліток, а також і опалюваних приміщень, що до них 
прилягають.  
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У холодну пору року в будинках підвищеної поверховості часто 
спостерігається надмірно високий повітрообмін порівняно з його 
розрахунковою величиною, що збільшує інфільтрацію зовнішнього повітря та 
тепловтрати. Це трапляється тому, що системи природної витяжної вентиляції 
розраховуються на температуру зовнішнього повітря в середньому на 5 оС. Зі 
зменшенням величини температури зовнішнього повітря – збільшується 
природний тиск, а отже, і кількість повітря, яке видаляється з опалюваного 
приміщення. Тому для запобігання переохолодження приміщень необхідно в 
зимовий період здійснювати регулювання системи природної вентиляції 
частковим прикриванням отвору витяжних шахт.  

Додаткові тепловтрати можуть траплятись у панельних будинках  у разі 
неякісного виготовлення панелей, особливо у разі порушення в них 
теплоізолювального шару. Коефіцієнт теплопередачі зовнішніх захищень 
зростає внаслідок підвищення вологості матеріалу захисних конструкцій. 
Вогкість зовнішніх стін може збільшитись за умови порушення гідроізоляції в 
цокольній   частині будинку та у разі, коли атмосферні опади потрапляють на 
стіни. Слабким місцем у цьому плані зазвичай є стики панелей, якщо вони 
недостатньо герметизовані. Вогкість стін не тільки збільшує тепловтрати, але й 
погіршує санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях.  

Причиною зайвих тепловтрат можуть бути відсутність або незадовільний 
стан теплової ізоляції магістральних трубопроводів, які прокладені в 
опалюваних приміщеннях.  

Значні невиробничі втрати можуть бути в невідрегульованих системах 
опалення, при підвищеному діаметрі сопла елеватора порівняно з його 
розрахунковою величиною. У системах опалення, які приєднані до теплових 
мереж ТЕЦ, істотні перевитрати теплової енергії часто спостерігаються в 
перехідні періоди (навесні й восени), коли мінімальна температура води 
мережі, яка необхідна для теплообмінників гарячого водопостачання, набагато 
перевищує ту температуру, що вимагається за графіком якісного регулювання 
систем опалення. У перехідний період зменшення витрат теплоти можна 
досягти шляхом автоматичного регулювання систем опалення.  
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7.6 Енергозбереження в промисловості 

У 1990 році в структурі промислового виробництва України 71,2 % 
становило виробництво засобів виробництва, а галузі, що випускали товари для 
споживчого ринку (товари для населення), – лише 28,8 %. У той час при 
постійному нарощуванні об’ємів виробництва ресурсоємної та електроємної 
продукції, Україна поступово перетворилась з експортера паливних ресурсів в 
імпортера.  

На зорі обрання незалежності, в Україні паливно-енергетичний комплекс 
дотували шляхом прибутку інших галузей, тобто ціни на енергоносії штучно 
були знижено. Енергоекономічні показники України порівняно з іншими 
країнами були незадовільні. Так, виробництво електроенергії України в 
розрахунку на душу населення знаходиться на рівні європейських країн, таких 
як Франція, Великобританія (відповідно, 5,2 тис. кВт; 5,8 тис. кВт; 5,7 тис. кВт); 
доля її в промисловості становить 60 %, тоді як у Франції ця величина 
становить 40 % а у Великобританії – 35,8 % [83].  

На початку зростання цін з орієнтацією на світовий рівень у колишніх 
республіках ціни на електроенергію виросли значно більш високими темпами, 
ніж ціни на інші види продукції. Це різко прискорило інфляційний процес в 
Україні та призвело до того, що виручка за готову продукцію підчас не 
покривала затрати на енергоресурси, які на неї були витрачені.  

Енергетичний складник собівартості продукції вирос практично в усіх 
галузях. Більшість основних фондів промисловості в Україні є фізично й 
морально застарілими, потребують реконструкції або заміни. Дослідження, які 
виконані місцевими науковими організаціями України, показують, що 
енерговитрати на одиницю валового продукту в 2–3 разів перевищують 
відповідні показники економічно розвинутих країн.  

У цих умовах необхідність вироблення та реалізації нових енергетичних 
стратегій України є актуальною. Поряд із розробленням програми розвитку 
галузей паливно-енергетичного комплексу, програми структурної перебудови 
економіки України, важливою частиною цієї стратегії є здійснення державної 
політики енергозбереження. 

Державна політика енергозбереження розрахована на період до 2035 року 
та передбачає такий потенціал для промисловості:  

 орієнтацію на прогресивні технічні заходи підвищення рівня 
експлуатації енергетичних господарств споживачів електроенергії; 

 величина загальної економії палива повинна бути збільшена при 
реалізації програм здійснення якісного рівня витрат усіх видів енергоносіїв, 
повної ліквідації дотацій на вартість енергоносіїв і здійснення 
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середньозатратних проєктів з використання нових технологій удосконалення 
сучасної структури економіки;  

 здійснення міжгалузевих і внутрігалузевих структурних перебудов 
потребує значних капітальних вкладень для створення виробництв з 
використанням новітніх енергоефективних технологій, відмови від 
виробництва неефективної, з точки зору витрат енергоносіїв, продукції, 
створення ефективного механізму економічного впливу на політику 
енергозбереження. Наприкінці цього періоду, річне споживання енергоносіїв 
повинно бути знижено на 70–100 млн тонн умовного палива залежно від 
можливих розробок реформації економіки України.  

Значне місце в енергозбереженні України займає промисловість.  
На сьогодні промисловість  споживає близько 70 % котельно-пічного палива  
й 64 % теплової енергії від загального споживання всіх галузей національної 
економіки.  

При запровадженні енергозберігаючих заходів в промисловості необхідно 
приділяти увагу енергоємним галузям і вдосконаленню структури 
промислового комплексу. Досягти цього можна шляхом:  

 зменшення частки паливних галузей (електроенергетика та чорна 
металургія) в промисловому виробництві;  

 зменшення в структурі промислового виробництва частки легкої та 
харчової промисловості;  

 поліпшення структури виробництва матеріалів за рахунок підвищення 
темпів розвитку хімічної та нафтохімічної, лісної, деревинно обробної та 
целюлозопаперової промисловості  і виробництва будівельних матеріалів;  

 забезпечення розвитку машинобудування і металообробки.  
Суттєві резерви підвищення використання ПЕР є в комунальній 

енергетиці. Сьогодні на балансі цієї галузі знаходяться в експлуатації близько  
5 тисяч котелень, 12 тис. км теплових мереж (двотрубних). Річне вироблення 
тепла становить 48 млн. Гкал. На підприємствах використовується в рік 
близько 8 млрд м3 природного газу, 400 тис. т вугілля й 300 тис. т рідкого 
палива, це 6,5 % від загального споживання в Україні. Зменшення питомої 
витрати палива на вироблення теплової енергії є одним з основних показників 
економного використання паливних ресурсів. У 1999 році фактичні питомі 
витрати по підприємствах загалом становили 170,2 кг/Гкал, що відповідає ККД  
котелень 83,9 %. Тому для підвищення ефективності використання котельно-
пічного палива в комунальній теплоенергетиці необхідними заходами буде 
заміна застарілих котлів типу НИИСТУ-5, Універсал, Енергія та аналогічних на 
нові з більшим коефіцієнтом ККД типу ВК, КБНГ, КСВа та інші [83].  
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Аналіз показує, що за результатами щорічних нормативних втрат палива 
перевитрачається майже 400 тис. т умовного палива (у. п.) Розрахунки 
показують, що експлуатація застарілих котлів (в  експлуатації  знаходиться  
10,5 тис. одиниць котлів НИИСТУ-5) приводить до більших ніж  
нормативних втрат палива, в рік близько 300 тис. т. у. п., що становлять  
більше 12 млн доларів США при вартості за 1 000 м3 газу 42 долари. 

У ув’язку з цим кабінетом міністрів України було випущено 
розпорядження «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» № 497-р від 
06.06.2018. Міністерству енергетики та вугільної промисловості доручено 
переглянути державну програму енергозбереження та вжити додаткових 
заходів щодо впровадження на місцях енергозберігальних технологій. 
Використовувати енергозберігальні технології необхідно в усіх галузях 
національної економіки.  

Шляхи енергозбереження в промисловості: 
1. Системи спалювання палива. Природний газ у великих кількостях 

використовується на промислових підприємствах в різних виробничих 
процесах із температурами від 70 °С до 1 650 °С (нижній діапазон температур 
використовується для процесів сушіння після пофарбування, попередньої 
сушки цегли й облицювальної плитки іта для інших виробництв. Верхній 
діапазон температур використовується для плавлення металу, скла й матеріалів 
для виробництва мінерального волокна, а також для нагрівання металу перед 
тепловою обробкою) [83].  

2. Пальники. На промислових підприємствах використовується значна 
кількість типів пальників. Це звичайні пальники, які можна розділити на такі 
категорії [83]: 

 дифузійні пальники для обробки вогнем (пальники Бунзена); 
 пальники низького тиску (пальники з природною тягою); 
 пальники з дуттям; 
 пальники для форсованого запалювання; 
 пальники спеціального призначення; 
 інші типи пальників. 
Управління роботою пальників для регулювання співвідношення газ-

повітря, за оптимальним навантаженням оптимального режиму спалювання 
найчастіше здійснюється пневматичними або механічними засобами. Зазвичай 
це виконується вручну.  

Регулювання необхідної температури різних типів печей здійснюється за 
допомогою датчиків, які, зі свого боку, оптимізують тиск газу та повітря, яке 
подається. Управління регулювання за допомогою мікроелектронної апаратури 
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та комп’ютерних моніторів виконується рідко або не виконується взагалі.  
Для економії електроенергії та підвищення ефективності  її використання 

потрібно передбачити такі заходи: 
 визначення навантаження та якості спалювання палива, тобто вмісту 

надлишкового повітря, залишки неспалимих гідрокарбонатів, оксиду вуглецю й 
відповідне регулювання для оптимальної роботи пальників; 

 забезпечення оптимального навантаження на всіх теплових установках; 
 зниження температури відвідних газів шляхом попереднього прогріву 

повітря, яке нагрівається за допомогою рекупераційних пальників, 
рекуператорів або регенераторів; 

 забезпечення необхідного аеродинамічного режиму роботи теплових 
агрегатів; 

 оптимізація теплообміну в виробничому процесі шляхом заміни 
існуючих пальників на ті, що більше підходять для даного процесу, а також 
оптимальне їх розташування;  

 зведення до мінімуму витрат енергії шляхом встановлення більш 
точного для автоматичного регулювання температури, часу обробки та інших 
параметрів. 

Мікродифузійна технологія спалювання газу на сьогодні найефективніша 
серед застосовуваних у промисловості й теплоенергетиці. Порівняно з 
існуючими газовими пальниками, в яких використовується дифузійний 
механізм горіння або часткове попереднє змішування, пальники, що працюють 
за мікродифузійною технологією, дають змогу поліпшити всі характеристики 
горіння, а також технологічні й екологічні показники об’єктів, у складі яких 
вони експлуатуються. 

3. Печі. Оскільки більшість печей, які використовуються у 
промисловості, мають великі за площею поверхні та працюють 24 години на 
добу практично круглий рік, то величина витрат енергії в них дуже велика. На 
сьогодні день ці печі знаходяться в незадовільному стані. У деяких випадках це 
пов’язано з проблемою нестачі запасних частин.  

Підтримка оптимальної робочої температури й газового середовища в 
печі для виробництва певної продукції потребує швидкодійних ефективних 
контрольно-вимірювальних приладів (далі ‒ КВП). Сучасне обладнання типу 
обчислювальних систем мікрокомп’ютерів і обчислювальних пристроїв для 
виробничих процесів використовується на великих установках у поєднанні з 
лічильниками й датчиками для здійснення технічного регулювання, управління 
та передачі інформації. Таке обладнання зустрічається рідко або відсутнє 
повністю на підприємствах. 



209 
 

Серед можливостей економії енергії, які не потребують особливих затрат, 
можа зазначити [83]: 

 локалізацію теплових витрат у печах через технологічні отвори, 
дверцята та оглядові отвори печей із введенням необхідних змін і веденням 
ремонтних робіт; 

 високий ступінь завантаження для зменшення питомої витрати енергії; 
 здіснення безперервного контролю за використанням енергії шляхом 

установлення лічильників і регулювального обладнання; 
 оптимізацію узгодженості процесів із точки зору споживача енергії, 

наприклад шляхом розрахунку й управління оптимізацією кривої нагрівання та 
роботи пальників для оптимізації роботи в цілому. 

З-поміж інших можливостей економії енергії, які вимагають деяких 
капітальних затрат, потрібно виокремити: 

 зведення до мінімуму рівня теплових витрат розігрітих поверхонь 
печей шляхом їх ізоляції в максимальному ступені; 

 оптимізація конструкції невеликих печей різного типу методом заміни 
вогнетривкої цегли на легкі ізоляційні матеріали (керамічне волокно). 
Особливо це стосується печей безпосередньої дії; 

 повна заміна або реконструкція застарілих печей та інших елементів 
установок для теплової обробки; 

 використання сучасної концепції управління роботою обладнання, 
зокрема, методів пропорційного управління, лямбда-датчиків, 
мікрокомп’ютерів і обчислювальних пристроїв. 

4. Установки виробництва пари. Конструкція установок виробництва 
пари на підприємствах містить центральну котельню, яка обладнана двома або 
більше  газовими котлами потужністю 4–6 МВт кожний. Пара зазвичай 
подається під тиском 6 Бар з деякими відхиленнями в об’ємі виробництва в 
літній або зимовий сезон [83].  

Вироблена пара використовується у виробничих потребах, а також для 
опалення виробничих приміщень, їдалень і адміністративних будинків. У 
деяких випадках енергію пари перетворюють за допомогою теплообмінників на 
енергію гарячої води для системи опалення.  

Загалом система паропроводів має великі розгалуження через 
загальноприйняту методику будівництва центральних бойлерних на великих 
відстанях від місць використання пари. Зазвичай паропроводи проходять поза 
приміщеннями, в підвішеному стані, на опорах. Від магістралі розгалуження 
ведуть у напрямках різних цехів.  

Пара використовується в різних процесах практично на всіх промислових 
підприємствах. При цьому для багатьох виробничих ліній дуже зручно мати в 
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наявності велику кількість енергії при температурі, яка вимагається. Але в 
багатьох випадках використання пари неефективне з точки зору затрат, 
оскільки контроль за споживанням енергії недосконало організований, а 
підтримка температури й тиску невикористаної пари коштує дорого.  

Характерною особливістю українських паропроводів є витрати тепла в 
трубопроводах, які ведуть до цехів, що використовують пару. Трубопроводи 
погано або взагалі не ізольовані й мають протікання пари у місцях з’єднань 
протягом усієї мережі.  

З-поміж можливостей економії енергії  та підвищення ефективності  її 
використання для паропроводів потрібно виокремити: 

 заміна пари на інші джерела енергії; 
 зменшення витрат енергії через неізольовані трубопроводи; 
 ліквідування втрат енергії в місцях протікання з фланцевих і різьбових 

з’єднань, сальників, вентилів, кранів та інше. 
5. Котли. На більшості підприємств встановлені котли з камерою 

спалювання великого об’єму та двома (або більше) камерами спалювання 
меншого об’єму й такою самою кількістю димарів, які виведені через цегляну 
кладку котла. Ефективність котла такого типу без економайзера не дуже висока 
через високу температуру відвідних газів на виході та втрат внаслідок 
випромінювання й віддачі тепла через велику поверхню цегляної кладки.  

При частих пусках або зупинках котла значні витрати енергії ідуть на 
підігрівання великої цегляної кладки. Але більша частина газових котлів 
обладнана економайзерами, які значно підвищують ефективність спалювання 
палива. Звичайна енергія, яка утилізується за допомогою економайзерів, йде на 
попереднє нагрівання води, що подається в парові котли. 

Серед можливостей економії енергії та підвищення ефективності її 
використання для котлів потрібно виокремити [83]: 

 усунення протікань різного типу, наприклад, щілин у цегляній кладці 
для  попередження доступу надмірної кількості повітря в камеру спалювання, з 
використання різних ущільнювачів, шляхом підтягування фланцевих з’єднань 
та інше; 

 ізоляція поверхні котлів для зниження теплових втрат внаслідок 
конвекції та випромінювання тепла з їхніх поверхонь. Ця процедура 
виконується після ретельного вивчення креслень котла, для запобігання 
порушень роботи окремих вузлів через більш високий температурний режим 
роботи всіх вузлів; 

 при використанні газових котлів потужністю більше 1 МВт необхідним 
є постійний контроль температури відвідних газів, а також контроль О2 або СО2 
чи СО для забезпечення максимальної ефективності та якості спалювання 
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палива при будь-якому навантаженні. Отримані дані дозволяють оператору 
налаштувати пальник на відповідний режим роботи. З цією метою оператор 
повинен мати в своєму розпорядженні набір КВП для швидкого контролю; 

 у процесі планування внесення змін у структуру підприємства або 
будь-якої іншої реконструкції виробництва раціональним є використання 
невеликих парових установок у безпосередній близькості до виробництва, яке 
використовує пар. Потужність таких установок розраховується залежно від 
конкретних потреб. 

6. Системи стислого повітря. Виробництво стислого повітря – це 
неефективний процес. Більше 90 % електроенергії, яка витрачається для 
виробництва стислого повітря, витрачається у вигляді тепла. Менше 10 % 
енергії, яка витрачається, перетворюється в корисну енергію. Погана 
конструкція та протікання в системі (протікання повітря із трубопроводів 
розподілення) сприяють подальшому зниженню ефективності ще на 30–50 %. 

Зазвичай на підприємствах використовуються розташовані на загальній 
компресорній станції об’ємні поршневі компресори для централізації подачі 
стислого повітря по трубопроводу в будинки й окремі виробничі лінії. 
Потужність компресорів контролюється за допомогою запобіжного клапана, що 
призводить до того, що споживання електроенергії компресорами не 
змінюється навіть тоді, коли відпадає необхідність в подачі стислого повітря на 
короткий або тривалий періоди часу. Клапан просто стравлює повітря в 
атмосферу в той час, як компресор продовжує працювати. Існує також 
проблема чистоти стислого повітря. На деяких виробництвах актуальною є 
проблема подачі стислого повітря без домішок води і мастила. 

Технічні можливості економії [83]: 
 усунення протікань із системи. Для пошуку протікань зручно 

користуватися ультразвуковими шукачами (портативний  напівпровідниковий 
газовий шукач). Перевірка на наявність течій повинна здійснюватись щорічно. 
Протікання повітря через отвір діаметром 1,6 мм при тиску в системах 0,7 МПа 
відповідає 3 дм3/с або додатковій витраті енергії, яка дорівнює 1 кВт⋅год; 

 якщо навантаження компресора не постійне за часом, то його 
продуктивність повинна контролюватись і управлятись; 

 зниження навантаження шляхом  відключення невикористаних 
інструментів;  

 попередження холостої роботи при постійному нульовому 
навантаженні; 

 регулярне чищення всмоктувального фільтра (падіння тиску на  
кожні 35 МПа з причини забруднення фільтра знижує ефективність роботи 
компресора на 2 %); 
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 мережу необхідно розділити на секції, передбачивши можливість 
відключення окремих секцій за допомогою вентилів; 

 якщо в одній системі використовуються різні рівні тиску, то потрібно 
розглянути можливість розділення цієї системи на дві або більше систем; 

 удосконалення системи управління роботою мережі компресорів для 
досягнення оптимальної пріоритетності процесів вмикання і вимикання;  

 вивчення можливості заміни пневмоінструмента, наприклад, 
інструментом з електроприводом; 

 використання можливості відбору (відновлення) тепла за наявності 
теплового навантаження.  

7. Система газозабезпечення. Газ використовується безпосередньо в 
технологічних процесах, а також для виробництва пари й опалення приміщень. 

Схема подачі газу містить основний лічильник і газорозподільну станцію, 
яка отримує газ від регіональної газової станції, знижуючи тиск газу, який 
надходить, приблизно до 0,2 МПа. Від газорозподільної станції газ 
транспортується по металевому газопроводу, який розташований на опорах над 
поверхнею землі. Газопровід має розгалуження на окремі цехи підприємства, де 
здійснюється зниження тиску газу до рівня, який потрібен для роботи 
пальників, що залучені в технологічному процесі. З’єднання в розподільчій 
мережі зварні або фланцеві, тоді як  з’єднання трубопроводів, які подають газ 
на пальники, різьбові з ущільненням із клоччя. Типові фітинги, які 
використовуються на підприємствах, мають довгі гвинтові з’єднання й вентилі, 
що призначені для припинення та регулювання подачі газу. 

Дані, отримані за допомогою проведення різних тестів із використанням 
чутливих електронних КВП на 30 великих промислових підприємствах 
України, вказують на те, що близько 25 % вентилів, різних кранів і з’єднань 
мають протікання газу, від невеликих до великих масштабів. 

У разі, коли розподільча система має великі розгалуження в декілька 
кілометрів, які проходять і поза будинками, вона, зазвичай, обладнана тисячами 
з’єднань, вентилів, кранів тощо. За попередніми розрахунками витрати 
природного газу на деяких підприємствах становлять більше 1 млн м3. У 
дійсності величина втрат значно вища. 

Найефективніший спосіб економії палива – усунення протікань 
природного газу. Усі газопроводи необхідно ретельно обстежувати у відповідно 
до розробленого плану. Насамперед це стосується трубопроводів високого 
тиску з постійним переходом до систем із меншим тиском [83]. 

Найбільш зручний спосіб виявлення протікань – використання мильного 
розчину. Паралельно з пошуком і локалізацією протікань повинна працювати 
бригада слюсарів-ремонтників, яка усуває протікання з подальшого повторною 
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перевіркою вузлів, що ремонтуються, для уникнення протікань у майбутньому. 
Широко застосовуються довгі різьбові з’єднання, які необхідно замінити на 
муфтові з ущільненням типу «метал до металу», а встановлені крани замінити 
на вентилі, наприклад шарові, що стійкі до впливу природного газу.  

Протікання зручно встановити за допомогою портативного течошукача. 
Прицип дії електронних течошукачів такий: детектор може сприймати звукові 
випромінювання в вузькому діапазоні ультразвукових частот. Саме в цьому 
діапазоні випромінює звук більшість протікань стислого повітря й газу під 
тиском. Завдяки вузькій частотній смузі, яка забезпечується фільтрами приладу, 
сторонні шуми відсікаються. За допомогою ультразвукового детектора 
протікань такого типу, можна буде швидко обстежувати всі трубопроводи на 
підприємствах і знайти протікання. 

Однією з важливих функцій енергетичного менеджменту й аудиту є 
визначення та реєстрація кількості газу, який використовується в тому або 
іншому технологічному процесі. Для цього потрібно встановити постійні 
лічильники втрат газу або врахувати можливість підключення переносного 
лічильника, який можна використовувати для вимірювання споживання газу в 
декількох цехах. 

Для вимірювання потоку газу використовуються як пристрої з 
нерухомими механічними частинами (діафрагмові витратоміри, вимірювальні 
трубки Вентурі, трубки Піто), так і пристрої з частинами, які обертаються 
(турбінні лічильники, ротаметри). Турбінні й ротаційні лічильники міряють 
швидкість проходження потоку газу. 

Системи вентиляції. Вентиляційні системи використовують значну 
кількість від загального споживання енергії на підприємствах. Вони зазвичай є 
елементами технологічних установок і засобами забезпечення у виробничих 
приміщеннях санітарно-гігієнічних умов. Ці системи значно впливають на 
споживання енергії системами опалення або охолодження будинків.  

Споживання енергії працюючими вентиляторами дуже просто оцінити, 
дивлячись на час їх напрацювання. Але загальне споживання енергії з 
врахуванням нагрівання внутрішнього повітряного потоку може бути значно 
більшим (так споживання електроенергії постійнодіючою вентиляцією при 
потоці 3 000 м3/год становить близько 20 000 кВт⋅год/рік). 

За даними споживання енергії на потреби вентиляції, а також за 
статистичними даними споживання електроенергії, можна приймати рішення 
про заходи, які необхідно впроваджувати для економії енергії.  

Спочатку потрібно з’ясувати, яка реальна необхідність у вентиляції, а 
також чи змінилася ця необхідність із того моменту, коли конструювалася та  
споруджувалася вентиляційна система. Далі потрібно визначити параметри 
основного навантаження: теплове навантаження, вологість, наявність викидів 
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різних газів, наявність у повітрі твердих часток та інше. Необхідно також 
з’ясувати розподіл цих параметрів за часом протягом дня, тижня, року. Часто 
системи вентиляції працюють із надмірною продуктивністю.  

Модифікація вентиляційного пристрою або процесу може сприяти 
підвищенню ефективності самого технологічного процесу (заміна застарілих 
освітлювальних систем в приміщеннях, де працюють кондиціонери, приводить 
до економії 100 000 кВт⋅год/рік), а це приводить до додаткової економії близько 
30 000 кВт⋅год/рік на установці кондиціювання повітря, при цьому потік 
повітря від системи вентиляції може бути зменшений.  

При охолодженні або обігріві будинків за допомогою вентиляційних 
систем великі витрати можуть виникнути за рахунок інфільтрації зовнішнього 
повітря. Мінімізуючи час, протягом якого двері знаходяться у відкритому стані, 
використовуючи можливості створення закритих перехідних «камер» на дверях 
(тамбурів), використовуючи  пластикові завіси або інші пристрої, можна ці 
втрати значно скоротити.  

Протікання з вентиляційних повітроводів можуть збільшити втрати й у 
такий спосіб збільшити навантаження на вентилятори. Протікання повітря 
може бути значним завдяки погано з’єднаним повітропроводам прямокутного 
перерізу.  

Важливим є також відключення вентиляторів у нічну пору, коли не 
здійснюються роботи. Частина вентиляторів також стоїть відключеною на час 
перезмінок і відведених перерв. Необхідно узгодити існуючу продуктивність 
вентиляторів і необхідне навантаження. Після того як буде знижене 
навантаження, необхідно знову узгодити продуктивність вентиляторів системи 
з навантаженням. 

Автоматика управління вентиляційними системами повинна враховувати 
температуру зовнішнього повітря. У багатьох виробничих кімнатах 
рекомендується, щоб була встановлена одна центральна вентиляційна система, 
доповнена місцевими витяжними пристроями. Використання місцевих 
витяжних пристроїв дасть змогу зменшити навантаження на основну 
вентиляційну систему. 

Поліпшення ефективності вентиляційної системи можна досягти, 
звернувши увагу на такі аспекти [83]: 

 визначаються втрати тиску в системі (втрати на тертя повітря в 
повітропроводах зменшиться на 75 % при збільшенні внутрішнього діаметра  
на 50 %); 

 у випадку, якщо продуктивність управляється шляхом дроселювання 
якої-небудь заслінки, потрібно розглянути якісь інші способи управління 
роботою деяких невеликих вентиляторів, які працюють паралельно (управління 
шляхом включення або виключення необхідної кількості вентиляторів),  
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управління швидкістю потоку повітря – безперервно або дискретними 
ступенями;  

 ефективно можна управляти роботою вентиляторів шляхом змін 
частоти їхнах обертів. Це особливо корисно у випадку, коли вентиляційні 
системи тривалий час працюють зі зниженою продуктивністю.  

 необхідно уникати втрат у системі, які виникають внаслідок 
неправильного встановлення вентиляторів; 

 потрібно замінити ті електродвигуни, які напрацьовують більшу 
кількість годин у рік, більш енергоефективними моторами; 

 потрібно досліджувати, чи нема значних втрат у пасових приводах 
вентиляторів і в підшипниках.  

Для фективного використання вентиляційної системи її потрібно 
систематично обслуговувати.  

7.7 Поновлювальні джерела енергії 

Енергозбереження – це процес, який дає можливість скоротити потреби 
в ПЕР, а також забезпечити максимальну ефективність їх використання. 

Питання енергозбереження вперше зайняло істотне місце серед західних 
країн світу на початку енергетичної кризи у 1972 р. Кризові наслідки 1973 та 
1979–1980 років призвели до збільшення цін на нафту, природний газ й вугілля. 
Енергетичні кризи стимулювали у всьому світі прийняття та реалізацію 
національних та регіональних програм енергозабезпечення. Унаслідок 
реалізації цих програм питомі втрати ПЕР на виробництво продукції 
зменшилися на 20–40 %, а також було знижено абсолютний рівень споживання 
палива [83]. Так, втрати енергії на місцеві системи опалення в країні 
Європейської співдружності Данії на 1 м2 площі, яка опалюється, зменшилося з 
1972 року на 45 %. Це стало можливим унаслідок розв’язання питання 
енергозбереження в існуючих будівлях та системах теплогазопостачання та 
вентиляції (далі ‒ ТГПіВ), підвищення вимог до нових будинків й ефективнішої 
передачі енергії.  

Останніми роками ціни на ПЕР стабілізувалися, але реалізація програми 
енергозбереження отримала статус однієї з найважливіших державних програм 
у високорозвинутих країнах (США, Японії, Англії, Німеччини та інших). 
Майже всі розвинуті країни прийняли відповідні законодавчі акти та створили 
державні та регіональні органи з управління та стимулювання заходів 
енергозбереження та пов’язаних із ними питань охорони довкілля. Так, 
наприклад, уся діяльність держави з питань енергозбереження у Німеччині 
здійснюється за «Законом економії енергії», у Японії – на основі «Закону про 
раціональне використання енергії», у США за «Законом про чисте повітря».  
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Україна належить до держав, які задовольняють свої потреби в ПЕР за 
рахунок власного їх видобування приблизно на 50 %. Добування власних ПЕР 
здійснюється в складних гірничо-геологічних умовах, що робить їх 
неконкурентоспроможними з імпортованими ПЕР. Це насамперед стосується  
добування нафти та газу. 

Ефективність використання ПЕР в економіці України дуже низька. 
Енергоємність валового внутрішнього продукту вдвічі вища, ніж у промислово 
розвинутих країнах і продовжує зростати. 

У серпні 1994 р. Верховною Радою України було прийнято закон про 
енергозбереження. У червні 1995 р. був підписаний наказ про створення 
Державного комітету з енергозбереження. 

З метою аналізу існуючого стану та підвищення ефективності 
енергозбереження в Україні у 1996 р. розроблена комплексна державна 
програма енергозбереження (далі ‒ КДПЕ). Програма КДПЕ призначена для 
практичного використання на підприємствах, у господарствах, на місцевому, 
галузевому та державному рівнях. Вона містить найважливіші заходи з питань  
енергозбереження, які дають вагомий народногосподарський ефект.  

Програмою КПДЕ прогнозувалося завершення економічного спаду в 
Україні. Шляхи використання найефективніших і недорогих заходів з 
енергозбереження в Україні передбачалася економія паливно-енергетичних 
ресурсів в обсягом 39 млн тонн палива в умовному обчисленні. Але, як показує 
аналіз, економія палива очікується в кількості 12 млн тонн, або 30 % від обсягу, 
який прогнозувався. Це обумовлюється економічною кризою України, значним 
зростанням цін на ПЕР, більшість із яких імпортується.  

Другий етап Програми передбачає забезпечення економії ПЕР шляхом 
використання якісного обліку втрат усіх видів енергоресурсів.  

Третій етап програми, потребує значних капітальних вкладень на 
створення виробництва з використанням нових енергоефективних технологій, 
відмови від виробництва неефективної, з точки зору витрат енергоресурсів, 
продукції, створення ефективного механізму економічного впливу на політику  
енергозбереження.  

Екологічна шкода, що наноситься внаслідок непоновлюваних органічних 
енергоносіїв (вугілля, нафта, мазут) і ядерного палива, та їх швидке вичерпання 
вимагають переведення генерації теплової та електричної енергії на підставі 
нетрадиційних екологічно чистих джерел енергії, передусім поновлюваних. 
Необхідно зазначити, що вся світова енергетика розвивається в напрямі 
використання поновлюваних джерел енергії (далі ‒ ПДЕ). Такі країни, як США, 
Німеччина, Іспанія, Швеція, Данія, Японія планують у першій половині  
ХХІ століття збільшити частку ПДЕ в загальному енергобалансі до 20–50 % 
(табл. 7.4) [83]. 
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Таблиця 7.4 – Вироблення теплової та електричної енергій із 
поновлювальних джерел енергії в країнах ЄС 

Типи 
поновлювальних 

джерел енергії 

Виробництво енергії Загальні 
капітальні 
витрати в 

1997–2010 р., 
млрд доларів 

Зменшення 
викидів 

СО2 

до 2010 р., 
млн т/рік 

1995 р. 2010 р. 

млн т 
н. е. 

% млн т 
н. е. 

% 

Вітроенергетика 0,35 0,5 6,9 3,8 34,56 72 
Гідроенергетика 26,4 35,5 30,55 16,8 17,16 48 
Фотоелектрична 

енергетика 
0,002 0,003 0,26 0,1 10,8 3 

Біомаса 44,8 60,2 135 74,2 100,8 255 
Геотермальна 

енергетика 
2,5 3,4 5,2 2,9 6 5 

Сонячні теплові 
колектори 

0,26 0,4 4 2,2 28,8 19 

Усього 74,3 100 182 100 198,12 40 
 
Європейське товариство передбачає до 2025 року подвоєння частини ПДЕ 

(вітру, сонця, біомаси, гідроенергії тощо) у загальному енергопостачанні з 6 % 
до 12 %. Вражає розвиток ПДЕ в Німеччині, де тільки в сфері використання 
сонячної енергетики зайнято 30 000 осіб, а річний оборот засобів досягає 
2 млрд євро. Аналогічна ситуація спостерігається в Данії, Іспанії, Швеції, 
Австрії та Фінляндії. 

Поновлювальними джерелами енергії називаються ресурси енергії, які 
постійно циклічно поновлюють свою енергетичну цінність і енергія яких може 
бути перетворена в корисну роботу. Поновлювальні джерела енергії можна 
використовувати постійно, без обмежень, водночас використання традиційного 
палива обмежено з його запасами. 

Класифікація поновлювальних джерел енергії наведена на рисунку 7.10. 
Результатами прямої сонячної дії є тепловий ефект і фотоефект, унаслідок чого 
Земля одержує теплову енергію та світло. Побічною дією Сонця є ефект в 
атмосфері, гідросфері та геосфері, що є причиною виникнення вітру, хвильі 
створюються умови для зберігання внутрішнього тепла Землі. 
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Рисунок 7.10 –Класифікація поновлювальних джерел енергії 

 

Переваги поновлювальних джерел енергії: 

 вони практично невичерпні; 
 не забруднюють навколишнього середовища; 
 немає необхідності у добуванні, переробці та доставлянні палива; 
 не використовується вода для охолодження, відсутні відходи (зола та 

продукти розпаду); 
 не потрібно дефіцитних високотемпературних матеріалів, за винятком 

сонячних концентраторів тепла; 
 можуть працювати без обслуговування; 
 немає потреби у транспортуванні енергії. 
Головним недоліком більшості поновлювальних джерел енергії є 

непостійність їхнього енергетичного потенціалу. 
Необхідність у використанні поновлювальних джерел енергії 

визначається такими чинниками: 
 швидким ростом потреб електричної енергії; 
 вичерпання найближчим часом розвіданих запасів органічного палива; 
 забруднення довкілля оксидами азоту, сірки та вуглецю, 

пилоподібними залишками палива після згоряння, радіоактивним забрудненням 
і тепловим перегрівом під час використання ядерного палива. 

Необхідність і можливість розвитку енергетики України на базі 
поновлювальних джерел зумовлена такими причинами: 

 дефіцитом традиційних для України паливно-енергетичних ресурсів; 
 дисбалансом у розвитку енергетичного комплексу України, який 

орієнтований на значне виробництво електроенергії на атомних 
електростанціях (до 30 %) за фактичної відсутності виробництва ядерного 
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палива, утилізації та переробці відходів, а також можливостей модернізації 
обладнання діючих атомних електростанцій; 

 сприятливі кліматично-метеорологічні умови для використання 
головних видів поновлювальних джерел енергії; 

 наявність промислової бази для виготовлення обладнання для всіх 
видів поновлювальної енергетики. 

Отже, освоєння ПДЕ необхідно розглядати як важливий чинник підвищення 
рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного впливу на довкілля. 
Технічно досяжний річний енергетичний потенціал ПДЕ України в перерахунку 
на умовне паливо становить близько 79 млн т у. п., а економічно досяжний 
потенціал – 57,7 млн т у. п., зокрема поновлювальних природних джерел енергії – 
35,5 млн т у. п., позабалансових (нетрадиційних) – 22,2 млн т у. п. На сьогодні цей 
потенціал використовується недостатньо (табл. 7.5). Частка ПДЕ в енергетичному 
балансі країни становить 7,2 % (6,4 % –позабалансові джерела енергії; 0,8 – 
поновлювальні джерела енергії) [83]. 

Таблиця 7.5 – Показники розвитку використання ПДЕ за головними 
напрямами освоєння (базовий сценарій), млн т у. п./рік 

Напрями освоєння ПДЕ 
Рівень розвитку ПДЕ за роками 

2005 р. 2010 р. 2020 р. 2030 р. 
Позабалансові джерела енергії 13,85 15,96 18,5 22,2 
Шахтний метан 0,05 0,96 2,8 5,8 
Поновлювальні джерела 
енергії, усього 

1,661 3,842 12,054 35,53 

Біоенергетика 1,3 2,7 6,3 9,2 
Сонячна енергетика 0,003 0,032 0,284 1,1 
Мала гідроенергетика 0,12 0,52 0,85 1,13 
Геотермальна енергетика 0,02 0,08 0,19 0,7 
Вітроенергетика 0,018 0,21 0,53 0,7 
Енергія довкілля 0,2 0,3 3,9 22,7 
Усього 15,51 19,83 30,55 57,73 

 
Пріоритетними ПДЕ в Україні є такі напрями: біоенергетика, 

видобування та утилізація шахтного метану, використання вторинних 
енергетичних ресурсів, позабалансових покладів вуглеводнів, вітрової та 
сонячної енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного 
гідропотенціалу малих річок України. На базі поновлювальних джерел вагомий 
розвиток отримують технології одержання як теплової, так і електричної 
енергій.
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 Сонячна енергія. Завдання сонячної енергії – гріти воду для побутових 
потреб у теплу пору року там, де це економічно виправдано. Сьогодні сонячна 
енергія широко використовується для виробництва низькопотенційного 
сонячного тепла за допомогою простих сонячних колекторів. 

Енергія сонячної радіації, яка досягає поверхні землі в містах України, 
зображена на рисунку 7.11 [83]. 

 

 
Рисунок 7.11 – Енергія сонячної радіації, яка досягає поверхні землі  

в містах України 

 

На поверхню площею 20 тис. км2 надходить стільки сонячної енергії, що 
нею можна забезпечити населення всієї земної кулі.  

Використання сонячної енергії в багатьох країнах починає посідати 
важливе місце. Нагрівання води в побутових приладах набуло поширення в 
Австралії, Греції та на Середземному Сході. У США та Японії щорічно 
виробляється сонячної енергії на суму в кілька мільйонів доларів.  

Геліоустановки (сонячні енергетичні установки) перетворюють сонячну 
радіацію на теплову (для нагрівання води до 50–60 оС у лазнях, пральнях тощо, 
технологічної пари, прісної води або штучного холоду) або електричну 
(фотоелектрична, термоелектрична та термодинамічна) енергію. 
Геліоустановка з машинним циклом називається сонячною енергетичною 
станцією.  

Роботи над створенням високоефективних сонячних електростанцій 
проводяться у США, Україні та інших країнах. У США діє одна станція 
потужністю 10 МВт і проєктується ще кілька потужних (до 100 МВт). 
Використання теплових насосів або теплоти від акумуляторів сонячної енергії 
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та океанських температурних градієнтів є перспективним, проте перебуває в 
стадії досліджень і розробок.  

Більшість сонячних колекторів мають елементи, які зображені на 
рисунку 7.12 [83]. 

  

 

Рисунок 7.12 – Елементи сонячних колекторів  
 

Собівартість виробництва електроенергії на сонячних ТЕС поки що 
висока. Одна з центральних проблем відновлення джерел енергії – 
накопичування енергії. Створення економічних надпровідникових кілець 
(реально найближчим часом) вирішить цю проблему. Нові надпровідники 
дають змогу у перспективі створити економічні накопичувачі сонячної енергії, 
які можуть стати конкурентами атомної та теплової енергетики. Важливим 
фактором при цьому є необхідність створити безпечні й економічно чисті 
електростанції. Пов’язані з охороною навколишнього середовища проблеми під 
час експлуатації різних систем, які використовують сонячну енергію, легко 
вирішуються.  

Найефективніші сонячні колектори виготовляються з корпусом із 
алюмінію, з двома шарами скла та з геліоприймачем, який має покриття, що 
забезпечує мінімальні тепловтрати колектора при променевому теплообміні. 
Такі колектори досить дорогі, і це не завжди виправдовується додатковою 
їхньою теплопровідністю. Тому часто використовуються більш дешеві 
колектори зі стальними корпусами та геліоприймачами, які захищені одним 
шаром скла. Схема найпростішої геліоустановки наведена на рисунку 7.13 [83]. 

Сонячні системи гарячого водопостачання розповсюджені в установах 
відпочинку, у побутових приміщеннях, де можна використовувати засоби з 
метою скорочення затрат на придбання палива або на оплату теплоносіїв улітку.  
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Рисунок 7.13 – Схема геліоустановки гарячого водопостачання: 1 – геліокотел;  
2 – теплообмінники; 3 – резервуар-накопичувач; 4 – поплавець; 5 – поплавковий 

клапан; 6 – водопровід; 7 – трубопровід гарячого водопостачання 
 

Теплові насоси. Тепловий насос – це машина, яка сприймає теплоту 
довкілля, а також енергію, необхідну для приведення мотора в дію для того, 
щоб передати теплоту з більш високою температурою споживачу.  

У 1993 році в США було побудовано близько 1 млн односімейних 
житлових будинків, із яких 246 тисяч було обладнано опалювальними 
тепловими насосами. Загальна кількість установлених у США теплових насосів 
становить 7,7 млн, що становить близько 11 % загальної кількості 
опалювальних установок.  

Сучасний обсяг продажу теплових насосів у Швеції становить близько 
35 тис. комплектів на рік, а в Швейцарії щорічно встановлюється до 3 тис. 
одиниць теплонасосного обладнання.  

Використання теплових насосів завжди потребує не тільки затрат енергії 
на привід, але й додаткових джерел теплоти. До таких джерел належать 
відпрацьована теплота й енергія довкілля. Довкілля як джерело енергії можна 
представляти тоді, коли його температурний рівень неістотно відрізняється від 
температури, яка потрібна споживачу.  

Джерелом енергії з довкілля може бути ґрунт, ґрунтові й поверхневі 
води, повітря, рослини, а також забудови (рис. 7.14) [83]. 

Для того щоб насос мав можливість забирати енергію від довкілля при 
порівняно низькій температурі, до нього необхідно підвести механічну 
енергію, яка зазвичай перетворюється з електричну енергію. Під час 
теплонасосного опалення вимагається приблизно втричі менше електричної 
енергії, ніж під час прямого перетворення електричної енергіі в теплову, 
наприклад, в електрорадіаторах.  



223 
 

 

 

Рисунок 7.14 – Енергоносії та температурне поле довкілля: 1 – повітря 4–15 °С; 
2 – сонячна радіація 20–80 °С; 3 – ґрунт 6–12 °С; 4 – ґрунтові води 6–12 °С;  

5 – поверхневі води 5–15 °С; 6 – стічні води 24–30 °С;  
7 – відпрацьоване повітря 12–30 °С  

 

Відомо багато різних типів теплових насосів. Але найрозповсюдженіший 
компресорний парорідинний тепловий насос, який складається з чотирьох 
головних елементів: компресора, конденсатора, випарника та 
терморегулювального вентиля (рис. 7.15) [83]. 

 

 

Рисунок 7.15 – Схема перетворювача природної енергії в тепловому насосі 
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Відношення виробленої теплової енергії до витраченої в компресорі 
роботи називають коефіцієнтом перетворення теплового насоса. Цей 
коефіцієнт залежить від різниці температур джерел. Якщо ця різниця порівняно 
невелика, то величина коефіцієнта перетворення може бути досить високою, а 
в разі значної різниці температур коефіцієнт понижується.  

Уважається, що ефективність опалювального теплового насоса 
забезпечується при коефіцієнті перетворення, що дорівнює 3 і більше.  

Біогаз у побуті. Одним із забутих джерел енергії, яке у наші часи набуло 
нового розповсюдження, є біогаз. Він використовувався ще в Стародавньому 
Китаї та знов «винайдений» у наш час. Біогаз успішно використовується в 
Японії, Чехії, Угорщині, Румунії. У Німеччині вже існують цілі фабрики 
біогазу. 

Біогаз – це газоподібний продукт, який отримують унаслідок анаеробної, 
тобто такої, що утворюється без доступу повітря, ферментації (перепрівання) 
органічних речовин різного походження.  

У кожному селянському господарстві протягом року збирається значна 
кількість гною, бадилля рослин, полови та інших відходів. Після розкладання 
вони використовуються як органічні добрива. Під час перепрівання цього гною 
виділяється кількість тепла у вигляді біогазу, що може використовуватися для 
побутових потреб.  

Будова ферментатора наведена на рисунку 7.16 [83]. Його краще 
влаштовувати в ямі.  

 

Рисунок 7.16 – Ферментатор біогазу: 1 – резервуар (об’єм 9,5 м3);  
2 – напрямні ковпака; 3 – ковпак; 4 – труба споживача; 5– манометр;  

6 – гідрогерметизатор; 7 – підігрівач біомаси; 8 – каркас теплиці; 9 – біомаса 
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Органічні відходи розкладаються внаслідок дії певних бактерій, тому 
велике значення має навколишнє середовище. Кількість виробленого газу 
значною мірою залежить від температури: чим тепліше, тим більша 
шкідливість і ступінь ферментації органічної сировини. Застосування надійної 
ізоляції дає змогу використовувати генератори біогазу не тільки влітку, але й 
узимку за 25-градусного морозу.  

До сировини висуваються такі вимоги: вона повинна бути придатною для 
розвитку бактерій; містити речовини, які біологічно розкладаються, і містити 
значну кількість вологи (до 94 %). Бажано, щоб середовище було нейтральне, 
без речовин, що перешкоджають розвиткові та дії бактерій (зокрема мила, 
хлору, пральних порошків).  

Грунтова вода. Найсприятливішим для більшої частини України 
джерелом низькопотенційного тепла є ґрунтова вода, яка зберігає протягом 
усього року постійну температуру на рівні +8 –12 °С, забезпечує ефективну 
роботу теплового насоса. Найпростіше використовувати воду зі свердловин, які 
розташовані в зоні прибережної фільтрації рік або інших природних водойм, 
куди можна скидати відпрацьовану воду. Якщо поблизу немає водойми, то 
ґрунтову воду, яка забирається з одної свердловини, потрібно після 
охолодження у випарнику закачувати в іншу, пробурену до того самого 
водоносного горизонту. При цьому буде забезпечуватись циркуляція води 
через водоносний шар, поверхня дотику якого слугує для теплообміну з 
ґрунтовим масивом (рис. 7.17).  

  

 
Рисунок 7.17 – Схема теплового насоса, який використовує теплоту ґрунтової 

води в системі водяного опалення: 1 – конденсатор; 2 – компресор; 
3 – випарник; 4 – терморегулювальний вентиль; 5 – водозабірна свердловина; 

6 – занурюваний насос; 7 – свердловина водоскидання;  
8 – циркуляційний насос; 9 – опалювальний прилад  



226 
 

Можливість використання ґрунтової води обумовлюється визначенням 
географічних умов місцевості й геологічною будовою ґрунтового масиву.  

За кордоном широко використовуються ґрунтові теплообмінники, які 
утворюються після укладання в траншеї завглибжки 1,5–2 метри пластмасових 
трубопроводів, по яких циркулює рідина, що не замерзає. У багатьох випадках 
можуть використовуватись вертикальні ґрунтові теплообмінники, які виконані 
у вигляді свердловин зі завареною знизу обсадною трубою [83]. 

Серійне виробництво теплових насосів в Україні поки ще не розгорнуто. 
Наявність на території України підприємств холодильного машинобудування 
дасть змогу розраховувати на швидкий прогрес у цій сфері.  

Енергія вітру. До поновлювальних джерел енергії належить енергія 
вітру. Відповідно з свого географічного положення Україна не може 
розраховувати на високоефективні використання теплової енергії землі та 
припливної енергії океану, хоча не виключається можливість спорудження в 
окремих районах Криму та Закарпаття геотермальних установок місцевого 
значення.  

З вітрогенерувальними установками пов’язане майбутнє в створенні й 
запровадженні енергетичних агрегатів потужністю 100 і 250 кВт (рис. 7.18) [83].  

Вітрогенерувальні турбіни виробляють конденційну електричну енергію 
напругою 380 Вольт при частоті струму 50 Герц. Номінальна потужність 
турбіни розвивається при швидкості вітру 12 м/с. Робочий діапазон швидкості 
вітру, при якому працює турбіна, від 5 м/с до 22 м/с. У цьому діапазоні ротор 
турбіни обертається з постійною кутовою швидкістю, що забезпечується 
шляхом автоматичного встановлення кута атаки лопаті турбіни.  

 

 

а б 

Рисунок 7.18 – Вітряки для отримання енергії: а – 100 кВт; б – 250 кВт 
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Енергія вітру невичерпна та характеризується доступністю й 
дешевизною. Її річні потенціальні запаси на Землі у сто разів перевищують 
запаси гідроенергії. Практично можна реалізувати лише 10–40 % цих запасів, 
коефіцієнт корисної дії використання вітру дорівнює лише 45 %.  

Термальні ресурси Землі. Перспективним джерелом енергії є глибинна 
теплота Землі (термальні ресурси), яка акумулюється підземними водами 
(гідротермальні ресурси) і гірничими породами (петрогеотермальні ресурси). 
Розрізняють гідротермальні ресурси пластового та тріщинно-жильного типу. 
Родовища пластового типу розташовані поряд із водоносними горизонтами або 
комплексами, гірські породи яких мають властивість пропускати крізь себе 
рідкі й газоподібні матеріали та акумулювати їх у порожньому просторі. Це 
пористі й тріщинуваті гірські породи, які називаються природними підземними 
колекторами.  

Інтенсивність нагрівання земної поверхні зменшується від екватора до 
полюсів, оскільки сонячні промені падають на Землю під різними кутами 
залежно від широти. Зі збільшенням глибини температура води підвищується. 
Розрахунки показують, що рівень її критичного стану повинен бути на  
глибині 12,5 км, а нижче вона має перебувати у вигляді надкритичної пари 
(наги), який зі збільшенням тиску не переходить у рідкий стан.  

У гірських районах зустрічаються виходи термальних вод на поверхню у 
вигляді гарячих джерел (температура 70–100 °С), а у вулканічних районах – 
гейзерів і парових струменів (Камчатка, Великі гейзери США).  

За температурою термальні води поділяють на низько- (від 40 до 100 °С) 
і високопотенціальні (від 100 °С до 300–350 °С). У межах гідротермальних 
родовищ термальні води характеризуються різним ступенем солоності (від 
прісних до розсолів), а отже, і корозійної активності. Боротьба з корозійними 
впливами термальних вод на обладнання та прилади при експлуатації 
гідротермальних родовищ потребує підбирання відповідних корозійнотривких 
матеріалів і покриттів.  

Експлуатація термальних ресурсів Землі характеризується технічною 
простотою й екологічною чистотою. Для цього використовуються свердловини 
фонтанного та насосного типів. Пластові тиски підвищуються за допомогою 
зворотного накачування в пласти відпрацьованих термальних вод. Це дає змогу 
добувати теплоту не тільки термальних вод, а й теплоту, акумульовану 
породами, які її вміщують.  

Використання геотермальної енергії Землі, яка надходить із природних 
підземних джерел, збільшується майже на 15 % щороку в усіх країнах. 
Геотермальні електростанції особливо перспективні в районах, де відсутні інші 
енергоресурси. Геотермальні електростанції загальної потужності близько  
1 500 МВт функціонують у 12 країнах світу. Геотермальні ресурси широко 
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використовують в Росії, Італії, США (великі гейзери), а також у Новій Зеландії 
та Японії.  

Аналіз показує, що частка участі альтернативних джерел у покритті 
світової потреби в енергії досить незначна: відсутня тенденція інтенсивного її 
збільшення в найближчому майбутньому.  

7.8 Енергетичний аудит 

Наступним підготовчим етапом у процессі термомодернізації будівлі є 
виконання енергетичного аудиту. Енергетичний аудит – це робота з техніко-
економічної оцінки будівлі з погляду енергоспоживання. Загалом цей етап 
можна порівняти з медичним обстеженням, яке дає змогу поставити діагноз 
будівлі, визначити способи його лікування. У результаті аудиту визначаються 
заходи, які необхідно виконати для зменшення енергоспоживання конкретно 
для вашого будинку. За допомогою аудит оцінюється окупність цих заходів і 
визначається найбільш економічно вигідне (оптимальне) рішення саме для 
вашого будинку. При цьому формується декілька пакетів заходів від 
малобюджетних варіантів часткової термомодернізації до повної комплексної 
термомодернізації [31]. 

Енергетичний аудит необхідний: 
 власнику будівлі для підстави прийняття рішення про 

термомодернізації; 
 організації, яка фінансує (банк, інвестор тощо) для підтвердження 

економічно ефективної діяльності та впевненості в поверненні кредиту. 
З 01 вересня 2016 року в Україні діють національні стандарти з 

енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, гармонізовані з 
міжнародними нормативними документами: 

 ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002: 2014 року, IDT) Енергетичні аудити. 
Вимоги та настанова відносно їх проведення [34]; 

 ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003: 2014 року, IDT) Системи 
енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і 
сертифікацію систем енергетичного менеджменту [95]; 

 ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004: 2014 року, IDT) Системи 
енергетичного менеджменту. Настанова відносно впровадження, супроводу та 
поліпшення системи енергетичного менеджменту [96]; 

 ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006: 2014 року, IDT) Системи 
енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої 
енергоефективності з використання базових рівнів енергоспоживання та 
показників енерго ефективності. Загальні положення та настанова [97]; 
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 ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015: 2014 року, IDT) Системи 
енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої 
енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова [98]. 

Під енергетичним аудитом розуміють обстеження підприємства, 
організації або окремих їхніх ланок із метою визначення можливостей економії 
енергії шляхом упровадження механізмів ефективного енерговикористання. 

Предметом енергетичного аудиту є аналіз споживання палива й енергії 
та видача рекомендацій щодо ефективного використання енергоресурсів. 

Об’єктом енергетичного аудиту може бути підприємство, організація, 
енергетичне обладнання, агрегат, який виробляє, перетворює, передає або 
споживає енергію. 

Головна мета енергетичного аудиту це пошук шляхів надання допомоги 
суб’єктам господарювання для визначення напрямів ефективного 
енерговикористання. 

Енергетичний аудит за суб’єктами можна поділити на внутрішній та 
зовнішній. Під час проведення внутрішнього енергоаудиту всі питання, що 
виникають та перешкоджають його проведенню, можна вирішувати оперативно 
(оскільки зв’язки між підрозділами підприємства напрацьовані роками) та 
директивно (шляхом видання наказів по підприємству). Під час проведення 
зовнішнього енергоаудиту вирішення всіх цих питань залежить від 
скоординованої роботи двох сторін-учасників: підприємства-замовника 
енергетичного аудиту (Замовника) та енергоаудиторської компанії (Виконавця). 
Досвід свідчить про те, що уникнути виникнення питань, які перешкоджають 
проведенню зовнішнього енергоаудиту, доволі важко.  

У зв’язку з тим важливо знати, які питання виникають найчастіше та які 
існують ефективні шляхи їх вирішення. 

Енергетичний аудит розв’язує такі задачі: 

 складання карти використання об’єктом ПЕР; 
 розроблення організаційних і технічних заходів, які спрямовані на 

зменшення втрат енергії; 
 визначення потенціалу енергозбереження; 
 фінансова оцінка енергозберігальних заходів. 
Енергетичний аудит проводиться енергосервісними компаніями або 

енергоаудиторами. 
Енергоаудит ґрунтується на двох головних правилах: 

 енергоаудит не повинен зводитися до простого фіксування помилок; 
 енергетичні аудити неповинні проводитися таємно. 
Замовнику передається звіт про енергетичний аудит, у якому визначені 

конкретні шляхи підвищення ефективності використання ПЕР. 
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Енергетичний аудит складається з таких етапів: 

 одержання інформації про об’єкт енергоаудиту; 
 вивчення паливно-енергетичних потреб на об’єкті загалом та в окремих 

його підрозділах; 
 аналіз ефективності використання ПЕР на об’єкті; 
 поглиблений енергетичний аналіз окремих технологічних процесів і 

енергоспоживачів; 
 підведення підсумків енергетичного аудиту. 
Перший етап передбачає: 
 збирання первинних даних про споживання палива, води та 

електроенергії за поточний і попередні роки; 
 аналіз структури енергоспоживання та затрат енергії; 
 визначення витрат енергоносіїв на одиницю продукції, що 

випускається на підприємстві та в окремих його підрозділах. 
Другий етап включає в себе такі види робіт: 
 вивчення схеми технології виробництва та процесів; 
 складання схеми споживання ПЕР на об’єкті та карти їх використання; 
 складання балансу за видом енергоресурсу, що використовується та 

загального паливно-енергетичного балансу підприємства; 
 виявлення найбільш енергоємних споживачів і збір даних про них; 
 складання енергетичного балансу для окремих енергоємних споживачів; 
 визначення питомих витрат енергії окремих споживачів. 
Третій етап охоплює: 
 аналіз ефективності окремих технологічних процесів і використання 

ПЕР підрозділами об’єкта та споживачами. 
 визначення технологічно допустимих втрат палива й енергії та 

пріоритетів для поглибленого енергетичного аудиту. 
Четвертий етап передбачає: 
 проведення додаткових замірів проміжних параметрів і визначення 

робочих режимів; 
 визначення ефективності роботи споживачів; 
 розв’язання специфічних питань відповідно до домовленості з 

керівництвом. 
Останній п’ятий етап передбачає: 
 розробклення заходів щодо енергозбереження; 
 техніко-економічний аналіз; 
 порівняльний аналіз одержаних результатів; 
 вибір нових пріоритетів; 
 постановку задачі на подальше зниження енергоємності продукції та 

споживання енергоресурсів. 
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П’ятий етап завершується складанням звіту за проведену роботу. 
Особливо важливим аспектом під час проведення аудиту є те, що обстеження 
проводиться кваліфікованими спеціалістами, а не випадковими людьми. 

Енергокористувач отримує звіт і може самостійно вирішувати такі 
проблеми: 

 визначати, як споживається енергія на об’єкті та сформулювати 
пріоритети з переліку енергозберігальних рекомендацій; 

 порівняти енергоспоживання на певному об’єкті з енергоспоживанням 
на інших об’єктах; 

 обґрунтувати необхідність інвестицій для придбання та освоєння 
нового, більш економічного обладнання; 

 затвердити запропонований проєкт, який не був би затверджений без 
підтримки зовнішнього консультанта (енергоаудитора). 

Енергоменеджмент (далі ‒ ЕМ) на підставі систематичного аналізу 
даних, одержаних підчас проведення певного складу типових вимірювань і 
перевірок має забезпечувати роботу підприємства з споживанням винятково 
необхідних для виробництва обсягів енергії [31]. 

Отже, ЕМ є інструментом управління підприємством, який забезпечує 
постійне відстеження і, як результат, інформацію про розподіл і рівні 
споживання енергоресурсів на підприємстві, а також про оптимальне 
використання енергоресурсів як для виробництва, так і для опалення та інших 
невиробничих потреб. 

Методичні засади проведення на підприємствах ЕМ почали активно 
розповсюджуватись і впроваджуватись в Україні в другій половині дев’яностих 
років минулого століття, а початково розроблялися в розвинених країнах після 
першої світової енергетичної кризи. ЕМ базується на проведенні: енергетичних 
обстежень (аудитів) для визначення ситуації в енергогосподарстві 
підприємства; аналізу фактичних рівнів енергоспоживання порівняно з 
аналогічними показниками інших підприємств, передовим досвідом тощо; 
розробки першочергових заходів (проєктів) з енергозбереження; техніко-
економічних обґрунтувань вибраних енергозберігальних проєктів на основі 
досліджених показників питомих витрат ПЕР на підприємстві; контролю 
дотримання в процесі реалізації проєктів запланованих рівнів 
енергоспоживання, виявлення додаткових непередбачуваних витрат ПЕР, 
аналіз причин їх виникнення. 

За результатами останнього етапу згадана послідовність дій у разі 
потреби може бути повторена. Система ЕМ на таких засадах діє на деяких 
підприємствах у країнах ЄС. 

Досвід багатьох країн свідчить, що для практичного проведення ЕМ 
насамперед необхідно визначити потоки матеріалів у різних виробничих 
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процесах співставляють із рівнями споживання енергії та створити карту 
споживання енергії в головних виробничих процесах, а також у допоміжних 
установках і системах. 

На початку впровадження ЕМ на підприємстві не варто ставити за мету 
розробку деталізованої карти споживання енергії для всього підприємства. 
Раціональніше разом з експертом-аудитором сконцентрувати увагу на 
виявлених у процесі енергообстеження найважливіших із точки зору 
енергоспоживання установках і системах. У процесі проведення ЕМ будуть 
визначатися послідовно пріоритети та ступінь деталізації картини споживання 
енергії на підприємстві. 

Загалом найефективніше використання енергоресурсівдосягається 
внаслідок: повного завантаження виробництва (у разі 50 % завантаження 
виробництва від проєктного рівня важко досягти високої ефективності 
використання ПЕР); оптимального вибору технологій для основних 
енергоємних виробництв; високою якістю сировини; ефективної роботи 
окремих установок і систем (котли, агрегати тощо); низького рівня втрат у 
системах розподілу енергії (пари, води, газу, стисненого 
повітря,електроенергії). 

Оцінювання ефективності використання енергоресурсів у процесі ЕМ 
здійснюється на підставі порівняльного аналізу нормалізованих показників 
витрат ПЕР на виробництво одиниці продукції (виконання робіт, надання 
послуг), які визначаються експертом як такі, що відповідають науково 
обґрунтованому перебігу виробничих процесів, із фактичними показниками 
питомих витрат ПЕР, які розраховуються на підставі поточного стану 
виробництва (за даними основних і додаткових лічильників, встановлених 
показників обсягів виробництва, якості сировини та первинних енергоресурсів, 
температур та інше, від яких залежить енергоспоживання). 

Показники енерговикористання підприємства також аналізуються 
порівняно з аналогічними даними з інших підприємств для загальних оцінок 
енергоефективності виробництва. На підставі аналізу складених карт 
енергоспоживання та показників питомих витрат ПЕР на виробництво 
продукції (виконання робіт, надання послуг) в умовах конкретного 
підприємства складається план заходів із ЕМ, який повинен базуватися на 
обов’язкових техніко-економічних оцінках і передбачати циклічний характер 
проведення заходів із ЕМ. 



233 
 

Циклічність ЕМ наведена на рисунку 7.19 [31]. 
 

 
Рисунок 7.19 – Структурна схема циклічності енергетичного менеджменту 

 

Енергоаудит може бути простим оглядом, який ґрунтується на даних, які 
взяті з лічильників енергії підприємства. З другого боку – він може бути 
комплексним і трудомістким процесом визначення та ідентифікації всіх 
напрямів витрат енергії, а також передбачати встановлення нового постійного 
вимірювального обладнання, тестування та вимірювання протягом тривалого 
часу й видачу конкретних рекомендацій. Вартість другого типу аудиту значно 
вища, ніж першого. 

Вибір способу проведення аудиту залежить від таких чинників: 
 кваліфікації енергоаудитора; 
 вимірювальної техніки (стаціонарна, переносна); 
 вимог клієнта. 
Спрощений енергоаудит переважно використовується початківцями 

енергоменеджерами. Лише після складання перших звітів із енергоаудиту, 
початківець буде усвідомлювати актуальність і важливість рекомендацій щодо 
економії енергії (використання світильників із низьким споживаннями енергії, 
покращений тепловий контроль й ізоляція). Спрощений енергоаудит також 
часто використовується компаніями, які продають енергозберігаюче 
обладнання з метою розширення ринку збуту. Цей вид енергоаудиту може бути 
використаний енергоменеджерами компанії, у якій всі об’єкти мають аналогічні 
енергетичні проблеми. Наприклад, визначення переліку енергозберігальних 
заходів для всіх готелів. 
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Спрощений енергоаудит охоплює такий об’єм робіт: 
 пропонує базове енергетичне обстеження; 
 дає змогу зробити загальні висновки про споживання енергії; 
 приділяє особливу увагу невеликій кількості стандартних заходів, які 

забезпечують економію енергії. 
Комплексний енергоаудит проводять професійні енергоаудитори. Він 

передбачає підрахунок кількості використаної енергії та порівняння її з 
промисловими нормативами й теоретичним енергоспоживанням. Аудитор 
визначає шляхи економії енергії, що ґрунтуються на модернізації обладнання, 
новому технічному обслуговуванні та режимі експлуатації, треструктуризації 
споживання енергії на об’єкті (децентралізоване електро- та теплопостачання, 
комбіноване одержання теплової й електричної енергії тощо). Така методологія 
дає змогу провести високоякісний енергоаудит, який ґрунтується на науковому 
підході, обстеженні та вимірюванні різних параметрів, а також на досвіді 
експерта. 

Отже, комплексний енергоаудит пропонує детальне енергетичне 
обстеження, використовує такі прийоми, як регресивний аналіз і енергетичний 
баланс, і розглядає широке коло можливостей енергозбереження, визначаючи 
структурні зміни (регенерація, децентралізація або використання 
альтернативних джерел палива). 

На практиці часто обидва методи об’єднують. Для енергоаудитора дуже 
важливо дати клієнту те, що він хоче, але не більше того, за що він може 
заплатити. Аудитор повинен враховувати й те, у який спосіб інформація, що її 
вимагають, повинна бути представлена. 

Аудитор завжди повинен пам’ятати про те, чого хоче замовник і про 
ресурси, які виділяються (час, гроші). Це дає змогу визначити: 

 детальність енергоаудиту; 
 кількість вимірювачів, які використовуються; 
 акценти на певному обладнанні або на заходах щодо енергозбереження; 
 розподіл енергії за центрами проведення перевірки; 
 види показників роботи, що використовуються; 
 метод розрахунку енергоспоживання. 

7.9 Сутність і значення енергетичного менеджменту 

Енергетичний менеджмент – це управлінська та технічна діяльність 
персоналу об’єкта господарювання, що спрямована на раціональне 
використання енергії, із врахуванням соціальних, технічних, економічних і 
екологічних аспектів. Головною метою енергоменеджменту є забезпечення 
ефективних шляхів реалізації енергозберігаюльної стратегії суб’єкта 
господарювання [31]. 
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Розв’язати проблему енергозбереження можна тільки шляхом 
упровадження системи енергетичного менеджменту. Система енергетичного 
менеджменту (далі – СЕМ) на об’єкті – це комплекс організаційних, 
технічних засобів і програмно-методичного забезпечення, що у сукупності дає 
змогу у такий спосіб керувати об’єктом, щоб споживалася тільки мінімально 
необхідна кількість ПЕР для нормального функціонування будівлі. 

З метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв на об’єкті 
створюється служба енергетичного менеджменту, яку очолює енергоменеджер 
об’єкта. Його функцією є управління функціонуванням служби та забезпечення 
досягнення запланованих ефектів енергозбереження. Йому підпорядковані 
енергоменеджери різних напрямів енергозбереження (теплопостачання, 
електропостачання, водопостачання тощо), в обов’язки яких входить: контроль 
і планування споживання за видами енергії, забезпечення циклу 
енергоменеджменту за напрямами енергозбереження та розроблення та 
впровадження заходів під час генерації, розподілу, використання видів енергії. 

Завдання на сьогодні полягає в тому, щоб створити професійну службу 
енергоменеджменту, замість того щоб платити великі платежі.  

Державним органом виконавчої влади, який підпорядкований Кабінету 
Міністрів України, є Державний комітет України з питань енергозбереження 
(Держкоменергозбереження України). Він здійснює державне управління в 
сфері енергозбереження, забезпечує проведення єдиної державної політики в 
цій сфері та підвищення ефективності роботи з раціонального використання й 
економної витрати паливно-енергетичних ресурсів, координує діяльність 
міністерств із відомств з питань енергозбереження та діяльність підприємств, 
які входять у сферу їхнього управління.  

Комітет узагальнює практику використання законодавства з питань, які 
перебувають його компетенції, розробляє та виносить на розгляд Президента 
України, Кабінету Міністрів України пропозиції із вдосконалення 
законодавства. Умежах своїх повноважень комітет організовує виконання актів 
законодавства України та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.  

Головними завданнями Держкоменергозбереження є такі: 
 проведення єдиної державної політики в системі енергозбереження,  

розроблення механізму її реалізації; 
 визначення головних напрямів державної політики в сфері 

стандартизації енергозбереження та нормування втрат паливно-енергетичних 
ресурсів, контроль за виконанням цих нормативів; 

 участь у розробленні загальнодержавної енергетичної програми та 
програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, контроль їх 
реалізації в частині енергозбереження; 
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 проведення заходів для підвищення енергоефективності в усіх галузях 
народного господарства, соціальної сфери та побуту; 

 забезпечення пріоритетності вимог енергозбереження в процесі 
господарської, управлінської та інших діяльностей, що пов’язані з добуванням, 
переробкою, транспортуванням, збереженням, виробництвом і використанням 
паливно-енергетичних ресурсів; 

 організація та проведення державної експертизи з питань 
енергозбереження.  

З метою забезпечення раціонального й ефективного використання газу  
при Держкомнафтогазі створено Державну інспекцію з ефективного 
споживання газу – Держгазінспекція, головною задачею якої є здійснення 
контролю за раціональним та ефективним використанням газу як палива та 
сировини на підприємствах. Формою контролю є обстеження підприємств із 
проведенням замірів (інструментальних) роботи використовуваного 
обладнання. 

Контроль за раціональним використанням електричної та теплової енергії 
у споживачів, незалежно від їхньої відомчої приналежності й форм власності, 
здійснюється органами Державного  енергетичного нагляду України. У систему 
органів Державного енергетичного нагляду входить: 

 головна державна інспекція з енергетичного нагляду; 
 структурні підрозділи державного енергетичного нагляду, які містяться 

в енергетичних організаціях Міністерства енергетики та електрифікації 
України. 

У структурі Міністерства енергетики та електрифікації України створено 
Національний центр енергозбереження України. Головними напрямами 
діяльності цієї організації є такі: 

 розроблення та запровадження методів і засобів контролю за станом 
енергозбереження під час виготовлення, транспортування та використання 
теплової та електричної енергії; 

 участь у розробленні національної програми з енергозбереження; 
 розроблення показників ефективності використання електричної та 

теплової енергії. 
У межах цієї організації створюється служба енергетичного аудиту, відділ 

маркетингу, відділ реклами енергозбереження.  
Базовою організацією Національного комітету України з нових та 

поновлювальних джерел енергії та енергозбереження є інститут Проблем 
енергозбереження Національної Академії Наук України, який працює за такими 
напрямами: 

 міжгалузеві й національні проблеми паливно-енергетичного  
комплексу; 
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 розроблення національної стратегії, концепції та програми розвитку 
енергетики та енергозбереження, які враховують питання державної 
енергетичної політики; 

 законодавче, нормативно-технічне, інформаційне та програмно-
інструментальне забезпечення енергозбереження; 

 створення нових і вдосконалення існуючих енергозберігаючих 
технологій, обладнання та приладів; 

 нетрадиційна енергетика та поновлювані джерела енергії. 
В інституті Київ ЗНІІЕП із 1994 року працює Центр енергозбереження в 

житлово-громадському будівництві, у якому готуються нові нормативи 
енергозбереження в будинках, ведеться науково-дослідницька та проєктно-
конструкторська робота, що спрямована на впровадження в будівництво 
енергозберігаючих технологій. 

Енергоменеджер належить до адміністрації об’єкта (організації), однак 
він не керує людьми, а контролює енергоспоживання. Посада енергоменеджера 
належить до керівника середньої ланки з безпосереднім підпорядкуванням 
директору або головному інженеру об’єкта (організації) [31]. 

Енергоменеджер повинен вміти: 
 складати таблиці споживання енергії на об’єкті (організації), за 

підрозділамита устаткуванням та паливно-енергетичний баланс об’єкта 
(організації); 

 проводити аналіз споживання енергії з урахуванням оцінки заходів 
економії енергоспоживання; 

 визначати ефективність роботи споживачів енергії та здійснювати 
контроль за інвестуванням заходів економії енергії; 

 надавати консультаційні послуги щодо питань економії енергії на 
об’єкті (організації); 

 проводити внутрішній енергетичний аудит і знати методику оцінки 
енергетичного менеджменту на об’єкті (організації); 

 розробляти пропозиції з метою залучення персоналу економити 
енергію; 

 перевіряти та оцінювати рахунки оплати за спожиту енергію та 
договори, що пов’язані з енергоспоживанням; 

 детально аналізувати потоки енергії та визначати й постійно 
контролювати питомі норми енергоспоживання; 

 проводити розрахунки капіталовкладень, експлуатаційних витрат і 
аналізувати можливості субсидій та їх практичного використання; 

 виносити на розгляд адміністрації пропозиції, що стосуються нової 
інвестиційної політики; 

 уміти керувати персоналом. 
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Енергоменеджер повинен відповідати таким вимогам: 
 мати базові знання з енергоменеджменту; 
 увміти працювати з новими інформаційними технологіями, аналізувати 

дані про енергоспоживання, проводити економічний аналіз заходів щодо 
енергозбереження та розробляти ці заходи та проводити внутрішній аудит 
об’єкта (організації); 

 мати широкі й оригінальні погляди щодо енергозбереження та бути 
ініціативним і проявити наполегливість при розв’язанні проблем, які 
стосуються збереження енергії; 

 уміти спілкуватися як із адміністрацією, так і з персоналом об’єкта 
(організації). 

7.10 Вітчизняні проєктні ідеї та досвід підвищення енергетичної 
ефективності цивільних об’єктів  

Проєкт 1. Упровадження енергоефективних заходів у місті 
Кропивницький. [27]. 

Головна мета та завдання проєкту. Метою проєкту є підвищення 
енергетичної ефективності м. Кропивницький (рис. 7.20), і загалом 
Дніпропетровської області, шляхом упровадження енергоефективних заходів у 
трьох ключових сферах: муніципальне вуличне освітлення, заміщення 
природного газу відновлюваними джерелами енергії та переведення міського 
транспорту на біодизельне паливо. 

1. Муніципальне вуличне освітлення: поширення в місті автоматизованої 
системи керування зовнішнім освітленням та капітальний ремонт вуличного 
освітлення шляхом установлення світильників на основі світлодіодних 
технологій. В умовах переходу економіки на ресурсозберігальний шлях 
розвитку та зростання тарифів на електроенергію актуальними є запровадження 
енергозберігальних технологій у системі зовнішнього освітлення. 

 

  
а б 

Рисунок 7.20 – Фото м. Кропивницький, Дніпропетровської області:  
а – квитковий годинник; б – муніципальне вуличне освітлення 
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Передбачається досягнення значної економії енергії внаслідок 
упровадження автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням міста 
та облаштування світлодіодним освітленням бічних вулиць та провулків.   

2. Заміщення природного газу на відновлювальні та альтернативні 
джерела енергії: збір та утилізація звалищного біогазу та переведення котелень 
на біопаливо.  

На сьогодні близько 98 % джерел енергії, що використовуються в Україні, 
походить із невідновлювальних ресурсів – нафти, природного газу, вугілля, 
урану, запаси яких зменшуються надзвичайно швидко, проте процес їх 
накопичення в надрах землі тривав мільйони років. Тому використання 
відновлювальних та альтернативних джерел енергії є пріоритетним напрямом 
політики енергоефективності.  

У місті Кропивницький є чотири полігони твердих побутових відходів 
(далі –ТПВ). Ураховуючи достатньо високий вміст у ТПВ, що депонуються на 
полігоні, харчових та інших органічних відходів, термін функціонування та 
наявні поточні обсяги захоронення ТПВ, ємність полігону, вважається 
доцільним підготовка та впровадження проєкту зі збирання, очищення та 
використання звалищного газу в когенераційних установках для виробництва 
електричної та теплової енергії. Особливо актуальним вироблення 
електроенергії з біогазу стало після вступу в силу закону України № 5485-VI 
від 20.11.2012 «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» 
щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел 
енергії», який встановлює «зелений тариф» на електроенергію, отриману 
шляхом утилізації звалищного газу. 

На окремих котельнях міста пропонується замінити застаріле або 
непрацююче обладнання зі встановленням твердопаливних котлів. 

Також є доцільним у котельнях комунальних закладів встановити 
біопаливні котли з автоматичною подачею палива, які покриватимуть 50 % 
теплового навантаження на опалення та 100 % навантаження на гаряче 
водопостачання. Як паливо планується використовувати пелети або брикети. 

3. Переведення рухомого складу міського пасажирського транспорту на 
біодизельне паливо: одним із визначальних джерел викидів СО2 у місті є 
транспорт. Значна частка цих викидів припадає на громадський автомобільний 
пасажирський транспорт. 

Скорочення обсягів викидів можна досягти внаслідок відмови від 
дизельного палива в міських пасажирських автобусах. Найефективнішим є 
переведення громадського автобусного пасажирського транспорту міста на 
біодизельне пальне. Отже, за декілька років можливо повністю змінити парк 
міських пасажирських перевізників на екологічно чистий.  
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Стадія реалізації проєкту. Для запропонованих проєктних ідей було 
проведено розрахунки з обґрунтуванням економічної ефективності інвестицій. 
Проєктні ідеї очікують фінансових інвестицій для їх реалізації.  

Очікуваний ефект. У результаті впровадження запланованих заходів із 
підвищення енергоефективності очікується значна економія традиційних 
паливно-енергетичних ресурсів (143 554,6 МВт/год. або 83 932,5 тис. грн річної 
економії), скорочення викидів парникових газів (на 27 655,4 т СО2 щороку) та 
покращення стану навколишнього середовища. 

Проєкт 2. Упровадження щоденного моніторингу споживання 
енергоресурсів у бюджетних установах міста Львова. 

Актуальність запропонованого проєкту для м. Львів. Щоденний 
моніторинг за допомогою програмного забезпечення uMuni − український 
технологічний стартап для ефективного енергоменеджменту. Система обробляє 
дані  щодо  споживання всіх ресурсів із великої кількості будівель та допомагає 
визначити будівлі або споруди, де можливо оптимізувати споживання [27]. 

За допомогою реалізації проєкту відображається готовність міста до 
виконання зобов’язань «Угоди мерів», яка була підписана у Європарламенті 
10 лютого 2009 року. Також ця ініціатива є корисною та необхідною до 
виконання Міжнародного стандарту ISO 50001:2011 [97], який передбачає 
вимірювання, аналіз та постійне  вдосконалення системи моніторингу. 

Головна мета та завдання проєкту. Метою проєкту є чіткий, 
оперативний та достовірний облік використання енергоресурсів. 

Завдання проєкту: 
 розроблення та впровадження у бюджетних установах заходів із 

налагодження достовірного обліку енергоресурсів;  
 розроблення пропозицій щодо впровадження ефективних принципів 

використання енергоресурсів, що заохочує до економії енергії;  
 створення  умов для реального зменшення споживання енергоресурсів 

бюджетними установами;  
 розробка пропозицій щодо впровадження заходів з енергозбереження у 

бюджетних установах м. Львів за результатами аналізу даних щоденного 
моніторингу.  

Стадія реалізації проєкту. Проєкт стартував у грудні 2014 року по 
будівлях відділу освіти Галицького району та надав можливість збору, аналізу й 
візуалізації даних щодо споживання енергоресурсів у режимі онлайн  
(рис. 7.21). 

Наявність інформації про реальний стан споживання всіх енергоресурсів 
в установі дає можливість не лише контролювати ефективність використання 
енергоресурсів, але й адекватно оцінювати використання альтернативних видів 
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енергії в кожному окремому випадку. На сьогодні проєктом охоплено всі 511 
бюджетних установ міста, щодо яких здійснюється моніторинг.  

 

 
а б 

Рисунок 7.21 − Програмне забезпечення uMuni: а, б – приклади виведення 
інформації про енергоспоживання будівель  

 

Очікуваний ефект. Програма щоденного моніторингу включатиме 
комплекс даних щодо обладнання установи, технічних характеристик 
огороджувальних конструкцій об’єкта, що дасть змогу розрахувати показники 
енергоефективності установи, інакше кажучи − провести «експрес-
енергоаудит» не емпіричним, а аналітичним шляхом. Наступним етапом є 
послідовне впровадження на вузлах обліку автоматичних зчитувачів (засобів 
телеметрії), зокрема пріоритетним стане встановлення такої телеметрії на 
лічильники теплової енергії.  

Проєкт 3. Ефективний підхід до опалення будівель та приміщень 
Черкаської області. 

Актуальність запропонованого проєкту для Черкаської області. 
Реалізація цього проєкту вирішить питання втрат теплової енергії та зменшить 
споживання природного газу, крім того, дасть змогу зменшити енергодефіцит 
області [27]. 

Головна мета та завдання проєкту. Пропонується відмовитись від 
централізованого опалення та перейти на індивідуальне. Пооб’єктно оснастити 
приватні домогосподарства газовими міні- та мікро-ТЕЦ. Переоснастити 
центральні теплові пункти на міні-ТЕЦ для декількох багатоповерхівок або 
встановлювати міні-, мікро-ТЕЦ безпосередньо на дахах багатоповерхівок  
(рис. 7.22). Крім того, пропонується встановлювати сонячні колектори на дахах 
для підігрівання гарячої води в літній період. Як приклад пропонується 
розглянути встановлення міні-ТЕЦ 300 кВт електричної потужності та 



242 
 

сонячного колектору на даху дев’ятиповерхового цегляного будинку. Середня 
загальна вартість обладнання, монтажу та приєднання до електро- та газових 
мереж становитиме 5 841 тис. грн. За рахунок продажу виробленої 
електроенергії та економії на виробництві тепла та гарячої води окупність 
пректу становитиме майже вісім із половиною років (річна відсоткова  
ставка 21 %). За умови зменшення банківської відсоткової ставки окупність 
проєкту може становити чотири з половиною роки (річна відсоткова  
ставка 5 %). 

 

 
Рисунок 7.22 – Приклад встановлення міні-ТЕЦ на даху  

багатоповерхового будинку 

Водночас, залежно від умов кредитування (відсоткової ставки), допомоги 
з боку держави, можливість залучення грантів або міжнародної допомоги, 
інших чинників (якості та вартості обладнання залежно від її потужності) 
проєкт може окупитися й за менший період часу.  

Стадія реалізації проєкту. Аналогічні проєкти, але з іншим 
обладнанням, вже впроваджені в місті Черкаси. Водночас, пропонуємо 
відмовитись від централізованого опалення в області загалом та реалізувати 
проєкт у кожному будинку.  

Очікуваний ефект. Реалізація проєктної ідеї дасть змогу відмовитись від 
старого та неефективного обладнання підприємств теплоенергетики, дасть 
змогу забути про вічний із року в рік ремонт теплотрас та встановлення 
лічильників гарячої води й тепла. Кошти, які повинні витрачатися на 
лічильники та заміну теплотрас (а це понад 155,5 млрд грн) можна спрямувати 
на ту саму підтримку ОСББ, для переходу на індивідуальне опалення. 
Відмовившись від централізованого опалення, та втіливши цей проєкт, 
зможемо скоротити споживання природного газу на 13 % та підвищити 
ефективність використання теплової енергії на 45 %. 
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Проєкт 4. Комплексна енергомодернізація будівель Одеської області 
Актуальність запропонованих заходів для Одеської області. 

Активізації термомодернізації будівель і споруд бюджетних установ 
перешкоджає, насамперед, недостатнє правове регулювання цього питання. 
Проєктні організації часто ігнорують вимогу складання енергетичного паспорту 
будівлі, тому досить часті випадки, коли під час проведення капітального 
ремонту нормативи з енергозбереження взагалі не враховуються. Водночас, у 
сфері енергопостачання, для заміни традиційних способів застосовують 
альтернативні. Однак капітальні витрати на всі існуючі сьогодні альтернативні 
способи ще досить великі, через що їхня окупність можлива тільки із 
застосуванням зеленого тарифу й навіть у цьому разі не очевидна [27]. 

Головна мета та завдання проєкту. Пропонується комплексне 
вирішення проблеми енергомодернізації будівель Одеської області як щодо 
термомодернізації споруд під час проведення капітальних ремонтів з метою 
значної економії енергоресурсів, так і з енергопостачання будівель 
максимально дешевими способами. Отже, проєкт складається із двох 
підпроєктів. У першому вирішується проблема правового врегулювання 
питання оформлення проєктної документації для термомодернізації будівель і 
споруд бюджетних установ (Підпроєкт 1). Другий проєкт спрямований на 
зменшення капітальних витрат на будівництво дахових систем сонячного 
енергопостачання (Підпроєкт 2). 

Підпроєкт 1. Для вирішення проблеми потрібно створити умови, шляхом 
внесення відповідних змін до законодавства, із метою обов’язкового складання 
енергетичного паспорту  для  кожного проведення  капітального ремонту 
(заміна вікон, гідроізоляція дахів, ремонт фасадів тощо), відповідно до яких 
повністю виключається можливість не враховувати вимоги з енергозбереження. 

Важливим є розроблення програмного забезпечення для автоматизації 
проведення енергоаудитів і складання енергетичних паспортів  он-лайн, при 
якому максимальну кількість операцій зможе зробити сам замовник через 
Інтернет, що значно спростить і здешевить отримання результату.  

Підпроєкт 2. Розроблено нову конструкцію геліостатної сонячної 
електростанції (далі ‒ СЕС) із дзеркалами-концентраторами, сонячною піччю 
на температуру понад 600 °С, і когенерацією електричної та теплової енергії. 

Відмітна особливість станції полягає в тому, що в ній застосовується 
накопичення всієї сонячної енергії за літо в інноваційному термохімічному 
акумуляторі й використання її в будь-який необхідний час року, практично без 
втрат (на відміну від електричних акумуляторів, у яких існують струми витоку). 
ККД перетворення сонячної енергії в 60 електричну − майже 30 %, решта 
енергії не втрачається, а може повністю використовуватися у вигляді тепла для 
опалення та гарячого водопостачання. Для встановлення станції на даху 
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споруди  площі дахів, за певних умов, достатньо для повного електро- та 
теплопостачання споруди протягом усього року. Екологічність таких СЕС 
максимально можлива, оскільки взагалі відсутні будь-які викиди в 
газоподібному, рідкому або твердому вигляді, всі використовувані для 
виробництва матеріали такі, як зазвичай застосовуються в машинобудуванні й 
будівництві. 

Для реалізації проєкту необхідно провести науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи, розробити проєктну документацію, виготовити 
дослідні зразки, провести їх випробування, розробити документацію на 
організацію виробництва, налагодити дослідне та серійне виробництво й 
організувати кредитування замовників для закупівлі обладнання. 

Стадія реалізації проєкту. За Підпроєктом 1 сформульовано текст змін 
до законодавства, розроблено офлайн версію програмного забезпечення для 
автоматизації проведення енергетичних аудитів і складання енергетичних 
паспортів. 

За Підпроєктом 2 проведено математичне моделювання та підтверджені 
принципи дії компонентів. На деякі компоненти отримано патенти, а на інші 
підготовлено документи для початку патентування. 

Очікуваний ефект. Термін окупності інвестицій за Підпроєктом 1 − 
менше одного року. За Підпроєктом 2 капітальні витрати на закупівлю 
обладнання пропонованих СЕС достатньо низькі, що дає змогу окупити їх у 
користувачів обладнання навіть без зеленого тарифу за 3−5 років, та 
прогнозувати достатній попит з їхнього боку. Якщо оснащувати обладнанням 
по 20 будинків на рік, простий термін окупності підпроєкту у потенційного 
інвестора становитиме один рік, від початку продажу обладнання.  

Упровадження запропонованих заходів дасть змогу значно збільшити 
кількість енергомодернізованих об’єктів у Одеській області як за рахунок 
бюджетних коштів, так і шляхом залучення інвестицій.  

Проєкт 5. Підвищення енергоефективності в бюджетних будівлях 
міста Дніпро. 

Актуальність запропонованого проєкту для м. Дніпро. Економічне 
стимулювання енергозбереження потребує найменших капіталовкладень серед 
інших можливих засобів покращення фінансових результатів діяльності 
бюджетних установ і тому належить до першочергових, а досягнута внаслідок 
упровадження енергозберігальних заходів економія енергетичних і природних 
ресурсів, таких як газ, електрична енергія, тепло та вода, надає бюджетним 
установам можливість стабільно знижувати витрати на їх придбання та 
підвищувати якість їх використання [27]. 
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Потрібно впроваджувати ринкові механізми економічного стимулювання 
енергозбереження, які дають змогу комплексно вирішувати сукупність питань. 
Одним із перспективних напрямів цього процесу є впровадження механізму 
«енергетичного перфоманс-контрактингу». 

Головна мета та завдання проєкту. Створення умов щодо залучення 
позабюджетних коштів для впровадження енергозберігальних заходів та 
підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах 
м. Дніпропетровськ за рахунок і в межах досягнутої економії, створення 
комфортних умов перебування дітей. 

Базовий принцип роботи «енергетичного перфоманс-контрактингу» – 
повернення інвестицій за рахунок досягнутої економії енергоспоживання, в 
результаті впровадження енергозберігальних заходів, що дає змогу містам 
оплачувати вдосконалення, без авансових витрат із місцевих бюджетів  
(рис. 7.23). Енергетичний перфоманс-контракт укладається на період окупності 
інвестицій. Фінансові й технічні ризики покладаються на підрядника, 
енергосервісну компанію (далі – ЕСКО). 

Стадія реалізації проєкту. Проведено енергетичний аудит 84 закладів 
бюджетної сфери, розроблено та затверджено Концепцію проєкту, 
«Інвестиційну програму проєкту», розроблено фінансову, технічну, юридичну 
та економічні моделі проєкту. Проведено торги із визначення підрядної 
організації, на умовах міжнародної фінансової організації. Наступний етап − 
укладання договору, виконання робіт із упровадження енергоефективних 
заходів, енергетичний менеджмент проєкту протягом усього терміну дії 
договору та верифікація досягнутої економії. У подальшому, після завершення 
верифікації досягнутої економії, здійснюється розрахунок з інвестором. 
 

 
Рисунок 7.23 − Організаційна схема роботи інвестиційного проєкту: 
Підвищення енергоефективності бюджетних установ міста Дніпро із 
упровадженням механізму «енергетичного перфоманс-контрактингу» 
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Очікуваний ефект оцінюється за такими показниками: 
скорочення видатків із міського бюджету на оплату енергоносіїв у 

бюджетних установах та закладах; 
 ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів; 
 створення комфортних умов перебування дітей. 
За час виконання І етапу (39 об’єктів) очікується річна економія 

енергоносіїв на рівні 10,35 тис. МВт·год або 40 % від базового 
енергоспоживання:  

 електричної енергії – 0,12 тис. МВт·год (4 % від базового споживання); 
 теплової енергії – 10,08 тис. МВт·год (42 % від базового споживання); 

теплової енергії на потреби гарячого водопостачання – 0,15 МВт·год/рік 

Проєкт 6. Будівництво біопаливної ТЕЦ потужністю 20 МВт із 
виробництвом біопалива на базі таврійської котельні в місті Херсоні. 

Актуальність запропонованого  проєкту для м. Херсон. Для вирішення 
проблеми заміщення природного газу пропонується будівництво на площадці 
Таврійської котельні 0,4 га та суміжній вільній площадці 2,43 га (рис. 7.24) 
біопаливної ТЕЦ (рис. 7.25) електричною потужністю 6 МВт та тепловою 
потужністю 20 МВт (17,2 Гкал) у складі двох біопаливних парових котлів 
паропродуктивністю 15−20 т/год кожен та конденсаційної парової турбіни з 
регульованим теплофікаційним відбором пари та електрогенератором [27]. 

 
 

 
а б 

Рисунок 7.24 – Площадка для будівництва біопаливної ТЕЦ: 
 а – ділянка Таврійської котельні; б – загальний вигляд Таврійської котельні  
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Рисунок 7.25 – Принципова схема роботи біопаливної ТЕЦ 

 

На будівельній площадці також розмістити склади паливної сировини для 
ТЕЦ та виробництво біопалива із сільськогосподарських відходів та очерету 
(пелети, брикети) на потреби інших біопаливних котелень міста. 

Головна мета та завдання проєкту. Метою проєкту є використати 
територію існуючої котельні та її інфраструктуру (під’їзні шляхи, 
електрозабезпечення, водозабезпечення та каналізацію, зв’язок тощо). Для 
розташування основного та допоміжного обладнання біопаливної ТЕЦ 
передбачається будівництво необхідних виробничих, складських, 
адміністративних та інших будівель. Існуючу газову котельну пропонується 
залишити як резервну та для покриття пікових навантажень. 

Завдання проєкту: 
1. Заміщення споживання природного газу дешевим біопаливом із 

місцевої соломи та очерету, збільшення енергонезалежності міста. Скорочення 
споживання імпортованого природного газу як в державі загалом, так і в  
м. Херсон зокрема, та збільшення споживання біопалива українського 
походження, шляхом укладання довгострокових контрактів із місцевими 
виробниками на його постачання.  

2. Забезпечити якісне теплопостачання та гаряче водопостачання 
споживачів прилеглого мікрорайону «Таврійський-ІІ» та стримати зростання 
тарифів у зв’язку зі зростанням  вартості природного газу. Зменшення тарифу 
на виробництво теплової енергії щонайменше на 10 % порівняно з її 
виробництвом із використанням природного газу. 

3. Створення (у перспективі) сучасного теплового району з 
енергоефективним джерелом енергії та комплексною термомодернізацією 
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будівель споживачів, встановленням  індивідуальних теплових пунктів, 
створенням регульованих систем опалення в будинках, заміною зовнішніх 
тепломереж. 

4. Виробництво електроенергії та реалізації її до зовнішньої електричної 
мережі, за «зеленим» тарифом із метою підвищення економічної привабливості 
проєкту. 

5. Скорочення викидів у атмосферу парникових газів за рахунок 
використання відновлювальних видів біопалива та покращення екологічної 
ситуації в регіоні.  

6. Виробництво та забезпечення біопаливом ТЕЦ, комунальних та 
приватних котелень міста.  

Стадія реалізації проєкту. Проєкт перебуває на стадії розробки ТЕО для 
визначення детальних техніко-економічних показників проєкту, джерел 
фінансування та залучення потенційних інвесторів.  

Очікуваний ефект. Попередні економічні показники проєкту наведені в 
таблиці 7.6. 

Таблиця 7.6 – Попередні економічні показники проєкту будівництва 
біопаливної ТЕЦ потужністю 20 Мвт 

Параметр Показник 
Заміщення споживання природного газу на опалення 
мікрорайону, тис. м3 

5 300 

Прибуток від продажу електроенергії по «зеленому тарифу», 
заміни природного газу на біопаливо та золи на добрива,  
тис. євро  

6 400 

Потрібні інвестиції, тис. євро 24 464 
Простий термін окупності, роки   3,8 
Скорочення викидів парникових газів, т 10 050 

 
Проєкт 7. Використання біогазових установок у фермерських 

господарствах Вінницької області. 
Актуальність запропонованого проєкту для Вінницької області 

полягає в реалізації комплексного підходу до впровадження енергоефективних 
технологій утилізації біогазу та виробництва з нього теплової та електричної 
енергії на території Вінницької області [27]. 

Ураховуючи сільськогосподарську орієнтованість Вінниччини, 
упровадження біогазових установок, які працюють на продуктах діяльності 
агропромислового комплексу, може стати альтернативою до використання 
викопних видів палива, таких як природний газ та вугілля. 
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Так, статистичні дані вказують на достатню кількість поголів’я худоби 
(324,3 тис. гол.), свиней (366,5 тис. гол.), овець та кіз (43,7 тис. гол.), птиці  
(27 тис. гол.) на території області, а також функціонування понад 
1 240 селянських (фермерських) господарств. Теоретичний потенціал 
використання біогазових установок у сільському господарстві Вінниччини 
становить близько 213 млн м3 біогазу.  

Головна мета та завдання проєкту. Метою проєкту є теоретична оцінка 
доцільності масового впровадження біогазових установок у фермерських 
господарствах області та можливі шляхи державної підтримки таких проєктів.  

Опираючись на загальноприйняті характеристики типових біогазових 
установок (рис. 7.26), був визначений приблизний термін окупності біогазових 
установок для малих та середніх фермерських господарств, який коливається 
від  одного до трьох років залежно від  потужності установки.  

Унаслідок упровадження таких установок господарства отримають 
можливість використовувати вироблений біогаз для безпосереднього опалення 
господарських приміщень або налагодити виробництво електроенергії за 
допомогою електрогенераторів та її відпуск у мережу за «зеленим» тарифом.  

 

 
Рисунок 7.26 – Принцип роботи біогазової установки та її наближені 

техніко-економічні характеристики  

Окремо варто зазначити додаткову вигоду від упровадження біогазових 
установок у сільському господарстві внаслідок отримання екологічно чистого 
біодобрива, що утворюється в процесі переробки біомаси. 

Очікуваний ефект. Результатом упровадження проєктної ідеї у вигляді 
регіональної програми із належним виділенням коштів із державного та 
місцевих бюджетів, а також можливим залученням інвестиційних та грантових 
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фінансових  ресурсів, стане масове використання установок для виробництва 
біогазу у сільському господарстві Вінниччини, що дасть можливість 
налагодити децентралізоване виробництво теплової та електричної енергії з 
відновлювальних джерел енергії, вирішити питання переробки відходів 
тваринництва та птахівництва. Це надасть аграрному сектору області 
економічний поштовх шляхом створення нових робочих місць у сфері 
виробництва, монтажу та експлуатації біогазових установок, збільшить 
надходження до місцевих бюджетів у вигляді відповідних податків та частково 
вирішить питання низки негазифікованих населених пунктів області, у яких, 
ураховуючи сучасні економічні та політичні чинники, наразі призупинена 
побудова централізованих газопроводів. 

Окремо варто зазначити, що позитивні приклади впровадження  
біогазових установок стануть додатковим стимулом для населення області 
активніше впроваджувати енергоефективні та екологічно чисті сучасні 
технології в промисловій та побутовій сфері. 

Проєкт 8. Будівництво ТЕЦ у селищі Степногірську,  
Запорізької області. 

Актуальність запропонованого проєкту. Проєктна ідея передбачає 
будівництво у смт. Степногірськ (Василівський район Запорізької області) 
когенераційної установки з використанням альтернативних (зокрема щепи та 
лушпиння соняшника) або традиційних (вугілля) видів палива (рис. 7.27). 

Збудована когенераційна установка буде використовуватися для 
виробництва електричної енергії, теплової енергії та холоду [27]. 

Селище міського типу Степногірськ розташоване за 2,5 км від лівого 
берега Каховського водосховища. На відстані 2 км розташоване село Плавні. 
Поруч проходить автомобільна дорога, за 3 км − залізнична станція Плавні. 
Відстань до м. Запоріжжя − 39 км, до м. Василівка − 23 км. На території селища 
розташована шахта з видобування марганцевої руди. У Степногірську відсутнє 
опалення, газ та гаряче водопостачання.  
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а             б 

Рисунок 7.27 – Когенераційна установка з використанням альтернативних та 
традиційних видів палива: а – схема ТЕЦ, що працює на твердому паливі;  

б – загальний вигляд твердого палива 
 

Головна мета та завдання проєкту. Отримана на ТЕЦ електрична 
енергія буде використовуватися на власні потреби, а надлишок планується 
продавати на Оптовому ринку електричної енергії. Отримана теплова енергія 
буде продаватися населенню (рис. 7.28), а холод може використовуватися в 
системі кондиціонування об’єктів соціального призначення.  

Приблизно 90 % отриманих від реалізації теплової енергії коштів 
залишатимуться на підприємстві (компанія забудовник) для окупності 
капіталовкладень, а 7−10 % буде витрачено на розвиток селища.  

 
 

 
Рисунок 7.28 – Житловий фонд смт Степногірськ 

 

Концепцією проєкту є поліпшення стану довкілля та вирішення 
екологічних проблем області. Використання місцевих видів палива допоможе 
ефективно утилізувати відходи сільського господарства. Крім того, реалізація 
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проєктної ідеї сприятиме створенню сприятливих умов для залучення 
інвесторів та надходженню додаткових коштів до бюджету міста (селища) із 
метою розвитку території. 

З метою практичного виконання централізованої державної політики на 
об’єктах бюджетної та житлово-комунальної сфери в Запорізькій області 
створюється комунальне підприємство «Енергосервісний центр». Головними 
функціями та завданнями комунального підприємства є, зокрема: придбання та 
обслуговування енергозберігального обладнання, виконання проєктних робіт, 
кошторисної документації та інжинірингу. 

Упровадження запропонованої проєктної ідеї вбачається через це 
комунальне підприємство. КП «Енергосервісний центр» буде розроблено: 
технічний проєкт, кошторисну документацію та проведено державні закупівлі з 
вибору компанії забудовника. 

Земельну ділянку під будівництво об’єкта буде надано в оренду 
селищною радою. Обслуговування збудованого об’єкта передбачається за 
рахунок забудовника. 

Очікуваний ефект. Прогнозна загальна тривалість проєкту 
(проєктування, постачання обладнання, будівництво та введення в 
експлуатацію) становить два  роки. Термін експлуатації ТЕЦ не менше 15 років, 
з подальшим її переданням до комунальної власності селищної ради. 

Очікуваний термін окупності проєкту 3,5–4 роки. 
Успішна реалізація зазначеної проєктної ідеї та аналіз отриманих 

результатів дасть змогу у подальшому реалізувати подібні проєкти в інших 
містах (селищах) області.  

 

Проєкт 9. Реконструкція бортницької станції аерації. 
Актуальність запропонованого проєкту для міста Києва. Бортницька 

станція аерації (рис. 7.29) це єдині очисні споруди стічних вод м. Києва. 
Бортницька станція аерації − складний комплекс інженерних споруд, 

обладнання та комунікацій, призначений для повної біологічної очистки 
стічних вод. Проєктна потужність − 1,8 млн м3 стічних вод на добу; потужність 
кожного блоку − 600 тис. м3 стічних вод на добу. Фактична потужність станції 
на сьогоднішній день − близько 1 200 тис. м3 стічних вод на добу [27]. 

 



253 
 

 
Рисунок 7.29 – Фото Бортницької станції аерації 

 

На станції аерації використовується класична схема обробки стічних вод, 
яка включає в себе такі комплекси: споруди механічного очищення стічних вод, 
споруди біологічного очищення та споруди обробки осадів.  

Схема обробки стічних вод ідентична на кожному блоці очисних споруд. 
Стічні води після споруд біологічного  очищення  надходять у канали 
очищених стічних вод кожної черги, а потім − у магістральний канал і  
р. Дніпро.  

Основна мета та завдання проєкту. Для споруд біологічного очищення 
стічних вод Бортницкої станції аерації давно назріла потреба в  реконструкції 
систем подачі й розподілу повітря в аеротенках, яка дасть значну економію 
електроенергії. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:  
 розробити математичну модель системи подачі повітря в аеротенки, 

відтворюючи зміни в часі її основних параметрів і показників; 
 на основі розробленої математичної моделі розробити методику 

(програмне забезпечення) оптимізації розрахунків в системі подачі повітря в 
аеротенки. 

Очікуваний ефект. Реалізація проєкту дасть змогу досягти економії 
електроенергії близько 8 млн кВт·год/рік. Проєкт також має регіональну 
значущість, що полягає у звільненні електричної потужності на потреби 
громади м. Києва. Також у разі реалізації цього проєкту в спускному каналі 
станції не буде перевищення рівня  забруднень навколишнього середовища.  

Проєкт 10. Вирощування енергетичної верби на Волині. 
Актуальність запропонованого проєкту. Останнім десятиліттям 

людство почало все частіше перейматися проблемами вичерпності традиційних 
енергетичних ресурсів та розвитку нових – відновлюваних.  

Головна мета та завдання проєкту. Метою проєкту є вирощування 
енергетичної сировини на плантаціях агро-енергетичної компанії SALIX energy, 
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у Локачинському районі, швидкорослих деревних порід, зокрема − верби, 
здатної до легкого відновлення надземної частини після її зрізання [27]. 

Енергетична верба – це відновлювальне тверде біопаливо органічного 
походження; екологічно чиста сировина для виробництва паливних гранул; 
біопаливо, яке придатне до спалювання безпосередньо в котлах для біомаси; 
джерело енергії, яке під час згоряння в котлах не порушує баланс вуглецю в 
атмосфері; різновид твердого біопалива, промислове виробництво теплової та 
електричної енергії, з якого вдвічі дешевше порівняно з використанням газу. 

Стадія реалізації проєкту. Агро-енергетична компанія SALIX energy 
створена в 2010 році. Головним видом діяльності визначила вирощування 
енергетичної верби для виробництва біомаси. Кінцевим продуктом компанії є 
деревна тріска з енергетичних плантацій верби, яка може використовуватися 
для виробництва як теплової, так і електричної енергії. Перші плантації 
компанії були закладені в 2010 році, а в 2014 році був отриманий перший 
промисловий урожай. Компанія першою в Україні почала експорт деревної 
тріски з енергетичних плантацій для покупців у Польщі й для твердопаливних 
котелень в Україні. Компанія активно співпрацює та підтримує контакти з 
провідними гравцями та дослідницькими центрами в світі: Rothamsted Research 
(Англія), Salix Energi (Швеція), Nyvraa Bioeneegy (Данія), Інститут 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (Україна) та іншими.  

Станом на 2015 рік компанія висадила близько 1 700 га енергетичних 
плантацій і є однією з найбільших компаній у цьому виді діяльності в Європі, 
900 га з них посаджені на території Локачинського району (рис. 7.30). 

На сьогодні компанія має свою виробничу базу площею понад 5 га і 
повний комплект власної техніки, яка дає змогу забезпечити весь спектр робіт 
із вирощування енергетичних рослин від підготовки, висадження плантацій, 
догляду за ними, до промислового збору врожаю. У 2014 році у співпраці з 
компанією «Аванті-Девелопмент» побудовано три біопаливні котельні, що дало 
змогу повністю відмовитися від використання газу для опалення в смт Іваничі. 

 

 
Рисунок 7.30 – Вирощування енергетичної верби на Волині для забезпечення 

роботибіопаливних котелень 
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Очікуваний ефект. Енергетична верба впливає на екологію та довкілля:  
 один гектар плантації енергетичної верби поглинає з повітря понад  

200 тонн СО2 за три роки; 
 ідеально підходить для засадження забруднених та земель, 

малопродуктивних із точки зору вирощування сільськогосподарських культур; 
 ефективно застосовується у протиерозійних заходах для укріплення 

ґрунтів; 
 збагачує ґрунти мінералами та мікроелементами, поживними 

речовинами природного походження; 
 плантації енергетичної верби є природними фільтрами для видалення 

відходів агропромислового виробництва, застосовуються як буферні зони в 
місцях накопичення біологічних відходів фермерських господарств; 

 енергетична верба є природним фільтром для очищення ґрунтів від 
пестицидів.  

 
8 ЕКОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПОЖВАВЛЕННЯ 

 ТЕРИТОРІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

8.1 Санація виробничих територій 

У процесі реновації промислової забудови здійснюються інноваційні 
заходи щодо екологічної реабілітації забруднених і порушених територій, а 
саме – санації та рекультивації промислових територій. Це здійснюється 
шляхом очищення ґрунту й води, відновлення рельєфу, відтворення міського 
ландшафту за для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов і 
підвищення народногосподарської цінності міських земель. 

Санація території – комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію 
наслідків забруднень компонентів природного середовища в результаті 
господарської діяльності людини. Санація охоплює заходи з усунення або 
зниження рівня вмісту шкідливих речовин (заходи знезараження), виключення 
або зменшення шкідливих змін фізичних, хімічних чи біологічних властивостей 
ґрунту, а також заходи, які довгостроково запобігають або зменшують рівень 
поширення шкідливих речовин, не усуваючи при цьому наявність шкідливих 
речовин (заходи безпеки) [76]. 

Освоєння територій виробничих об’єктів для нових містобудівних цілей 
пов’язане з низкою екологічних проблем, обумовлених порушенням і 
забрудненням ґрунтового шару й ґрунтових вод, необхідністю ліквідації 
відходів виробництва (шламонакопичувачі, відстійники, мазутосховища тощо), 
необхідністю санації або демонтажу промислових будівель, демонтажу систем 
інженерних комунікацій, насамперед, ліній транспортування сировини, 
реагентів, систем відведення промислових стоків (рис. 8.1). 
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Досвід розробки проєктів демонтажу та знесення будівель і споруд 
промислового призначення з подальшою рекультивацією території показує, що 
техногенне забруднення ґрунтів на колишніх промислових майданчиках 
переважно обумовлено: наявністю на промисловому майданчику ділянок 
складування (постійного й тимчасового накопичення) сировини, реагентів, 
відходів; наслідками позаштатних ситуацій на виробництві, пов’язаних з їх 
накопиченням, витоками та розливом на ґрунт речовин зі складу сировини 
(реагентів, готової продукції) [9]. Найбільш небезпечними вважаються ділянки 
територій об’єктів виробництв спецхімії, хімічних реагентів, аліфатичних і 
ароматичних хлорованих вуглеводнів тощо; наливні естакади й ділянки 
зберігання резервного палива (мазутні господарства); виробничі потужності 
виготовлення мінеральних моторних олій і мастильно-охолоджувальних рідин, 
ділянки зберігання відпрацьованих мастильних матеріалів тощо. 

 

 
Рисунок 8.1 – Об’єкти санації промислових територій 

 

Досвід зарубіжних країн показує додаткові види забруднення на 
колишніх промислових територіях, наприклад, відсутність технічних систем 
захисту (систем гідроізоляції) на полігонах захоронення відходів; наявність 
ділянок, на яких розміщення відходів проводилося без контролю; розміщення 
відходів виробництв, що містять важкі метали, радіаційно небезпечні відходи; 
недостатнє усунення шкоди від бойових дій [9]. 
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У зв’язку з цим території промислового призначення без попередньої 
оцінки рівня їх забруднення та проведення заходів з санації не можуть бути 
переведені в іншу категорію використання, в тому числі для планування на них 
цивільного будівництва. Відновлення територій передбачає проведення 
масштабних заходів по виявленню локальних ділянок забруднення та ступеня 
забрудненості для попередньої оцінки обсягів робіт по санації території. 

При вирішенні завдань використання територій під будівництво в межах 
міста, потенційні забудовники стикаються з відсутністю єдиної системи, що 
регламентує порядок, структуру дослідження забруднених територій, методи 
оцінки екологічної небезпеки та обґрунтування пріоритетних відновлювальних 
заходів з урахуванням напрямків подальшого використання території. 

Перед усім потрібно оцінити потенціал небезпеки від технологічних 
процесів, потенціал небезпеки від матеріалів будівель, заводські звалища 
залишкових речовин і відходів виробництва. 

Дослідження показують, що в Україні немає єдиних нормативних 
документів щодо проведення заходів з санації порушених територій. Аналіз 
законодавства та розробок країн СНД дає можливість уявити належну 
процедуру оцінки екологічного стану промислових майданчиків і розробки 
плану санації. Розробка заходів при перепрофілюванні, переозброєнні, 
модернізації або закритті старих промислових майданчиків – плану санації – 
проводиться на основі обов’язкового екологічного обстеження територій та 
будівель. Екологічне обстеження промислових майданчиків має здійснюватись 
поетапно й систематично, що забезпечує економічну доцільність процесу [76]. 

Основні етапи екологічного обстеження забруднених промислових 
територій для містобудівного використання [73]: 

1. Історична довідка. На цьому етапі збирають всю наявну інформацію 
про історію промислової ділянки, використовуваних технологіях, 
новостворених типах відходів, відомості про аварії та катастрофи. У результаті 
проведення збору та аналізу наявної інформації визначають загальний стан 
ділянки, ймовірність виявлення на ньому забруднення, визначають основні 
види та обсяги робіт наступної стадії. 

2. Оцінка ризиків. Процедура обстеження земельних ділянок 
промислових підприємств для нового господарського використання 
проводиться в два етапи. На всіх земельних відводах проводиться попереднє 
обстеження (орієнтовне обстеження), основними завданнями якого таке: 

 визначення об’єктів навколишнього середовища, які потребують 
захисту; 

 виявлення наявності забруднення; 
 встановлення необхідності проведення подальшого обстеження; 
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 прийняття рішень щодо необхідності вжитку термінових заходів щодо 
ліквідації загрози здоров’ю населення та стану довкілля; 

 встановлення шляхів розповсюдження шкідливих речовин. 
Обстеження проводять як на території, так і в існуючих будівлях. У 

результаті попереднього обстеження встановлюють відсутність рівня 
забруднення, що вимагає реалізації заходів щодо санації, або встановлюють 
необхідність проведення детального обстеження.  

Забезпечення виявлення забруднень, що представляють безпосередню 
загрозу здоров’ю населення чи навколишньому середовищу, що потребують 
реалізації термінових заходів – без розробки й погодження проєктів робіт у 
встановленому порядку – є важливою компонентою орієнтовного обстеження. 

3. Детальне обстеження, що включає:  
 визначення меж забруднення та обсягів забрудненого матеріалу; 
 визначення концентрації шкідливих речовин і розташування суб’єктів, 

що підлягають захисту; 
 отримання технічних, геологічних, гідрогеологічних та екологічних 

даних, необхідних для розробки планів санації. 
До переліку робіт інженерно-екологічних досліджень і програми 

детального екологічного обстеження території можуть бути включені 
дослідження для виявлення рівня забруднення почви й підстильних ґгрунтів, а в 
разі необхідності досвідно-фільтраційні дослідження для оцінки міграції 
накопиченого забруднення в підземні води й газогеохімічні дослідження. Види 
та глибина забруднення визначаються імовірно з урахуванням інтенсивності та 
тривалості передбачуваного забруднення, а також геоморфологічних 
характеристик, зокрема проникність підстилаючих порід грунту досліджуваної 
ділянки й інших умов, що впливають на процеси трансформації забруднень [9]. 

Важливе питання при визначенні можливості будівництва – виявлення та 
оцінка ступеня хімічного забруднення грунтів, які виконуються за результатами 
кількісного хімічного аналізу проб грунтів (у деяких випадках до оцінки 
додають результати досліджування проб води та грунтового повітря) з 
території, на якій передбачається забруднення. Оцінка повинна проводитися за 
переліком показників, які виявлятимуть ступінь порушення та забрудненість. 

Перелік пріоритетних показників локальних ділянок промислового 
майданчика може бути встановлений на підставі даних про характер і 
особливості виробництва, відомостях про нештатні ситуації, даних про 
розміщення основних виробничих об’єктів, тривалості впливу об’єктів на ґрунт 
і припущеннях про швидкість самоочищення. Оцінка рівня забруднення 
повинна обов’язково враховувати майбутній напрям використання територій. 
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На основі результатів детального обстеження здійснюють підготовку 
проведення робіт з санації. Основним елементом підготовки проведення робіт є 
розробка плану санації, що проводиться на основі результатів аналізу 
(дослідження) санації. 

План санації є основою практичної реалізації робіт з реновації території 
та підлягає затвердженню відповідними відомствами. Метою розробки плану є 
вибір оптимального з екологічної та економічної точки зору концепції санації 
Покрокову послідовність розробки концепції санації забруднених промислових 
територій зображено на рисунку 8.2.  

 

 
Рисунок 8.2 – Послідовність розробки концепції санації забруднених 

промислових територій 
 

Крок 1. Кадастр наявності забруднень: систематична реєстрація всіх 
колишніх промислових майданчиків після використання; кадастр небезпечних 
речовин; кадастр підприємств; систематична реєстрація всіх старих відвалів 
відходів виробництва, забруднення ґрунтових (поверхневих) вод;

Крок 2. Польові дослідження: підтвердження небезпечних чинників 
забруднення і використання територій.

Крок 3. Оцінка результатів досліджень: вид і обсяг встановленого 
забруднення; порушені середовища; оцінка результатів щодо об’єктів захисту; 
інші порушені середовища (об’єкти захисту); вид і обсяг забруднення ділянки.

Крок 4. Оцінка ступеня небезпеки: перевищення контрольних значень; 
формулювання потреби у санації.  

Крок 5. Ухвалення рішення про санацію: формулювання вимог до санації; 
цільове призначення санації; межі санації; прийняття рішення про активні 
(пасивні) заходи.

Крок 6. Затвердження концепції санації: формулювання цілей санації. 
Вибір сценаріїв (розробка концепцій) санації здійснюють з урахуванням 

можливості технічної реалізації, дотримання вимог законодавства та 
необхідності дотримання принципу доцільності, тобто з урахуванням 
планованого виду використання. 
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Визначення мети санації повинно проводитись з урахуванням умов 
конкретного випадку, при цьому мають бути прийняті до уваги спеціальні 
вимоги законодавства, підзаконні акти та нормативно-технічна документація. 
Крім того, враховують плановане використання цієї ділянки. 

Цілі та основні завдання санації викладають у звіті про результати 
дослідження санації та узгоджують у відповідальних відомствах з урахуванням 
вимог законодавства. 

У разі підтвердження наявності забруднення, рівні якого перевищують 
встановлені допустимі норми, і яке становить високий рівень ризику для 
навколишнього середовища або здоров’я населення, цілі санації визначають 
залежно від планованого виду використання.  

Цілі санації: 
 запобігання прямого контакту забруднення з навколишнім 

середовищем або населенням; 
 запобігання потрапляння шкідливих речовин у рослинність; 
 запобігання надходження шкідливих речовин у ґрунтові води; 
 запобігання перенесення шкідливих речовин ґрунтовими водами; 
 запобігання міграції шкідливих речовин (газів, аерозолів тощо) в 

закриті простори (приміщення); 
 запобігання емісії пилу, забрудненого шкідливими речовинами. 
Основні принципи санації: 
 мінімізація впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення в 

процесі санації; 
 мінімізація утворення відходів; 
 економічна ефективність санації (співвіднесення отриманих результатів 

і необхідних витрат); 
 безпека для персоналу. 

Процес санації для забрудненого ділянки описує можливість виконання 
санації щодо одного відповідного способу санації або комбінації способів, 
зокрема всі підготовчі, супровідні та подальші роботи з урахуванням усіх 
порушених об’єктів захисту, з правової точки зору допустимого використання, 
а також всіх умов на майданчику. Кожен процес санації повинен виконувати 
цілі санації, положення закону, а також встановлені приписи для кожного 
окремого випадку. На підставі професійної оцінки, а також оцінки витрат для 
процесу санації потрібно провести розгляд співвідношення витрати/результати 
з метою вибору самого відповідного з технічної та екологічної точки зору 
сценарію санації при одночасно економному й цілеспрямованому використанні 
фінансових коштів. 



261 
 

При виборі оптимальної концепції санації враховують можливість 
комбінування різних методів або технологій санації. Вибір відповідних 
технологій, процесів санації проводиться з урахуванням специфіки 
забруднювача, шляхів міграції, фактичних умов майданчика тощо. Існуючі 
методи зменшення й ліквідації ризиків від хімічного забруднення поділяються 
на три групи: деконтамінації, локалізації (закріплення), запобігання 
(обмеження), з яких саме до санації належать групи методів деконтамінації та 
локалізації (закріплення) [73]. 

Методи деконтамінації допускають реальне вилучення (зменшення) 
забруднення як на місці, так і при вилученні та очищенні поза межами 
майданчика. Вибір того чи іншого конкретного методу залежить від типу й 
розмірів забруднення, властивостей майданчиків, вартості. 

Методи локалізації (закріплення) не видаляють забруднювач із ґрунтів, 
ґрунтових вод або інших об’єктів, але запобігають їх поширенню, контакту з 
навколишнім середовищем і людьми. При використанні цих методів санації 
обов’язковим є організація системи моніторингу за їх ефективністю. 

У разі виявлення радіоактивних забруднень застосовують тільки метод 
механічної деконтамінації – селективне перебирання та видалення забруднених 
матеріалів та довготривале контрольоване зберігання. 

При проведенні вибору конкретної технології необхідно провести 
перевірку всіх принципово відповідних технологій (процесів) санації або їхніх 
комбінацій. При проведенні перевірки слід враховувати, чи підходить 
технологія з точки зору: специфіки шкідливої речовини, ґрунту й матеріалів; 
специфіки шляхів міграції; довгострокової дії; рівня розвитку, технічної 
озброєності та рівня безпеки; наявності очевидних факторів виключення з 
розгляду (наприклад, відсутність технічних можливостей, можливість реалізації 
з урахуванням будівельно-технічних аспектів, неможливість отримання 
дозволів тощо). 

У разі демонтажу будівельних конструкцій і ліквідації будівель, 
необхідно максимально повторно використовувати будівельні відходи, що 
утворюються, для чого потрібно виконати сепарацію відходів за типами 
(асфальт, бетон, метал, цегла тощо); визначити клас токсичності будівельних 
відходів та приналежність до групи можливого застосування. Залежно від виду 
запланованого використання старих промислових майданчиків перероблені й 
подрібнені будівельні відходи повинні максимально використовуватися на 
місці для цілей планування території. Для зменшення обсягів утворення 
відходів, існуючі будівлі максимально можливою мірою повинні бути 
використані повторно та інтегровані в проєкти нової забудови. 

Демонтаж промислових об’єктів має свої особливості. На території 
таких об’єктів можуть перебувати промислові об’єкти різних типів, наприклад, 
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поряд із типовими виробничими будівлями можуть стояти ангари, склади, 
труби, градирні тощо. Демонтаж таких об’єктів виконується комплексно, після 
чого залишається велика кількість будівельних відходів й уламків конструкцій.  

Демонтаж і руйнування конструкцій будівель і споруд у сучасних 
умовах можуть здійснюватися декількома способами залежно від матеріалу та 
складності будівельних конструкцій, їхнього розміру й віку, обсягу демонтажу, 
обладнання та засобів механізації [77, 121–123]. 

З організаційної точки зору розрізняють частковий і повний демонтаж, 
який передбачає знесення будівель і споруд, а також демонтаж аварійних 
будівельних конструкцій. Частковий демонтаж передбачає демонтаж стін і 
перекриттів, демонтаж перегородок. У разі аварійного стану будівель 
проводиться їхнє знесення із застосуванням різних методів. 

За способом руйнування та виду енергії, що впливає на матеріал який 
руйнується, розрізняють шість методів демонтажу (руйнування) будівельних 
конструкцій [77, 121–123] (рис. 8.3). 

 

 
Рисунок 8.3 – Методи демонтажу промислових будівель і споруд 

 

Ручний і напівмеханізований метод – застосовується в умовах, що не 
дають змогу провести знесення яким-небудь іншим способом або за умови 
малого обсягу робіт, коли використати масштабну техніку просто недоцільно. 
Деякі будівлі доводиться повністю розбирати вручну. Приводом для цього 
може бути небезпека мимовільного обвалення, умови щільної міської забудови, 
близько розташовані комунікації. Використовується також спосіб часткового 
розбору будови під час проведення реставраційних робіт. Він застосовується 
також під час реконструкції будівель, що мають історичну цінність, коли 
потрібно зберегти якнайбільше «рідних» елементів. 

Напівмеханізований демонтаж будівель і споруд передбачає 
використання електричної та пневматичної техніки – механічні пили, лебідки, 
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відбійні молотки, домкрати. Напівмеханізований демонтаж будівель і споруд 
ефективний і найпопулярніший метод знесення, але має свої мінуси – 
трудомісткість, чималі матеріальні витрати, шум і велика кількість пилу. 

Механізоване знесення будівлі поділяється на декілька головних етапів: 
проєктування, одержання дозвільної документації на знесення будівель, 
підготовка будівлі до знесення, демонтаж, вивіз або переробка відходів. Після 
ретельного дослідження споруди, призначеної до знесення, приймається 
рішення про застосування тих або інших технологій, що дають змогу без шкоди 
для навколишнього середовища виконати поставлене завдання. Потім 
оформляється дозвільна документація. Насамперед, із будівлі видаляється 
максимальна кількість матеріалів, які можна повторно застосувати або 
переробити окремо. Порівнянно з напівмеханізованим механічний спосіб більш 
продуктивний і раціональний при розбиранні старих будівель і споруд. 

Механізований спосіб робіт виконують за допомогою машин і механізмів. 
Найбільшого поширення набув метод ударного руйнування конструкцій. 
Раніше це виконувалося шар-або клин-молотом, які підвішували на тросах до 
стріли самохідного крана або екскаватора. Для обвалення окремо розташованих 
конструкцій або ділянок будівель, відсічених від їхньої основної частини, 
застосовували також екскаватори, трактори або бульдозери. 

Сучасним обладнанням для руйнування будівельних конструкцій є 
гідромолоти, гідроножиці, гідробетоноломи (рис. 8.4). Гідромолоти розвивають 
високу потужність удару при малій частоті та служать для руйнування скельної 
породи й залізобетонних конструкцій, оголюючи арматуру, а гідроножиці 
розрізають її. Передусім гідромолоти застосовують для руйнування масивних 
бетонних плит перекриття й залізобетонних колон, хоча їх застосування для 
цих цілей поступово скорочується з появою все більш потужних і 
високоякісних гідроножиців і бетоноломів, перевагами яких є низький рівень 
шуму й відсутність вібрації при роботі. 

 

  

а б 
Рисунок 8.4 – Руйнування залізобетонних конструкцій:  

а – бетоноломом; б – гідромолотом 
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Електрогідравлічний метод. При електрогідравлічному методі 
руйнування монолітних конструкцій використовують фізичний ефект 
гідравлічного удару високого тиску, що виникає в обмеженому обсязі рідини, 
при електричному розряді. Здійснюється без утворення вибухової хвилі й 
розкиду уламків, що є принциповим чинником під час провадження робіт у 
місцях з виділенням пилу або ймовірною появою газу. Цей метод зовсім 
безпечний для людей, що працюють поблизу, і встановленого обладнання, тому 
він може з успіхом застосовуватися не тільки на відкритих майданчиках 
будівництва, але також і всередині виробничих приміщень. 

Електрогідравлічний метод украй ефективний у процесі виконання робіт 
із демонтажу різних будівельних конструкцій (залізобетонні фундаменти, 
підкранові балки, колони, стіни, перекриття, сходові марші тощо), руйнування 
великогабаритних вирізаних частин бетону. Застосування гідравлічних методів 
руйнування будівельних конструкцій з використанням гідроклинів і 
гідрогострозубців (рис. 8.5) є альтернативними традиційним методам. Це 
мобільне обладнання дає змогу виконувати роботи з руйнування будівельних 
конструкцій без ударних впливів і без пилу. 

 

  

а б 

Рисунок 8.5 – Руйнування бетону електрогідравлічним методом: 
 а – за допомогою гідроклина; б – за допомогою гідрогострозубів 

 

Вибуховий метод (буропідривний). Вибух як засіб знесення зазвичай 
використовуються для обвалення промислових конструкцій, наприклад 
димарів, а також для високих будівель, оскільки механічний демонтаж у цьому 
випадку зазвичай технічно неможливий або не доцільний. Вибуховий спосіб 
найменш трудомісткий і найбільш економічний. 

На вибір способу знесення будинку впливають багато факторів, з поміж 
головних – ступінь потенційної небезпеки для людей і важливих комунікацій. 
Вибух створює дві основні ударні хвилі – вибухову хвилю з можливим 
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розльотом осколків і сейсмічну хвилю від обвалення конструкції, що може 
ушкодити підземні комунікації. Сутність знесення будівлі за допомогою вибуху 
полягає не в руйнуванні його, а так званому «завалі».  

Вибуховий спосіб заснований на використанні енергії вибуху. Для 
руйнування будівель застосовують шпурові заряди вибухової речовини, які 
розташовують на одному рівні в основі будівлі по його периметру, утворюючи 
таким чином суцільну підкладку. Унаслідок вибуху будівля руйнується й осідає 
на свою основу (рис. 8.6). Бетонні та залізобетонні конструкції підривають на 
дроблення. Залежно від розмірів конструкцій і споруд застосовують накладні, 
шпурові, свердловинні або камерні заряди. 

 

   
а б 

Рисунок 8.6 – Застосування вибухового методу:  
а – для руйнування будівлі; б – для руйнування димової труби 

 

Однак варто відзначити, що вибуховий метод нерідко пов’язаний з 
певними ризиками як для населення, так і для навколишніх будівель і 
підземних комунікацій. Тому механічне знесення як більше «делікатна» 
процедура виявляється кращою, хоча й обходиться набагато дорожче. 

Термічний метод. Термічний метод ефективний у разі руйнування 
монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Термічний спосіб 
руйнування монолітних конструкцій базується на використанні потужного 
джерела тепла у формі високотемпературного газового потоку або електричної 
дуги. Термічне різання бетону й залізобетону успішно здійснюють за 
допомогою пристрою, що одержав назву кисневого списа (рис. 8.7). Принцип 
дії його полягає в плавленні бетону продуктами згоряння заліза у струмені 
кисню, що надходить у спаленну трубу в кількості, достатній для горіння й 
винесення шлаків із прорізуваної конструкції. 

Комбінований метод. У сучасних міських умовах найпридатнішим є 
комбінований демонтаж будівель і споруд, що поєднує в собі кілька видів 
руйнування. Демонтаж різних елементів будівлі потребує втручання різного 
виду техніки – стіни будівлі найкраще зносити механізованих способом, для 
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демонтажу фундаменту найефективнішим є вибуховий спосіб, а внутрішні 
приміщення потребують ощадливого ручного розбирання. 

 

  
а б 

Рисунок 8.7 – Термічне різання бетону:  
а – робота кисневого списа; б – робота кисневого списа 

 

Якщо під час проведення реконструкції будівлі потрібен демонтаж 
внутрішніх конструкцій, то на кожний елемент складається план провадження 
робіт для встановлення методів і послідовності демонтажних робіт. Не менш 
важливим є визначення зон небезпеки й передбачення заходів із розподілу 
навантаження на конструкції, що залишилися, для забезпечення стійкості всієї 
будівлі. Вивіз та утилізація будівельних відходів, також мають обумовлюватися 
умовами проєкту виконання робіт, зокрема – попередній приблизний 
розрахунок обсягів будівельного сміття, призначеного для вивезення й 
переробки. 

Перероблення будівельних відходів стає невід’ємним етапом процесу 
здійснення демонтажу конструкцій промислових будівель і споруд. Саме за 
допомогою перероблення будівельних відходів багато матеріалів стають знову 
придатними для використання – це деревина, залізобетонний лом, 
асфальтобетон, пластик, скло, цегляний бій і багато інших матеріалів [93, 120]. 

У світовій практиці застосовуються два головних принципи організації 
перероблення важких будівельних відходів [77, 120–123]: 

 перероблення відходів, що утворилися, на місці їхнього виникнення (на 
будівельному майданчику); 

 перероблення будівельних відходів на спеціальних комплексах 
(полігонах). 

Перероблення будівельних відходів на місці їхнього виникнення. 
Коли всі процеси виготовлення продукції виконуються біля будівлі, яку 
демонтують, використовується пересувне або самохідне переробне обладнання, 
яке розташовується на мобільному майданчику переробки будівельних  
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відходів (рис. 8.8). Існує декілька конструкцій пересувних установок, а вибір 
конкретної визначається за двома параметрами: фізико-механічними 
властивостями матеріалу, який перероблюють, (твердість, пружність тощо) і 
вимогами до кінцевого продукту. Мобільні установки зазвичай установлюють 
на колісні шасі та буксируються тягачами або тракторами. 

 

  

а б 

Рисунок 8.8 – Перероблення відходів бетону на вторинний щебінь: 
а – за допомогою мобільного дробильно-сортувального комплексу;  

б – за допомогою щокової установки 
 

Зазвичай там, де проводився демонтаж будівель або споруд, практично 
завжди передбачається нове будівництво, де будуть необхідні будівельні 
матеріали. Тому рециклінг (перероблення) будівельних відходів призводить 
до економії, яка досягається тим, що будівельні матеріали не потрібно 
перевозити з місця їхнього виробництва до будівельного майданчика, тобто не 
виникає витрат на завантаження, транспортування та розвантаження. Також 
відсутні витрати на завантаження, транспортування та поховання будівельних 
відходів на полігоні. 

Полігон будівельних відходів – це комплекс природоохоронних 
споруджень, призначених для складування, ізоляції, знешкодження та 
переробки відходів, що забезпечує захист від забруднення атмосфери, ґрунту, 
поверхневих і ґрунтових вод. 

Принцип роботи полігона утилізації будівельних відходів найточніше 
можна розглянути на прикладі переробки залізобетонних виробів. 
Залізобетонний лом, отриманий на місці руйнування будівель, що зносять, 
транспортується на полігон (майданчик) переробки, де попередньо складується 
для підготовки до первинного дроблення (рис. 8.9). 
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а б 

Рисунок 8.9 – Полігон для утилізації будівельних відходів: 
 а – загальний вигляд полігона; б – переробна стаціонарна установка 
 

Зазвичай, комплекс складається з декількох ділянок:  
 ділянка прийому відходів, де здійснюється їхнє складування, попереднє 

сортування й обробка негабаритних плит або уламків до розмірів, які здатна 
пропустити дробарка. Цю ділянку зазвичай обслуговують екскаватори з 
гідрогострозубцями; 

 ділянка підготовленого матеріалу, де працюють фронтальні 
навантажувачі з ємністю ковша 4–5 м3, що здатні забезпечити безперервну 
роботу високопродуктивної дробарки; 

 переробна установка, що включає прийомний бункер, дробильний 
агрегат, магнітний сепаратор і сортувальний вузол. Як первинні дробильні 
агрегати зазвичай використовують щокові дробарки, а також роторні агрегати 
ударно-відбивної дії, до того ж останні здебільшого не потребують установки 
дробарки другого ступеня. На великих переробних підприємствах до складу 
установки входять також дробарка вторинного дробіння, повніший набір 
гуркотів, система повітряної сепарації легких часток (залишки утеплювача, 
шпалер, лінолеуму тощо), а іноді й установка для мийки вторинних щебенів; 

 склад готової продукції можна укомплектувати за допомогою 
поворотних конвеєрів, що відсипає щебінь різних фракцій у конічні відвали, 
або автоматизованими силосними складами. У силосах зберігається щебінь, 
який розподіляється за фракціями та за міцністю, звідки він автоматично 
відвантажується замовникові в заданому процентному співвідношенні. 
Зазвичай комплекси обладнані автомобільними вагами для зважування 
матеріалу, що надходить, і продукції, що відпускається. 

Комплекси не тільки виконують важливе екологічне й економічне 
завдання державного значення, але також є високорентабельними 
підприємствами. Їхні доходи складаються з плати за приймання матеріалу на 
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перероблення (постачальник заощаджує транспортні витрати на доставку до 
місця смітника й плату за смітник) і доходів від продажу вторинних щебенів, 
що дешевше природного. Продуктивність комплексів залежно від їхньої 
комплектації й завантаження становить 100–800 тис. тон у рік. 

Аналіз варіантів перероблення будівельних відходів показує, що перший 
варіант не дає змоги застосовувати високопродуктивне обладнання, що 
забезпечує одержання чистого та фракціонованого продукту. Крім цього, він 
потребує особливих заходів з екологічного захисту прилеглих міських 
територій, усуває можливість безперервної роботи дробильних установок. Але 
для невеликих обсягів робіт він досить ефективний за рахунок економії 
вантажно-розвантажувальних і транспортних витрат. 

Другий варіант передбачає додаткові транспортні витрати на доставку 
відходів до місця перероблення, які компенсуються ефективною роботою 
дробильно-сортувального комплексу великої потужності, можливістю глибшої 
переробки, відбором увсіх сторонніх включень, можливістю організації 
постійної логістики й маркетингу, порівняно простим рішенням екологічних 
проблем. 

8.2 Рекультивація порушених міських територій 

При реновації територій промислових районів у практиці вітчизняного й 
зарубіжного містобудування досить часто виникає необхідність у спеціальному 
виді інженерної підготовки територій – рекультивації територій, порушених у 
результаті виробничої діяльності людини. Дані про сучасні та перспективні 
порушення територій сприяють виявленню територіальних резервів при 
складанні планів розвитку міст і прилеглих районів. Типи порушення, їхні 
геометричні параметри й розміщення в плані міста визначає складність і 
характер відновних заходів для містобудівного освоєння. 

Рекультивація земель – комплекс робіт, спрямованих на відновлення 
продуктивності та народногосподарської цінності порушених земель, а також 
на поліпшення умов навколишнього середовища відповідно до інтересів 
суспільства [68]. Напряки рекультивації порушених земель: 
сільськогосподарський, лісогосподарський, водогосподарський, рекреаційний, 
санітарно-гігієнічний і будівельний. 

Розроблення проєктів рекультивації порушених територій повинне 
проводитися з огляду на такі фактори [69]:  

 природних умов району (кліматичних, геологічних, гідрологічних, 
вегетаційних); 

 розташування порушеної ділянки; 
 перспективи розвитку району розробок; 
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 фактичного або прогнозованого стану порушених земель до моменту 
рекультивації (площі, форми техногенного рельєфу, ступеня природного 
заростання, своєчасного й перспективного використання порушених земель, 
наявності родючого шару грунту та потенційно родючих порід, прогнозу рівня 
ґрунтових вод, підтоплення, осушення, ерозійних процесів, рівня забруднення 
грунту); 

 показників хімічного та гранулометричного складу, агрохімічних і 
агрофізичних властивостей, інженерно-геологічної характеристики розкривних 
і вміщувальних порід і їхніх сумішей у відвалах; 

 господарських, соціально-економічних і санітарно-гігієнічних умов 
району розміщення порушених земель; 

 терміну використання рекультивованих земель з урахуванням 
можливості повторних порушень; 

 охорони навколишнього середовища від забруднення її пилом, 
газовими викидами та стічними водами відповідно до встановлених норм  
ГДВ і ГДК; 

 охорони флори й фауни. 
Рекультивація порушених земель повинна здійснюватись у два 

послідовних етапи: технічний і біологічний [68]. Технічний етап 
рекультивації (технічна рекультивація) – це етап, що включає підготовку 
земель для подальшого цільового використання в народному господарстві.  

Під час проведення технічного етапу рекультивації залежно від напряу 
рекультивованих земель мають бути виконані такі основні роботи: 

 грубе й чисте планування поверхні відвалів, засипання нагірніх, 
водопідвідних, водовідвідних каналів;  

 надання укосу пологого схилу або терасування укосів;  
 засипання та планування шахтних провалів; 
 звільнення рекультивованої поверхні від великогабаритних уламків 

порід, виробничих конструкцій і будівельного сміття з подальшим їх 
похованням або організованим складуванням; 

 будівництво під’їзних шляхів до рекультивованих ділянок, побудова    
в’їздів і доріг на них з урахуванням проходу сільськогосподарської, 
лісогосподарської та іншої техніки; 

 побудова, за необхідності, дренажної, водовідвідної, зрошувальної 
мережі та інших гідротехнічних споруд; 

 облаштування дна й бортів кар’єрів, оформлення залишкових траншей, 
укріплення укосів; 

 ліквідація або використання гребель, дамб, насипів, засипання 
техногенних озер і проток, благоустрій русел річок; 
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 створення та поліпшення структури рекультивованого шару, меліорація 
токсичних порід і забруднених ґрунтів, якщо неможливо їх засипати шаром 
потенційно родючих порід; 

 створення, за необхідності, екранувального шару; 
 покриття поверхні потенційно родючими або родючими шарами 

ґрунту; 
 протиерозійна організація території. 
Землі, що рекультивуються, і прилегла до них територія після завершення 

всього комплексу робіт із технічної рекультивації повинні становити собою 
оптимально організований і екологічно збалансований стійкий ландшафт. 

Біологічна рекультивація – це комплекс агротехнічних і 
фітомеліоративних заходів по відновленню родючості порушених земель. При 
проведенні біологічного етапу рекультивації повинні бути враховані вимоги до 
рекультивації земель за напрямками їх використання. Біологічний етап повинен 
здійснюватись після повного завершення технічного етапу. 

Сформулюємо вимоги до рекультивації земель при різних напрямках 
використання [69]. 

Вимоги при сільськогосподарському напрямі повинні включати: 
 формування ділянок порушених земель, зручних для використання по 

рельєфу, розмірами й формою, поверхневий шар яких повинен бути складений 
породами, придатними для біологічної рекультивації;  

 планування ділянок порушених земель, що забезпечує продуктивне 
використання сучасної техніки для сільськогосподарських робіт і виключає 
розвиток ерозійних процесів і зсувів ґрунту; 

  нанесення родючого шару ґрунту на малопридатні породи при 
підготовці земель під ріллю;  

 використання потенційно родючих порід з проведенням спеціальних 
агротехнічних заходів при відсутності або нестачі родючого шару ґрунту;  

 виконання ремонту ділянок, що рекультивуються; 
 проведення інтенсивного меліоративного впливу з вирощуванням 

однорічних, багаторічних злакових та бобових культур для відновлення й 
формування кореневого шару та його збагачення органічними речовинами при 
застосуванні спеціальних агрохімічних, агротехнічних, агролісомеліоративних, 
інженерних і протиерозійних заходів; 

 отримання висновку агрохімічної та санітарно-епідеміологічної служби 
від відсутності небезпеки виносу рослинами речовин, токсичних для людини й 
тварини. 
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У проєкті рекультивації земель сільськогосподарського призначення 
нормативні вимоги зводяться до створення біологічно продуктивних ділянок 
земної поверхні з необхідними умовами для росту й розвитку рослин. 

Вимоги при лісогосподарському напрямі повинні включати: 
 виконання ремонту ділянок, що рекультивуються; 
 створення насаджень експлуатаційного призначення, а за необхідності, 

лісів захисного, водорегувального та рекреаційного призначення; 
 створення рекультиваційного шару на поверхні укосів і берм відвалів з 

мілкоземлистих нетоксичних матеріалів, сприятливих для вирощування лісу; 
 визначення потужності і структури рекультиваційного шару  залежно 

від властивостей гірських порід, характеру водного режиму та типу 
лісонасаджень; 

 планування ділянок, що не допускає розвиток ерозійних процесів і 
забезпечує безпечне застосування ґрунтообробних, лісосадильних машин і 
машини по догляду за посадками; 

 створення в несприятливих ґрунтових умовах лісонасаджень, що 
виконують меліоративні функції; 

 підбір деревних і чагарникових рослин з класифікацією гірських порід, 
характером гідрогеологічного режиму та інших екологічних факторів; 

 організація протипожежних заходів. 
При лісогосподарському напрямі рекультивації нормативні вимоги 

зводяться до створення біологічно продуктивних ділянок земної поверхні з 
необхідними умовами для росту й розвитку рослин. 

Вимоги при водогосподарському напрямі повинні включати: 
 створення водойм різного призначення в кар’єрних виїмках, траншеях, 

деформованих ділянках шахтних полів; 
 комплексне використання водойм переважно для водопостачання, 

рибницьких і рекреаційних цілей, зрошення; 
 будівництво відповідних гідротехнічних споруд, необхідних для 

затоплення кар’єрних виїмок і підтримки в них розрахункового рівня води; 
 заходи щодо запобігання зсувів і розмиву укосів водойм; 
 екранування токсичних порід, ложа й бортів водойм і пластів, схильних 

до самозаймання, в зоні змінного рівня та вище рівня води; 
 захист дна й берега від можливої фільтрації; 
 заходи щодо запобігання потрапляння у водоймах кислих або лужних 

підземних вод і підтримання сприятливого режиму та складу води відповідно 
до санітарно-гігієнічних норм; 

 заходи з благоустрою території та озеленення укосів. 
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Вимоги при санітарно-гігієнічному напрямі повинні включати: 
 вибір засобів консервації порушених земель залежно від стану, складу 

та властивостей складових порід, природно-кліматичних умов, техніко-
економічних показників; 

 узгодження всіх заходів із технічної та біологічної рекультивації при 
консервації порушених земель з органами санітарно-епідеміологічної служби; 

 застосування в’яжучих матеріалів для закріплення поверхні порушених 
земель, що не роблять негативного впливу на навколишнє середовище йі 
володіють достатньою водоміцністю іта стійкістю до температурних коливань; 

 нанесення екранувального шару ґрунту з потенційно родючих порід на 
поверхню промислових відвалів, складених непридатним для біологічної 
рекультивації субстратом; 

 виконання меліоративних робіт; 
 консервація шламовідстійників, хвостосховищ, золовідвалів та інших 

промислових відвалів, що містять токсичні речовини, з дотриманням санітарно-
гігієнічних норм; 

 закріплення промислових відвалів технічними, біологічними або 
хімічними способами. 

Отже, при санітарно-гігієнічному напрямку рекультивації нормативні 
вимоги зводяться до виконання завдань, необхідних для створення зон 
відпочинку й консервації порушених земель. 

Вимоги при рекреаційному напрямі повинні включати: 
 вертикальне планування території з мінімальним обсягом земляних 

робіт, збереження існуючих або утворених у результаті виконання робіт форм 
рельєфу на стадії технічного етапу; 

 забезпечення стабільності ґрунтів при будівництві споруд для 
відпочинку та занять спортом; 

При будівельному напрямку рекультивації нормативні вимоги 
зводяться до створення ділянок земної поверхні, придатних для розміщення 
промислових майданчиків і житлових масивів. 

Порушені землі за техногенним рельєфом для рекультивації 
класифікують у такий спосіб [68]: 

 землі, порушені при підземних гірничих роботах (рис. 8.10): провали, 
прогини, відвали; 

 землі, порушені при відкритих гірничих роботах (рис. 8.11): виїмки 
кар’єрні, відвали внутрішні, відвали зовнішні; 

 землі, порушені при складуванні промислових, будівельних і 
комунально-побутових відходів (рис. 8.12): відвали. 
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 землі, порушені при будівництві лінійних споруд: виїмки земляні; 
насипи земляні; виїмки кар’єрні й земляні; відвали й насипи земляні. 

 

   

а б в 

Рисунок 8.10 – Землі, порушені при підземних гірничих роботах: 
а, б – шахтні відвали (Донбас, Україна); в – провал (Верхньокамське родовище 

калійних і магнієвих солей, м. Березники, Пермський край, Росія)  
 

  

а б в 

Рисунок 8.11 – Землі, порушені при відкритих гірничих роботах: 
а – Домбровський кар’єр із видобування калійно-магнієвих солей (м. Калуш, 

Україна); б – кар’єр Полтавського ГЗК (м. Горішні Плавні, Україна); 
 в – відвали розкривних порід (м. Кривий Ріг, Україна) 

 

Містобудівне використання рекультивованих територій передбачає 
розміщення житлового, культурно-побутового та промислового будівництва, 
спортивно-розважальних об’єктів, облаштування водоймищ, ландшафтно-
рекреаційних зон. Розроблення проєктів рекультивації здійснюється на основі 
діючих екологічних, санітарно-гігієнічних, будівельних, водогосподарських, 
лісогосподарських та інших нормативів і стандартів відповідно до регіональних 
природно-кліматичних умов і місця розташування порушеної ділянки. 
Розглянемо принципи та приклади рекультивації основних типів порушених 
міських земель. 
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Рисунок 8.12 – Землі, порушені при складуванні промислових, будівельних і 
комунально-побутових відходів: а – золовідвал (Естонська сланцева теплова 

електростанція, м. Нарва, Естонія); б – шлаковий відвал металургійного 
виробництва, в – полігон твердих побутових відходів 

 

Рекультивація міських земель, порушених при підземних гірничих 
роботах. 

Шахтні відвали. Поширеною формою шахтних відвалів є терикон. 
Висота териконів може досягати 50 м і більше. Певні шахтні породи здатні 
самозайматися, якщо вони складені у відвали висотою понад 10 м. У сучасних 
умовах виробництва для спрощення інженерних заходів із рекультивації та 
подальшого використання шахтних відвалів розроблені нові методи їх 
відсипання (шахтним відвалам надають плоску або терасоподібну форму 
рельєфу). Дає змогу освоювати території, зайняті відвалами, відразу ж після 
відсипання, але тільки як сади, пари, майданчики для пасивного та активного 
відпочинку. 

Напрями використання шахтних відвалів після рекультивації подано 
на рисунку 8.13. 

Шахтні терикони й відвали розкривних порід ліквідують повністю або 
частково. Ліквідація териконів і відвалів необхідна, якщо вони потрапляють у 
зону забудови та є перешкодою для подальшого будівництва. Повна розробка 
териконів виправдовує себе в тих випадках, коли породи, що їх складають, 
можуть бути використані як сировина для виробництва будівельних матеріалів 
або необхідні для вертикального планування й засипання місцевих знижень – 
провалів. Зазвичай терикони розбирають частково до висоти 10–15 м [46], щоб 
виключити їх самозаймання та влаштовують пологі укоси (рис. 8.14). 

У вітчизняній практиці містобудівного освоєння техногенних територій 
промислових підприємств є низка прикладів ефективного проведення 
рекультивації порушених територій і зведення об’єктів будівництва 
безпосередньо на відвалах промислових відходів (будівельний напрямок 
рекультивації). 
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Рисунок 8.13 – Напряки використання шахтних відвалів після рекультивації 

 

а 

 
 

б 

 
 

Рисунок 8.14 – Часткова розробка й переформування відвалів:  
а – зрізка вершини та пониження відвалу; б – переформування відвалу; 
1 – існуюча поверхня; 2 – породи, що зберігаються, або насипний ґрунт;  

3 – проєктна поверхня; 4 – шахтна порода 
 

У Донецьку є досвід зведення на спланованій шахтній породі двох 
дев’ятиповерхових житлових будинків, а також баштової градирні на 
металургійному заводі. При реконструкції шахти ім. Ілліча в місті Кадіївка 
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(Луганська обл.) будівлю вентиляційної установки зведено також на відвальних 
породах рекультивованого терикону. Ще один із прикладів – зведення в м. 
Перевальськ (Луганська обл.) гаражного комплексу на шахтному відвалі, який 
був розміщений на яровому схилі та рекультивований зі створенням плато й 
переплануванням, що дозволило отримати площу близько 1 га [16]. 

Ще один із прикладів – рекультивація 30-ти метрового терикону на 
вулиці Териконній у Червоногвардійському районі міста Макіївки (Донецька 
обл.), який займає близько чотирьох гектарів. У 2013 році трохи більше місяця 
знадобилося, щоб зрівняти з землею 900 тис. тонн породи й побудувати на 
цьому місці гіпермаркет «Метро» площею 16 тис. м2. Загальна вартість проєкту – 
близько двадцяти мільйонів євро [127].  

Принципові схеми будівельного напряму рекультивації порушених 
територій шахтних відвалів показані на рисунку 8.15 [16]. 

 

  

а б 

  
в г 

Рисунок 8.15 – Схеми будівельного напряму рекультивації шахтних відвалів: 
а, б – цивільне будівництво; в) промислове будівництво; г) рекреаційне 

будівництво; 1 – породний відвал; 2 – житлові будинки; 3 – спортивні споруди; 
4 – будівлі терасного типу; 5 – промислові будівлі та споруди;  

6 – паркові споруди 
 

Цікаві пропозиції щодо будівництва на шахтних відвалах екологічно 
чистих джерел електроенергії – вітроелектростанцій. Проєкт використання 
териконів як майданчиків для добування вітрової енергії був розроблений в 
Українському інституті гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерської 
справи НАН України в Донецьку [109]. На територіях закритих шахт є 
підстанції, які можна використовувати в комплексі з електростанціями, 
розміщеними на зміцнених терасах відвалів. Дослідження потоків повітря 
навколо териконів показують п’ятикратне збільшення швидкості повітря  
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на 60-метрових вершинах відвалів, а вітроелектростанції економічно доцільно 
будувати при середньорічній швидкості вітру понад 6 м/с. Такі повітряні 
характеристики відкривають непогані перспективи будівництва 
вітроелектростанцій на рекультивованих шахтних відвалах і використання 
енергії вітру для енергопостачання міських мікрорайонів. 

До теперішнього часу в Україні кількість випадків здійснення 
будівництва на техногенних територіях промислових відвалів порівняно 
невелика, що спонукає до обережності при прийнятті рішень про забудову 
відвалів. Порівнянно з будівництвом в природних умовах, виникає необхідність 
врахування додаткових факторів, без опрацювання яких ведення будівництва на 
промислових відвалах не може вважатися допустимим. Серед них можн 
виокремити насамперед питання екології території забудови й відому 
неоднорідність складання та нерівномірність розподілу міцності й 
деформативних властивостей порід [17, 18]. Освоєння під забудову територій 
териконів і відвалів допускають після стабілізації осідання, при цьому повинен 
бути проведений техніко-економічний аналіз варіантів розміщення забудови на 
занедбаних і незручних землях, а також інтенсифікації використання існуючих 
сельбищних зон шляхом унок підвищення щільності забудови. Практика 
показує, що будівельна рекультивація ефективна лише за умови високої 
ринкової вартості землі в районі освоєння. 

Отже, завдання рекультивації полягає в необхідності правильно 
оцінити можливий негативний вплив техногенних територій на життєдіяльність 
людини, а також величину впливу деформацій земної поверхні й вибрати 
раціональні екологічні та інженерно-будівельні проєктні рішення комплексу 
заходів з рекультивації міських територій. Тому найперспективнішим на цьому 
етапі містобудівного розвитку є озеленення відвалів (рис. 8.16, а) і 
використання територій, займаних породними відвалами, під об’єкти, які не 
потребують високих капітальних витрат і забезпечують швидку окупність 
вкладених коштів. До таких споруд належать: гаражні комплекси, оглядові 
майданчики (рис. 8.16, б), спортивні споруди, склади різного призначення, 
рекреаційні об’єкти [18]. 

Шахтні відвали різні за формою й розмірами можуть бути виразними 
акцентами у просторі зон відпочинку, використані як елементи для трасування 
по них прогулянкових маршрутів і облаштування оглядових площадок, 
обладнання терасових садів, трасування лижних спусків, ділянок для 
екстремальних видів спорту та розваг, авто- мото- велотреків, встановлення 
меморіальних та пам’ятних знаків, культових споруд [50]. При впорядкуванні 
таких ділянок планувальні роботи повинні відбуватися тільки після проведення 
гірничо-технічного етапу рекультиваційних робіт із виположуванням та 
формуванням схилів, підсипанням рослинного ґрунту, озелененням. 
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Рисунок 8.16 – Використання териконів для озеленення та організації  
оглядових майданчиків: а – озеленення породних відвалів; б – оглядовий 

майданчик на териконі біля стадіону «Шахтар»  
(м. Донецьк, парк ім. Щербакова) 

 

Захисно-декоративне озеленення відвалів може поєднувати в собі дві 
необхідні функції: з одного боку відновлення фітогеосфери дасть змогу знизити 
шкідливий вплив відвалів на навколишнє міське середовище, а з іншого – 
законсервувати відвали для подальших розробок як техногенних родовищ 
корисних копалин. У містах Донецької та Луганської області більшість 
шахтних відвалів, які перебувають у нульовому термічному режимі, озеленені 
або самозалісені, але потребують рекультиваційних заходів та впорядкування.  
Широкий розвиток зеленого будівництва стримується поки що малою 
приживлюваністю саджанців і насіння на відвалах через низькі агротехнічні 
характеристики шахтної породи, а покриття поверхонь породних відвалів 
рослинним ґрунтом вимагає значних витрат, що не виправдовує містобудівну 
мету рекультивації. У зв’язку з цим перспективним напрямком є створення 
штучних грунтів для озеленення відвалів з використанням нових 
фітотехнологій. 

Комплексне вирішення в Україні проблеми утилізації відходів 
видобутку та збагачення вугілля, а також містобудівного освоєння техногенних 
територій має важливе екологічне й соціально-економічне значення. З одного 
боку, зберігання відходів супроводжується негативним впливом на навколишнє 
середовище та економічними витратами на нейтралізацію таких впливів, з 
іншого – відходи виробництва є техногенним родовищем, тобто ресурсним 
потенціалом для випуску в майбутньому різної номенклатури продукції з 
одночасним зниженням екологічного навантаження на навколишнє середовище 
й відновленням її відтворювального потенціалу. Крім того, утилізація 
промислових відходів і рекультивація порушених територій дозволяє 
створювати нові робочі місця й ефективно вирішувати проблему зайнятості 
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населення вугільних регіонів в процесі ліквідації шахт. 
Цікаво подивитися на досвід інших країн, які вже досить давно 

працюють у напрямі рекультивації та містобудівної адаптації промислових зон 
гірничих підприємств. 

Використання порушених територій після рекультиваційних заходів у 
різних країнах мають не однакове призначення. Наприклад в Японії 
(м. Саппоро), Китаї (м. Ланчжоу, Хух-хото, Фушунь), Австралії (м. Сідней), 
Шотландія (м. Фолкерк), Канаді (м. Ванкувер) – перевага віддається 
озелененню та залісенню порушених територій з метою збільшення 
рекреаційних зон, що використовуються під зони відпочинку, парки, музеї 
ландшафтно-паркового мистецтва, гідропарки тощо. У Німеччині  
(м. Дуйсбург, Ессен, Бохум), Бельгії (м. Монс), ПАР (м.м. Йоганнесбург, 
Преторія) – порушені території використовуються не тільки в рекреаційних 
цілях, але й під забудову спорудами громадського, спортивно-туристичного 
призначення, екстремальних видів спорту, тощо. Дослідження довели, що 75 % 
рекультивованих териконів мають ландшафтно-рекреаційне призначення, 
використовуються під зони відпочинку, парки, зелені зони, а 25 % – під 
будівництво та встановлення інженерних споруд [50]. 

Одним із прикладів рекультивації виробничих територій і реновації 
промислових будівель і споруд у Німеччині є культурно-розважальний 
центр, розташований на території колишньої шахти «Цольферайн»  
(рис. 8.17). Шахта «Цольферайн» – недіюча кам’яновугільна шахта в місті 
Ессен (Німеччина, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), яка 
побудована на початку 1930 року й була однією з найбільших і 
найпродуктивніших шахт Рурського регіону. З 2001 року шахта «Цольферайн» 
є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та визнана світовою культурною 
спадщиною і рукотворним дивом техніки, яке необхідно зберегти як свідка 
індустріального прогресу [117]. 

Сама шахта була закрита в 1986 році як економічно не перспективна. 
Однак споруди на території шахти та збагачувальної фабрики збереглися в 
первозданному вигляді й перетворилися в культурний і творчий центр Ессена, 
тематичну станцію регіонального проєкту «Шлях індустріальної культури» 
Рурського регіону. Тут можна відвідати музей «Дорога вугілля», музей 
Рурського регіону, дизайн-центр землі Північний Рейн-Вестфалія, музей 
кераміки «Margaretenhöh», виставку сучасного мистецтва. До того ж було 
придумано цікаве рішення: взимку, уздовж промислових будівель заливають 
ковзанку, а влітку там працює басейн. 
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Рисунок 8.17 – Реновація території шахти «Цольферайн»  
 

Провали та прогини на поверхні землі утворюються в результаті 
обвалення даху підземних виробок і пустот, коли вони залягають на невеликій 
глибині. Обсяг руйнувань нерідко буває значним, якщо геологія ділянки 
представлена наносними грунтами – піщаними та глинистими. Провали іноді 
охоплюють великі площі, а глибина воронок обвалення сягає 50 м. Провали та 
прогини залежить від багатьох факторів, зокрема від глибини підробки й 
потужності виймаємого пласта. Максимальна осадка досягає 90% потужності 
виймаємого пласта й зменшується в процесі збільшення глибини залягання 
пустот. 

Провали, що розташовані на території ліквідованих шахт, можуть бути 
засипані порожньою шахтною породою, яка видається на поверхню з діючих 
ділянок і вкритою глинистим шаром для запобігання самозаймання (рис. 8.18, а). 
При розміщенні відновлюваної ділянки з провалами в межах міської забудови 
передбачають повне їх засипання до позначок земної поверхні. Часткове 
засипання роблять тоді, коли рівень планування не пов’язаний із позначками 
закладення фундаментів і входами в будівлю [46]. 

Провали вирівнюють за рахунок гґрунту міжпровальних просторів до 
зниженої відносно денної поверхні землі позначки (рис. 8.18, б). На таких 
ділянках, освоєних для міського будівництва, ускладнюється організація 
водовідведення йі умови їх підключення до існуючого каналізаційного 
колектора. З цієї точки зору найдоцільніша повна засипка провалів, звичайно, 
при наявності закладного матеріалу, характеристика якого відповідає вимогам, 
що висувається до основ будівель і споруд. 
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а б 

Рисунок 8.18 – Інженерні заходи щодо рекультивації територій провалів: 
а – засипання провалів породою териконів або порожньою шахтною породою;  

б – вирівнювання провалів за рахунок ґрунту міжпровальних просторів до 
зниженої відносно денної поверхні землі позначки; 1 – існуюча поверхня;  

2 – закладний матеріал; 3 – проєктна поверхня; 4 – шар глини 
 

Рекультивація міських земель, порушених при відкритих гірничих 
роботах. 

Відвали розкриву (розкривних порід) – це відходи відкритих розробок 
корисних копалин, зазвичай розкривних порід. Розміри й форма відвалів різні 
іта залежить від гірничотехнічних умов, що визначає технологія 
відвалоутворювання. Відмінною особливістю таких відвалів є значна площа, 
займана ними. Розміри територій, що розташовуються під відвалами 
розкривних порід, можуть перевершувати площу відпрацьованого кар’єру  
в 3–4 рази. 

Відвали розкривних порід зазвичай розрівнюють або зрізають до 
певного рівня (рис. 8.19, а), позначку якого призначають з урахуванням 
подальшого містобудівного використання території. Вилучений ґрунт 
використовують для підвищення позначок прилеглої території або як резерву 
для вертикального планування прилеглих ділянок. Схили відвалів планують, 
приймаючи ухили менше кута внутрішнього тертя порід і укріплюють, 
засаджуючи травами, кущами й деревами (рис. 8.19, б). При висоті укосу 20 м 
кут укосу не повинен перевищувати 12–14°, а при висоті 5–6 м – 24–30°. 
Ширину відвальних терас визначають відповідно до умов забезпечення 
механізованої посадки йі догляду за насадженнями [103]. 

 

  

а б 
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в г 

Рисунок 8.19 – Рекультивація територій відвалів розкривних порід: 
а, б – зрізання й переформування відвалів; в, г – планування схилів відвалів; 

1 – існуюча поверхня; 2 – породи, що зберігаються, або насипний ґрунт;  
3 – проєктна поверхня 

 

Кар’єри є гірничими виробками, утвореними під час видобування 
корисних копалин відкритим способом. Зазвичай вони мають регульовані 
схили, що спускаються вниз терасами. З плином часу ці схили втрачають 
геометричність форм під дією вітру і атмосферних опадів. Кар’єри, що 
залишаються в результаті розробки будівельних матеріалів, зазвичай 
розташовані уздовж річкових берегів і займають невеликі площі. Вони часто 
виявляються залитими ґрунтовими ій поверхневими водами. Великі кар’єри, 
розташовані на великих площах, охоплюють вододіли та зазвичай не обводнені. 

Кар’єри можуть бути повністю засипані до рівня земної поверхні  
(рис. 8.20, а), якщо вони розташовані серед міської забудови, де передбачають 
улаштування зелених зон або зведення будівель. Зазвичай до такого заходу 
вдаються, якщо глибина кар’єрів не перевищує 7 м [46]. 

Для засипання використовують ґрунт, який розробляють у котлованах 
фундаментів, або відходи промислових виробництв. Будинки зводять тільки 
після завершення процесу стабілізації земної поверхні. При великій дальності 
перевезення закладного матеріалу для кар’єра й недостатньо високої 
містобудівної цінності відновлюваної ділянки. передбачають часткове 
засипання кар’єрів до знижених по відношенню до денної поверхні відміток 
(рис. 8.20, б). Але засипання кар’єрного простору потребує техніко-
економічного обгрунтування, так як цей процес потребує значних капітальних 
витрат. 

У незасипаних кар’єрах улаштовують водойми (рис. 8.20, в, г), які 
виконують різні функції: декоративні, регулюючі тощо. При влаштуванні 
водойм особливу увагу потрібно приділяти стійкості прибережних схилів, 
гідрогеологічному режиму території, водопроникності чаші водойми. При 
значній фільтрації необхідно влаштовувати екрани з глини або важких 
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суглинків. Кар’єрний простір використовують не тільки для водойм і зелених 
зон, але й розміщення транспортних споруд гаражів, тунелів, а на лінійних 
виїмках – для ділянок транспортних магістралей. 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 8.20 – Інженерні заходи щодо рекультивації кар’єрів: а – повне 
засипання кар’єрів до рівня земної поверхні; б – часткова засипка кар’єрів до 
знижених відповідно денної поверхні відміток; в – улаштування водойми у 

Безлюдівському піщаному кар’єрі, Харківська обл., г – Жовтневий гранітний 
кар’єр, м. Кривий Ріг; 1 – існуюча поверхня; 2 – закладний матеріал;  

3 – проєктна поверхня 
 

Функціональне заповнення кар’єрів залежить від багатьох факторів. 
Визначено, що освоєння кар’єрів відбувається у такому співвідношенні – 95 % 
використовується під ландшафтно-рекреаційне призначення, влаштування 
парків, зон туристично-спортивного напряму, обводнення та влаштування 
гідропарків і лише 5 % кар’єрів використовується для будівництва, яке теж 
пов’язане з зонами відпочинку та розваг [50]. Сьогодні загальними 
особливостями для всіх варіантів будівельної рекультивації кар’єрів є 
відноснопорявняно невелика глибина кар’єрів, що обираються під будівництво, 
та матеріали, які видобувались. Зі стрімким розвитком техніки й будівельних 
технологій стають можливими нові рішення питань укріплення схилів, 
виявлення радіаційного фону, санації територій. 
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Громадські будинки, сформовані на території кар’єрів можуть належати 
до таких типологічних груп споруд: фізкультурно-спортивні та розважальні 
будівлі, видовищні будівлі, культурно-просвітницькі будівлі, науково-дослідні 
будівлі, в окрему групу можна виокремити улаштування у кар’єрах 
рекреаційних паркових зон із наданням ним додаткових функцій (відкриті 
кінотеатри, виставки тощо) [87]. Залежно від типології об’єкта, а також 
геометричних та інших параметрів кар’єру, його розташування відносно міста, 
центру міста, рекреаційних зон, інвестиційних можливостей та побажань 
замовника, тощо обирається й схема організації будівлі у просторі. Це може 
бути терасована будівля, повне або часткове накриття кар’єру куполом, 
часткове чи повне заповнення його амфітеатром, прилягання до схилу, окреме 
розташування будинку на дні кар’єру, заповнення однією спорудою, 
комплексом споруд і відкритих майданчиків [87]. 

Розглянемо світовий досвід рекультивації та використання територій, 
порушених кар’єрами промислових підприємств. 

Кар’єри часто рекультивуються під рекреаційну функцію для 
улаштування парків та зон відпочинку, тут можуть бути розміщені виставки, 
амфітеатри та інше. Наприклад, Великобританія має великий досвід успішної 
реалізації проєктів рекультивації територій кар’єрів [50]: 

 проєкт відновлення земель у м. Тафарнау-Бах, Грендгар площею  
до 70 га з ціллю подальшого використання для промислової забудови, 
улаштування штучного водоймища та каналів для збору поверхових вод; 

 рекультивація кар’єрів вапняка біля Дов-Холсу площею 22 га для 
рекреаційних цілей; 

 кар’єри гравійних розробок у Йоркширі, біля Котсвуолда перетворені 
на водоймища рекреаційного призначення; 

 гравійні кар’єри біля Холм-П’єррепойнту в Ноттінгемі перетворені на 
національний водяно-спортивний центр. 

Ландшафтний проєкт Australian Garden розробили Тейлор Калліті Летлін 
(Taylor Cullity Lethlean) і Пол Томпсон (Paul Thompson) (рис. 8.21). Новий 
«Австралійський сад» був замовлений студії T. С. L. Мельбурнським Королівським 
ботанічним садом і розбитий на території колишніх піщаних кар’єрів в  
південно-східному передмісті Мельбурна – Кренбоурні (Cranbourne) [54]. Перед 
нами концептуально новий підхід до організації ботанічного парку, в якому 
ключовою стала не стільки презентативна функція, скільки ідея оповіді, розкриття 
якоїсь історії за допомогою ландшафтно-пластичних прийомів. 
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Рисунок 8.21 – Ботанічний сад на території колишніх піщаних кар’єрів,  

Кренбоурні, Австралія 
 

Форма видовищних будинків і споруд у кар’єрах різноманітна: 
заповнення кар’єру амфітеатром («Кар’єр Фонтіано», м. Гроттагльє, Італія), 
комплекс будинків, що прилягаютьдо схилів кар’єру і відкритих споруд 
(концертний комплекс Roman Quarry, Австрія), окремо стояча будівля на дні 
кар’єру (Opera de arame, Куріртіба, Бразилія) [87]. 

Концертний майданчик «Дальхалла» вміщує 4 000 глядачів (рис. 8.22) 
і функціонує з 1995 року в колишньому вапняному кар’єрі, розташованому в 
центральній частині Швеції в муніципалітеті Роттвік провінції Даларна, в 
районі озера Сільян. Глибина кар’єру сягає 55 м, ширина – 175 м, довжина – 
400 м [107]. Обводнений кар’єр було вирішено не осушувати, тому озеро також 
стає частиною вистави. Акустичні якості цього театру можуть бути порівняні з 
кращими залами Європи: це досягається завдяки розмірам кар’єру, а також 
фактури породи вапняку, що забезпечує м’який звук. 

 

  
Рисунок 8.22 – Концертний майданчик «Дальхалла», м. Роттвік, Швеція 

Прикладом фізкультурно-спортивних і розважальних об’єктів є 
стадіон «Брага Мунісіпал», розташований у кар’єрі поруч зі спортивним 
парком Дум на північному схилі гори Монте-Кастро у місті Брага (Португалія) 
(рис. 8.23). Стадіон був збудований спеціально до Чемпіонату Європи з 
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футболу 2004 [89]. Архітектором стадіону, також відомого як Pedreira 
(«кам’яний кар’єр» у перекладі з португальської) став португалець Едуардо 
Соуто де Моура. Назвою цей стадіон завдячує насамперед унікальності своєї 
архітектури. Цей тридцятитисячний стадіон має лише дві трибуни, дах яких 
з’єднаний паралельними сталевими канатами. 

 

  
Рисунок 8.23 – Муніципальний стадіон, м. Брага, Португалія 

 

Агропарки – перспективний варіант використання кар’єрів [87]. 
Переваги: висадження рослин на південному схилі дасть змогу максимально 
використовувати сонячне освітлення для фотосинтезу, збирання води на дні 
кар’єру забезпечить водою для поливу, терасованість допоможе при зонуванні 
об’єкта, замкненість кар’єру захистить від вітру тощо. Недоліки: пошкоджена 
поверхня ґрунту. Приклад – проєкт-переможець міжнародного  
конкурсу рекультивації кар’єру Corongiu біля міста Карбонія-Іглесіас у Італії, 
архітектор – Марія Ірен Карділло. Передбачається висадження різних типів 
культурних рослин на різних рівнях, використовується південна орієнтацію 
кар’єру, застосовуються місцеві матеріали та форми, які вписуються в рельєф. 

Проєкт «Еко-місто 2020» передбачає будівництво гігантської споруди 
всередині рукотворного кратера в надрах знаменитої кімберлітової трубки 
«Мир», розташованої неподалік якутського міста Мирний (Саха Якутія, Росія) 
(рис. 8.24, а). Цей кар’єр, що залишився після промислової розробки алмазів, 
видобуток яких відкритим способом було припинено тут у 2001 році, є другим 
за величиною штучним отвором у поверхні планети. Його верхній діаметр 
складає 1 км, а глибина 550 метрів [113]. 
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Рисунок 8.24 – Проєкт «Еко-місто 2020»: а, б – кар’єр, що залишився  
після промислової розробки алмазів; в, г – проєктні пропозиції  

з будівництва еко-міста 
 

Проєктувальники архітектурного бюро «Еліс» (м. Москва, Росія) 
запропонували перекрити кар’єр світлопрозорим куполом (рис. 8.24, б) [113], 
по стінках спорудити бетонну конструкцію, яка буде розпирати кратер 
зсередини. Простір пропонується розбити на три яруси: нижній – для 
вирощування сільгосппродукції (так звана вертикальна ферма), середній – 
лісопаркова зона, що очищає повітря, і верхній – для постійного перебування 
людей, що має житлову функцію та служить для розміщення адміністративних і 
соціокультурних будівель і споруд. Місто розраховане на 100 тисяч мешканців. 
За задумом творців проєкту, місто не тільки допоможе реабілітувати екологію 
промислової зони, але й зробить життя людей максимально комфортним в 
умовах суворого клімату Якутії. 

Фахівці-архітектори відзначають, що концепція підземного міста далека 
від реальності. Це типовий приклад так званої паперової архітектури, якій 
притаманні нічим не стримуваний політ фантазії, сміливі ідеї, які часом ніяк не 
стосуютьсяреальності. У принципі проєкт технічно здійсненний, але 
економічно недоцільний. 
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Рекультивація міських земель, порушених при складуванні 
промислових, будівельних і комунально-побутових відходів. 

Особливості рекультивації полігонів будівельних і комунально-
побутових відходів полягають у створенні оптимальних санітарно-гігієнічних 
умов для подальшого містобудівного використання й поліпшення інженерно-
геологічних характеристик основ під забудову. Необхідно враховувати, що в 
результаті біохімічних анаеробних реакцій на полігонах виділяються гази: 
метан, сірководень, водень та інші. Найінтенсивніше газовиділення 
відбувається в перші два роки експлуатації полігона. Однак виділення газу 
може відбуватися й через десятки років після закриття полігона. Проведені 
дослідження довели, що шар відходів потужністю 4 м за п’ять років не зазнав 
ніяких змін, а шар відходів потужністю 1 м, перекритий землею, розклався 
повністю через 9 місяців [103]. Якщо відходи покриті газонепроникним шаром, 
гази можуть накопичуватися в небезпечній концентрації. У цих випадках 
необхідно проводити дренування. Потрібно ретельно дослідити ґрунтові води 
відновлюваних і прилеглих території старих полігонів. 

Технічний етап рекультивації полігонів проводиться залежно від 
містобудівного використання: або у вигляді повної заміни відходів на міцний 
грунт (зазвичай при використанні території для великого промислового 
будівництва), або у вигляді мінімального обсягу робіт з вертикального 
планування з наданням рельєфу необхідних ухилів. Розбирати йі 
використовувати під добриво можна тільки полігони побутових відходів. 
Економічно вигідно використовувати побутові відходи як добриво при 
біологічної рекультивації порушених територій з підвищеною кислотністю [103]. 

Будівництво на території колишніх полігонів можна починати тільки 
після стабілізації поверхні. При цьому повинні застосовуватися всі заходи, що 
передбачаються при зведенні будівель і споруд на сильно і нерівномірно 
стисливих породах: влаштування армованих поясів і осадових швів, розрізання 
будівель на окремі жорсткі відсіки, повна або часткова виїмка відходів, 
використання пальових фундаментів без розміщення першого поверху на рівні 
землі. 

Для рекультивації та господарчого використання полігонів побутових 
відходів розроблено нові сучасні типи полігонів та інноваційні технології 
їхнього формування тай експлуатації (рис. 8.25). 

Для розроблення заходів із рекультивації золошлаковідвалів та 
хвостосховищ насамперед необхідно вивчення їхніх мінералогічних, 
геометричних, агрокліматичних та екологічних характеристик та умов. 
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Рисунок 8.25 – Схеми побудови й рекультивації полігонів нових типів: 
а – загальний вигляд формування полігонів нових типів; б – розріз полігона 

 

Основні інженерні заходи з рекультивації хвостосховищ: створення 
дренажних призм із великозернистих різновидів хвостів у хвостосховищі для 
забезпечення прискореної рекультивації заповнених секцій; створення 
геохімічного бар’єру з кальційзмістовних порід, потенційно родючих порід і 
грунтів; створення перехідних ґрунтових горизонтів, що дає змогу підвищити 
влагозабезпеченність і збільшити врожайність сільськогосподарських культур 
на 35–40 %; рекультивація укосів дамб обвалування, за допомогою створення 
екрану з глин, нанесення суміші суглинків, що дозволяють акумулювати всю 
вологу атмосферних опадів і різко покращити лісорослинні умови 
рекультивованої території; закріплення пилуючих хвостосховищ за допомогою 
екологічно чистих способів, на основі використання місцевих матеріалів 
(цементу, вапна, глини та їхні комбінації). Рекомендується застосовувати 
цементуючі склади для закріплення укосів дамб обвалування. Пляжні зони 
доцільно закріплювати глинистими розчинами з додаванням цементуючих 
складів. 

При біологічній рекультивації хвостосховищ із токсичними грунтами 
необхідно проводити захисні заходи. Для запобігання вилуговування 
атмосферними опадами токсичних компонентів хвостів і забруднення ними 
ґрунтових вод використовують водотривкий екран – шар глинистих або важких 
суглинних грунтів потужністю 20 см. З метою захисту рослин від висхідних 
потоків вод, мінералізованих токсичними речовинами хвостосховищ, 
укладають капілярно-перериваючий шар ґрунту, наприклад глинистого, 
завтовшки 20–30 см [103]. Зверху укладають потенційно родючі ґрунти і, за 
необхідності, гумусовий шар ґрунту. Потужність останніх двох шарів залежить 
від розміщуваних рослинних угруповань, вибір яких визначається, насамперед, 
містобудівним використанням території. Експериментально доведено, що для 
формування сталого травостою на хвостосховищі необхідно наносити шар 
грунту не менше 10 см. 
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На рисунку 8.26 зображено початковий етап – будівництво та 
завершальний етап – рекультивацію золовідвалів.  

 

  
а б 

Рисунок 8.26 – Будівництво та рекультивація золовідвалів:  
а – будівництво золовідвалу Естонської ТЕС;  

б – золовідвал Балтійської ТЕС після рекультивації 
 

Для використання золи золошлаковідвалів як субстрат для вирощування 
рослин золу необхідно окисляти (pH 8–10) і збагачувати поживними 
речовинами з використанням добрив [103]. Одним з ефективних способів зміни 
pH золи є підмішування до них третинних гірських порід, що мають 
сильнокислу реакцію. Найперше можна використовувати такі деревні йі 
чагарникові породи, як береза бородавчаста, тополя, обліпиха, вільха. Пізніше 
можна посіяти овсяник червоний, буркун білий. 

На рисунку 8.27 наведені приклади розміщення промислового майданчика 
мартенівського цеху Алчевського металургійного комбінату (місто Алчевськ, 
Луганська область) на шлакових відвалах [17]. 

Наступний приклад рекультивації територій побутових і промислових 
відходів – парк квітів «Пагорб птахів» у Франції в нормандському місті 
Кан (Caen) (рис. 8.28) [72].  

З 1923 по 1973 роки на місці існуючого парку розташовувався майданчик 
складування металургійних відходів і муніципальний сміттєвий полігон, який 
отримав назву «Пагорб птахів» через велике скупчення пернатих, які люблять 
подібні місця. На початку 1990-х років металургійне виробництво було 
переведено в Південно-Східну Азію, а місто Кан, столицю Нормандії, стали 
розвивати як туристичний центр. Тому було прийнято рішення про ліквідацію 
сміттєвого полігона й перетворення старого звалища в квітучий сад. 
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Рисунок 8.27 – Зведення виробничих будівель і споруд на відвалах 

промислових відходів 
 

  
Рисунок 8.28 – Парк квітів «Пагорб птахів», м. Кан, Франція 

 

З моменту свого заснування парк став великим експериментальним 
майданчиком, де відпрацьовувалися програми рекультивації земель та 
озеленення міст, природного садівництва й гармонійного співіснування 
природи та людини. Він розташований на північному заході Кана й займає 
площу 17 га [72]. Звідси відкривається прекрасний панорамний вид на місто та 
його околиці. Парк розбитий на кілька зон і садів, а головним його прикрасою є 
величезний розарій. 

8.3 Створення альтернативних міських просторів шляхом ревіталізації 
промислових територій 

Проблема ревіталізації міських просторів, створення системи суспільно 
доступних, композиційно виразних просторів, сучасної архітектурно-
ландшафтної організації сьогодні стоїть особливо гостро, коли сучасна 
архітектурно-планувальна структура міст все частіше призводить до змін і 
порушень функціонування міста як єдиного й злагодженого механізму. Міське 
середовище не встигає адекватно реагувати на сучасну суспільно-економічну 
формацію. Неграмотне використання громадського простору спричиняє 
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утворення безлічі хаотично розташованих тимчасових споруд, які порушують 
цілісність пішохідного простору. Відповідно, безпека та комфорт перебування 
людей в містах все більше знижується. Громадський простір міського 
середовища грає важливу роль у процесі життєдіяльності людей. Комфортний, 
безпечний і креативний простір є привабливим не тільки для жителів міста, а й 
для туристів та інвесторів, які позитивно впливають на економічний складник 
міста. Рішення задач ревіталізації значною мірою залежить від гармонізації між 
сформованою планувальною структурою міст і сучасними соціально-
економічними, архітектурно-планувальними та інженерно-технічними 
вимогами. 

Ревіталізація в урбаністиці – процес відтворення, пожвавлення й 
відновлення міського простору шляхом забезпечення людей якісним і 
сприятливим середовищем проживання, надання можливостей творчого та 
професійного зростання, активної соціалізації та культурного розвитку. Для 
оптимального функціонування міської системи необхідна гармонізація всіх 
складових міського простору. Тому останнім десятиліттям виникла тенденція 
проєктувати будівлі й об’єкти ландшафтної архітектури відповідно до 
гармонізації між сучасними людськими потребами та природою. При 
формуванні образу навколишнього середовища необхідно забезпечувати 
екостійкість середовища, доступність, безпеку, відкритість, можливість 
оперувати середовищем.  

Основна мета ревіталізації полягає в розкритті нових можливостей 
старих форм, з урахуванням їхніх сучасних функцій. У процесі ревіталізації 
використовується комплексний підхід зі збереженням самобутності, 
автентичності, ідентичності й історичних ресурсів міського середовища. 
Ревіталізація уособлює низку концепцій, що прагнуть до більшої гнучкості та 
екологічної чутливості, що в постіндустріальну епоху має включати в себе 
проєктування та планування промислових територій в умовах містобудівної 
реновації. 

Завданням ревіталізації є соціалізація простору, розробка елементів 
інфраструктури, що упорядковують туризм і наукову діяльність, розвиток 
промисловості, турбота про стан навколишнього природного середовища та, як 
наслідок – залучення інвестицій [63]. 

Основні напрями ревіталізації: 
 використання занедбаних комунікацій; 
 використання підземних і надземних рівнів ув міській забудові; 
 застосування архітектурно-ландшафтних прийомів в історичній 

забудові; 
 використання та реконструкція паркових озеленених територій міста; 
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 створення садів на дахах і озеленення покрівель; 
 заглиблення транспортних ліній під землю з використанням звільнених 

територій під озеленення. 
Ступінь зміни міського середовища в процесі ревіталізації залежить від 

ступеня цінності історико-культурних об’єктів. Ревіталізація – це 
скоординований процес, до якого залучені органи місцевого самоврядування, 
місцева громада й інші учасники. Вона є одним з елементів політики розвитку, 
що спрямований на запобігання процесам деградації урбанізованих територій, 
кризовим явищам, що відбуваються внаслідок зростання суспільної й 
економічної активності, поліпшення середовища проживання з одночасним 
дотриманням принципів збалансованого розвитку [63]. 

Ревіталізація часто передбачає використання території промислового 
об’єкту в рекреаційних цілях за допомогою створення парків, скверів, системи 
пішохідних алей тощо. Залежно від містобудівних параметрів об’єкта 
ревіталізації це може бути простір передзаводській зони, вулиці, набережної, 
промислового підприємства, міського кварталу з промислової забудовою або 
промислового району. 

У вітчизняній і зарубіжній містобудівній практиці все інтенсивніше 
проявляється нова тенденція, яка передбачає використання промислових 
будівель центру як головних знакових елементів альтернативних міських 
просторів. Це, зазвичай, містобудівні простори, схожі за функціями з 
парковими просторами. Але ці парки специфічні, і створюються вони при 
оновленні занедбаних територій промислових, комунальних зон. В 
альтернативних просторах, насичених інженерними спорудами, промисловими 
будівлями або тільки їхніми окремими фрагментами, формується середовище, 
тісно пов’язане з минулим, з його образністю, технічною культурою. Тому 
неповторність такого простору є привабливою для сучасного городянина. Тут 
проводяться концерти, організовуються виставки, створюються 
багатофункціональні музейні комплекси тощо. 

Прикладом ревіталізації та впровадження зелених зон є Хай-Лайн парк 
(The High Line Park), Нью-Йорк, США. Парк на Манхеттені (Нью-Йорк) – 
зразок дивного перетворення старої непрацездатної інфраструктури в міський 
оазис, де тисячі городян і туристів можуть щодня насолоджуватися 
прогулянками (рис. 8.29) [71]. 

Після закриття залізниці в 1980 році неодноразово піднімалося питання 
про її демонтаж, але в 1999 році місцеві жителі Джошуа Девід і Роберт 
Хеммонд виступили за збереження й реновацію інфраструктури та заснували 
організацію Friends of Highline, метою якої було перетворити промислову 
територію в інноваційний публічний простір. У підсумку владою міста було 
прийнято рішення – створити на її місці паркову алею. Будівельні роботи 
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почалися в 2006 році, а відкриття відбулося в 2009 році. 
 

 

Рисунок 8.29 – Хай-Лайн парк, Нью-Йорк, США 
 

Парк становить собою сучасний індустріальний ландшафт, що включає в 
себе збереження старих залізничних шляхів, як нагадування історії цієї 
споруди. Поєднання модернового дизайну, грубих індустріальних конструкцій 
з бетону, сталі та деревини з зеленими насадженнями, захоплюючим видом на 
Гудзон і метушливими нью-йоркськими вулицями зробило Хай-Лайн одним із 
найпопулярніших публічних просторів міста. Тепер на місці фабрик і заводів, 
які раніше оточували парк, розташовуються готелі й елітні житлові комплекси. 

Наступний приклад – парк замість вугільно-газового заводу, м. Сіетл, 
США. Цей гігантський парк на березі річки Лейк Юніон, майже в центрі 
Сіетла, став прикладом того, як можна змінити ставлення городян до 
постіндустріальних ландшафтів у позитивну сторону (рис. 8.30).  

Колишній вугільно-газовий завод, розташований біля ставка, влада 
вирішила не руйнувати, натомість зробити його частиною парку для відпочинку 
й визначною туристичною пам’яткою міста. Парк орієнтований на родинний 
відпочинок: архітектору Річарду Хагу вдалося трансформувати колишні вежі, 
труби й ангари в різнокольоровий дитячий лабіринт; центральну котельню 
перетворити на майданчик для пікніка зі столиками та грилем, а компресорно-
витяжний вентилятор – у дитячий майданчик для гри. 
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Рисунок 8.30 – Ревіталізація території вугільно-газового заводу, м. Сіетл, США 
 

Велику популярність має ревіталізація занедбаних прибережних зон. В 
епоху пріоритету екологічних цінностей прибережні території набули 
особливого значення в міському середовищі. Починаючи з 70-х років минулого 
століття водні об’єкти в місті й доступ до води стали розглядати як особливу 
цінність, яка перетворює настрій городян і туристів і якість життя в місті, дає 
новий досвід і забезпечує комфорт. 

Основні світові тренди в ревіталізації або створенні нових прибережних 
територій: деіндустріалізація прибережних територій; повернення доступу 
городян до води; створення знакових об’єктів (формування магнітів тяжіння); 
поетапна трансформація невеликих зон (ревіталізація) для зручності пішоходів і 
велосипедистів; інфраструктурно-ландшафтний урбанізм, заснований на 
принципах сталого розвитку. 

Одним із прикладів ревіталізації міського простору є проєкт 
ревіталізації прибережних територій фіордів – Fjord City (Fjordbyen), Осло, 
Норвегія (рис. 8.31) [82]. Міська Рада Осло з 2000 року розвиває доступність 
берегової лінії фіордів. У 2008 р. затверджено програму розвитку набережних 
від Фрогнеркілен до Сидхавни. Програма включає 12 підпроєктів, наприклад, у 
районі Філіпстад, крім завдання створення доступних набережних, зроблено 
фокус на розвиток житлової забудови, дитячих садів і шкіл. А розвиток району 
Bjørvika має зв’язати західну частину міста та східну, зробити місто більш 
зв’язковим і збалансованим. Місто також впроваджує правила регулювання 
ревіталізації прибережних територій, щоб полегшити реалізацію таких проєктів 
у майбутньому. 
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Рисунок 8.31 – Проєкт ревіталізації прибережних територій фіордів –  

Fjord City (Fjordbyen), Осло, Норвегія 
 

DUMBO – це колишня територія промислової набережної в північно-
західному Брукліні (м. Нью-Йорк, США) (рис. 8.32) [82]. Територія 
складається з двох кварталів між Бруклінським мостом і Манхеттенським 
мостом і далі до району Вінегар Хілл. 

 

  
Рисунок 8.32 – Ревіталізація колишньої території промислової набережної в 

північно-західному Брукліні, Нью-Йорк, США 
 

Ця територія була відома як Фултон Лендінг і тут розташовувалися 
промислові та складські будівлі, пов’язані з функціонуванням паромної 
переправи між Брукліном і Манхеттеном. Після будівництва нового 
Бруклінського мосту в 1890 році, паромна переправа закрилася й почався 
процес поступової деіндустріалізації. З початку 70-х років район став 
популярний серед молодих художників, які знаходили тут великі та доступні за 
ціною студії на горищах і в підвалах будинків. Намагаючись запобігти 
знищенню історичної промислової забудови місцеві активісти в 1978 році 
назвали територію DUMBO. Це абревіатура від англ. Down Under the Manhattan 
Bridge Overpass, що означає «Проїзд під Манхеттенським мостом». 
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Тільки в 2007 році промислові будівлі були визнані національними 
історичними пам’ятками. Девелопер проєкту – приватна компанія Two Trees 
почала працювати над проєктом в 1974 році, викупивши 13 будівель. Власник 
компанії (Девід Валентас) відразу дав обіцянку місцевій спільноті, що він не 
тільки збереже всі старі промислові будівлі, але й створить нові простори для 
мистецтва, культури, для мешканців і гостей. 

Світовий досвід показує актуальність ревіталізації громадських просторів 
з урахуванням впровадження сучасних методів архітектурно-планувальної 
організації та ландшафтного урбанізму. Зі світового досвіду помітно, що без 
містобудівної політики неможлива реконструкція середовища й перспективний 
її розвиток. Ініціатива місцевого самоврядування та активність городян може 
призвести до комфортного та раціонального використання міських просторів. 

Варто зазначити, що в Україні немає досвіду розробки комплексних 
проєктів і програм ревіталізації, а лише окремі спроби здійснення відновлення 
об’єктів та територій, наприклад, оновлення комунальної інфраструктури за 
рахунок коштів міжнародних грантів. Водночас у вітчизняному нормативно-
правовому полі існує поняття «депресивних територій», програми фінансування 
з бюджету заходів на їхніх розвиток, а також програми розвитку окремих 
областей, районів, міст. Однак вони не замінюють процесу ревіталізації, а лише 
торкаються його побічно [99]. 

Так, проєкти ревіталізації міста чи частини його території стикаються не 
лише з проблемою пошуку фінансових ресурсів, але й з непоінформованістю 
громади, некомпетентністю місцевих органів влади та відсутністю комплексної 
програми сталого розвитку.  

Програма ревіталізації повинна носити комплексний характер, а її 
конструювання повинне включати такі взаємопов’язані складники [99]: 

 загальну частину, яка характеризуватиме межі програми ревіталізації, 
цілі та завдання її складників, тривалість, перелік та оцінку задіяних об’єктів 
нерухомості, концепцію фінансування, прогноз очікуваних результатів 
програми; 

 інвестиційно-будівельну частину, яка представлятиме будівельні 
проєкти та інвестиції в інфраструктуру, обсяги демонтажу та нового житлового 
будівництва; 

 соціально-екологічну частину, що описуватиме завдання у сфері 
покращення довкілля, екологічної безпеки, а також вирішення соціальних 
проблем із широким залученням громадськості; 

 економічну частину, що передбачає проєкти активізації 
підприємництва фізичних осіб, підприємств малого та середнього бізнесу, 
підприємств різних галузей економіки, а також фінансову підтримку місцевого 
підприємництва. 
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Отже, проблема соціального, економічного та екологічного занепаду 
міських територій вимагає комплексного підходу, а саме прийняття закону про 
ревіталізацію та розробки відповідної програми. Комплексність ревіталізації 
пов’язана не лише з широким колом проблем, які вона зачіпає, а й особливістю 
реалізації усієї сукупності проєктів. Так, проєкти соціального розвитку зазвичай 
потребують субсидіювання з державного бюджету, тоді як інфраструктурні 
проєкти, нове будівництво чи реконструкція можуть і повинні відбуватись із 
залученням приватного капіталу, фінансових фондів Європейського союзу, 
інших міжнародних фінансових установ. Варто розробляти програми 
ревіталізації з чітким визначенням об’єкта, очікуваних результатів програми, 
диверсифікацією джерел фінансування, а також розробкою інвестиційно-
будівельної, економічної та соціально-екологічної складових програми. 

Використання промислових об’єктів для створення альтернативних 
міських просторів можна розцінювати як заключну форму трансформації 
виробничої функції. 
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9 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ РЕНОВАЦІЇ  
МІСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

 

9.1 Основні методичні етапи проєктування реновації  
 міської промислової забудови 

На основі проведених досліджень було сформовано девять етапів 
проєктування реновації міської промислової забудови. 

Етап № 1. Передпроєктні дослідження промислової зони. Складання 
паспорту промислової зони, що підлягає реновації. 

В умовах реновації промислової будівлі на визначення функції та 
об’ємно-планувального рішення будівлі значно впливають містобудівні й 
історико-культурні характеристики промислового об’єкта, який 
перебудовується. Тому в межах передпроєктного дослідження здійснюються 
натурні обстеження будівлі та 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, складається з таких 
елементів: місце розташування (в плані міста та ситуаційному плані), опис 
промзони (основні параметри, основні підприємства й 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 й недоліки). 

Етап № 2. Технічна експертиза будівлі. Складання креслень існуючої 
будівлі: планів, розрізів, фасадів. 

Технічна експертиза будівель (споруд) проводиться з метою виявлення 
фактичного технічного стану будівельних конструкцій, визначення дійсної 
несучої здатності конструктивних елементів відповідно до діючих навантажень 
і даних натурного обстеження (оцінка залишкового ресурсу). Практичним 
результатом роботи є розробка технічних рішень з усунення 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’єкта, а також поставлених конкретних завдань. 

У процесі дослідження архітектурно-конструктивного складовника 
будівлі оцінюється її фізичний стан і аналізується просторове, конструктивне, 
композиційне та образне рішення. На основі знань архітектурного 
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проєктування та вихідних даних складаються креслення існуючої будівлі: 
поверхові плани, розрізи (поздовжній і поперечний), фасади існуючої будівлі. 

Етап № 3. Вибір функціональної програми реновації промислової 
будівлі. Вивчення основних вимог до проєктування будівель з заданою 
функцією. 

На основі даних, отриманих в результаті передпроєктних досліджень, 
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. 

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. 

Етап № 4. Вивчення закордонного та вітчизняного досвіду реалізації 
проєктів реновації за новою функціональною програмою. 

Існує необхідність адаптувати світовий та вітчизняний досвід до 
впровадження. Тому треба ретельно вивчити приклади реновації за вибраною 
функціональною програмою. 

Успішна зарубіжна практика реалізації проєктів реновації базується перш 
за все, на глибокому науково-методичному аналізі кожної конкретної 
містобудівної ситуації, що передує перед розробкою і створенням проєктів 
освоєння міських територій. При цьому поняття проєкт 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 має частковий, а не 
комплексний характер. З метою отримання максимального прибутку 
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промислові території після реновації насичують торгово-розважальними та 
діловими функціями, дуже часто ігнорують історичну значущість промислових 
об’єктів та не враховують її в своїх проєктах. 

Етап № 5. Пошук концепції просторової та образної реалізації нової 
функціональної програми. Складання компоновочних схем функціонального 
зв’язку приміщень і планів функціонального зонування внутрішнього 
простору будівлі. 

Найважливішим у творчому відношенні є пошук концепції просторової та 
образної реалізації нової функціональної програми при реконструкції будівлі 
під нову функцію. Тут необхідно запропонувати варіант вирішення, який 
поєднує такі 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 внаслідок суб’єктивного 
індивідуального сприйняття об’єкта та його оточення при натурному 
обстеженні. Концепція будується й на сформованому уявленні про місце та час 
існування промислової будівлі, розвитку його архітектури, що відбиває 
розвиток міста й виробництва. Іноді основою концепції є виявлення яскравої 
архітектурної особливості конкретної будівлі або навіть її частини. 

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

Етап № 6. Розроблення об’ємно-планувальних рішень реконструкції 
промислової будівлі. Складання креслень будівлі після реконструкції: планів 
поверхів, планів перекриття, плану покрівлі, поперечного та поздовжнього 
розрізів. 

Об’ємно-планувальне рішення будівлі, що реконструюється будується на 
основі прийнятої загальної архітектурно-просторової концепції. У нього 
входить розроблення й деталізація планувальної структури та 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 й допоміжного 
призначення, необхідні горизонтальні та 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. 
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Етап № 7. Перетворення конструктивної системи в процесі 
просторової реорганізації будівлі.  

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. 

Етап № 8. Трансформація фасадних систем промислової будівлі. 
Складання креслень фасадів після реновації. 

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

Етап № 9. Розробка генеральних планів ділянки реновації. 
Узагальнення та оформлення проєктних рішень по реновації промислової 
будівлі. 

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 необхідно узагальнити проєктні 
рішення і оформити проєктну документацію по реновації промислової будівлі, 
яка включає: плани поверхів до і після реновації; фасади до і після реновації; 
розрізи до і після реновації, плани перекриття (покриття) після реновації, план 
покрівлі після реновації; генеральний план ділянки реновації з ситуаційним 
планом (до і після реновації).  
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9.2 Приклади проєктних рішень із реновації промислових об’єктів 

Як приклади реалізації теоретичних положень із реновації промислової 
забудови та її адаптації до сучасного міського вередовища розглянемо проєкти, 
розроблені студентами кафедри Міського будівництва Харківського 
національного університету міського господарства імені  
О. М. Бекетова в межах дипломного та курсового проєктування. 

Проєкт № 1. Реновація промислової будівлі в житловий будинок. 
Вихідні дані. Ситуаційну схему території реновації наведено на  

рисунку 9.1. Площа проєктованої території становить 1,6 га. Територія 
реновації становить собою ділянку території Харківського велосипедного 
заводу. 

 

  
Рисунок 9.1 – Ситуаційна схема території 

 

ЗАТ Харківський велосипедний завод («ХВЗ», раніше Харківський 
велосипедний завод імені Г. І. Петровського) був заснований у 1923 році та став 
основним центром в СРСР з конструювання та виробництва велосипедів. З 
початку дев’яностих років економічний і фінансовий стан заводу різко 
погіршився, зменшилися обсяги виробництва продукції. У 1999 році 
акціонером «Харківського велосипедного заводу» стала приватна виробничо-
промислова фірма «ЮСІ», яка отримала ексклюзивне право на продаж всього 
асортименту продукції. Станом на 2016 рік на заводі велося складання 
велосипедів здебільшого із імпортних компонентів, є також власне 
виготовлення деталей. Випускалося 16 моделей велосипедів і комплектуючі до 
них, а також супутні товари для побуту і відпочинку. У 2017 році в одному з 
цехів заводу стався пожар. Наразі більшість цехів заводу практично не 
функціонують. 

Згідно з генеральним планом м. Харкова проєктована територія належить 
до промислової зони. Проте на сьогодні більшість підприємств цього 
промислового району не працюють, а розміщені в цій зоні деякі будівлі вже 
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змінили своє первинне функціональне призначення на цивільну функцію. Тобто 
існують передумови для перетворення території в багатофункціональну 
житлову й ділову зону та розвиток проєктів житлової забудови (табл. 9.1).  

 Таблиця 9.1 – Оцінка потенціалу реновації території 
Переваги Недоліки 

1. Розташування в зоні, наближеної до 
центра міста Харкова (4,85 км до 
центра). 
2. Наявність транспортної і інженерної 
інфраструктури (станції метро 
Захисників України, Спортивна в 
пішому доступі на відстані близько  
1 200 м). 
3. Зонування території дозволяє 
створити многофункціональну 
забудову. 
4. Висока ступінь осоєння території 
району обмежує потенціал виникнення 
конкурентних проєктів. 

1. Пасивність міста і інвесторів в 
прийнятті рішень з реновації і 
освоєнню промислових територій 
району. 
2. Неузгодженість деяких юридичних 
питань зі зміни статуса 
функціональних зон. 
3. Екологічні проблеми території 
забудови. 

 

Вихідний стан будівлі. У зв’язку з відсутністю інвентаризаційної 
дтехнічної документації існуючої будівлі, було прийняте рішення про 
віртуальне проєктування, що передбачало в якості вихідного об’єкта 
використати не реальну будівлю, а типовий промисловий об’єкт з приблизними  
параметрами, «посаджений» на проєктовану територію. Прийнятий об’єкт 
реновації представляє собою 2-х прольотну промислову будівлю з 
прибудованим 2-х поверховим побутовим корпусом (рис. 9.2). 

В основі конструктивної схеми будівлі лежить залізобетонний каркас. 
Основні конструктивні елементи будівлі: фундаменти залізобетонні стаканного 
типу; колони залізобетонні з шагом 6 м; підкранові балки залізобетонні 
довжиною 6 м; ферми сегментні залізобетонні довжиною 18 м; плити 
перекриття залізобетонні ребристі розміром 3 × 6 м; дах плоский, покрівля 
рулонна 2-х скатна. стіни з навісних залізобетонних панелей. 

Запроєктовані проєктні рішення. За результатом реновації отримуємо 
трьох поверховий житловий будинок з прибудованою 2-х поверховою 
автостоянкою. В будинку запроєктовано 116 однокімнатних квартир 
підвищеного комфорту. Кожна квартира складається з коридору, кухні-вітальні, 
житлової кімнати, суміщеної ванної кімнати та гардеробу. Загальна площа 
квартири складає 62,6 кв. м., житлова площа – 18 кв. м. 
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Рисунок 9.2 – Вихідний стан промислової будівлі 

 

Функціональне рішення. Через великі поздовжні розміри будівлі було 
вирішено створити житловий будинок галерейного типу з комунікаційною 
зоною всередині будинку (рис. 9.3). Входи передбачено по центру будинку з 
обох сторін. Один вхід є головним, а другий – дворовим. При входах є 
приміщення для зберігання колясок та велосипедів. У частині, що з’єднує 
основну будівлю та прибудову, розміщено технічне приміщення та ще один 
пожарний вихід. Також пожежний вихід є с протилежного боку будівлі. У 
прибудові запроєктовано автостоянку автоматичного типу. 

Конструктивне рішення. Для створення додаткового простору у різних 
рівнях було запроєктовано додаткові ряди металевих колон перетином  
400 мм × 400 мм. Конструктивний модуль 6 метрів. Конструктивна схема 
будівлі каркасна з поперечним розташуванням ригелів. Для укріплення старих 
колон та розподілу навантаження від новоутворених поверхів створено 
додаткове зовнішнє армування колони за допомогою збірних сталевих обойм. 
До обойми приварюються металеві кутики, на які укладаються металеві ригелі, 
а потім залізобетонні плити.  
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Рисунок 9.3 – План та функцiональне зонування типового поверху будівлі 

 

Для освітлення комунікаційної зони в середині будинку створено атріум. 
Для цього частина плит покриття демонтується, та створюється металева 
фонарна конструкція з перекриттям посиленими метало-пластиковими 
віконними панелями (рис. 9.4). 

 
 

 
Рисунок 9.4 – Розріз 
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Генплан проєктованої території наведено нижче на рисунку 9.5. 
 

 
Рисунок 9.5 – Генплан проєктованої території 

 

Проєкт № 2. Проєкт створення гібридного парку вітрових і сонячних 
електростанцій на території породного відвалу колишньої шахти  
ім. Войкова міста Лисичанська Луганської області. 

Історія освоєння та загальний опис території. 
Виробниче об’єднання «Лисичанськвугілля» розташоване в 

Лисичанському геолого-промисловому районі. В адміністративному плані 
шахти розташовані на території міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля 
Луганської області.  

Лисичанський геолого-промисловий район є найстарішим 
гірничодобувним районом Донбасу. У 1721 році в Лисичій Балці рудознавець 
Григорій Капустін відкрив перше в Російській Імперії родовище кам’яного 
вугілля, а в 1796 році тут почав роботу перший на Донбасі кам’яновугільний 
рудник. 

За радянських часів трест «Лисичанськвугілля», який об’єднував 11 шахт, 
створений у 1935 році. У 1939 році на шахтах Лисичанська було 37 
механізованих лав, що давали 99,9 % усього видобутку вугілля в тресті. Під час 
Другої світової війни місто було окуповане, звільнене 2 вересня 1943 року. Вже 
у вересні 1943 року шахти тресту «Лисичанськвугілля» дали перше вугілля. У 
1944 році було видобуто 430 тис. т вугілля. Відновлювалися затоплені та 
зруйновані великі шахти, і видобуток вугілля концентрувався на них, а дрібні й 
малопродуктивні шахти поступово закривалися. У середини 1948 року набула 
ладу шахта імені Войкова. У 1949 році було завершено відновлення 
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«Новодружеської». У вересні 1950 року почався видобуток вугілля на шахті  
№  7 імені Мельникова. У 1949 році трест «Лисичанськвугілля» здобув 2,2 млн т, 
перевершивши довоєнний рівень видобутку вугілля 1940 року (2 040 тис. тонн). 

До 1950 року в трест «Лисичанськвугілля» входило 9 основних шахт 
(«Кремінна-Західна», «Кремінна-Східна», № 1-2 і № 7 імені Мельникова,  
імені А. С. Титова, імені Н. К. Крупської, імені ОГПУ, імені П. Л Войкова, 
«Новодружеська») і 7 шахтоуправлінь, які об’єднували по 2–3 дрібні шахти. У 
наступні роки в дію вступили шахти «Привольнянська-Південна» (1952 рік), 
«Привольнянська-Північна» (1957 рік), «Томашевська-Південна» (1960 рік).  
У 1960 році річний видобуток вугілля в тресті «Лисичанськвугілля»  
досяг 4,8 млн тонн. У 1975 році сім лисичанських шахт щодня давали  
13 тис. тонн вугілля. 

1 лютого 1981 року наказом міністра вугільної промисловості України 
було створено виробниче об’єднання по видобутку вугілля 
«Лисичанськвугілля». На виконання наказу Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості від 23.05.2012 № 319 із 06.06.2012. Відкрите 
акціонерне товариство «Лисичанськвугілля» перейменовано на Публічне 
акціонерне товариство «Лисичанськвугілля». 

За останні роки закрито згідно з програмою ліквідації неперспективних 
шахт: шахта «Чорноморка» (ім. 60-річчя Радянської України), шахта 
«Матроська», шахта імені ОГПУ, шахта імені П. Л. Войкова, шахта імені  
К. Є. Ворошилова, шахта «Пролетарська», шахта «Кремінна». 

Зараз ПАТ «Лисичанськвугілля» включає 5 шахт: шахта імені  
Г. Г. Капустіна, шахта імені Д. Ф. Мельникова, шахта «Новодружеська», шахта 
«Привольнянська», шахта «Шахтобудівельне управління», а також допоміжні 
підприємства: автобазу, управління з забезпечення та збуту продукції, вузол 
виробничо-технологічного звязку, навчально-курсовий комбінат, 
інформаційно-обчислювальний центр. 

Шахта імені П. Л. Войкова введена в експлуатацію в 1928 році як шахта 
Нова (Осьмушенна). Під час війни зруйнована, відновлена в 1948 році. 
Відпрацьовувала пласти k8, k7, l2, l4, l5, l6. Шахтне поле розкрите 
вертикальними стволами, глибина головного стовбура 100 м. Максимальна 
глибина розробки 420 м. Закрита в 1976 році. 

Породний відвал шахти ім. Войкова (ділянка колишньої шахти 
імені ОГПУ). Близько 105 років тому здана в експлуатацію шахта імені ОГПУ, 
що входила згодом як ділянка в шахту ім. Войкова. Нічого не поробиш, але 
саме таку сумну назву носила за радянських часів ця шахта. Вона була однією з 
найперших великих шахт «колиски Донбасу» і була закладена в нелегкі часи 
початку Першої світової війни – в 1914 році. Вугілля тоді було дуже потрібно 
Російській імперії та в 1916 році шахта була введена в експлуатацію.  
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У роки Другої світової війни вона була зруйнована. Після звільнення 
Лисичанська від німецько-фашистських загарбників у 1943 році почалися 
роботи по відновленню шахти й вона отримала своє друге народження в 1947 
році. 

Пізніше шахта імені ОГПУ увійшла до складу «Шахти ім. Войкова», а ще 
пізніше була закрита. Але, дотепер збереглися кілька об’єктів соціальної 
інфраструктури шахти, які донині служать лисичанам. А мешканці південних 
районів Лисичанська практично з будь-якої частини цієї половини міста 
можуть спостерігати шахтний терикон колишньої «ОГПУ», на якому, як би це 
не було парадоксально з урахуванням назви шахти, «майорить» найбільший на 
Луганщині прапор України розміром шість на півтора метра, встановлений 
волонтерами Лисичанська. 

Шахтний відвал, який розглядається як територія розробки проєктних 
пропозицій, розташовано в південній частині міста на території колишнього 
проммайданчику шахти імені ОГПУ. Основні характеристики відвалу: 

 форма відвалу – плоский (усічений конус); 
 не діючий; 
 висота 57 метрів;  
 площа плато – 1,01 га; 
 площа основи 6,1 га; 
 площа бокової поверхні (схилів) – 6,2 га; 
 обсяг відходів –1 838 тис. м3; 
 частково озеленений. 
Породний відвал колишньої шахти ім. Войкова розташовано в 

промисловій зоні міста Лисичанська (рис 9.6). Навкруги розташовано: 
колишній проммайданчик шахти, малоповерхова забудова, річка Біленька, 
траса залізничної гілки, залишки невисоких плоских породних відвалів, зелена 
зона (рис 9.7). 

Проєктна стратегія при освоєнні території, порушеної породним відвалом 
колишньої шахти ім. Войкова: 

 розміщення вітрових установок на плато відвалу; 
 розміщення сонячних електричних модулів на схилах відвалу. 
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Рисунок 9.6 – Схема розташування відвалу колишньої шахти ім. Войкова в 

промисловій зоні міста Лисичанська 
 
 

 

Рисунок 9.7 – Ситуаційна схема території 
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Розміщення вітрових установок на території шахтного відвалу. 
Вітроенергетика – галузь альтернативної енергетики, яка спеціалізується 

на перетворенні кінетичної енергії вітру в електричну енергію. 
Щоб найкраще використати вітряну енергію, важливо досконало розуміти 

добові та сезонні зміни вітру, зміну швидкості вітру залежно від висоти над 
поверхнею землі, кількість поривів вітру за короткі відрізки часу, а також 
статистичні дані хоча б за останні 20 років. 

Енергія вітру використовується людством віддавна. Одним із найперших 
винаходів використання вітру було вітрило десь у п’ятому тисячолітті до н. е. У 
першому сторіччі до нашої ери давньогрецький вчений Герон 
Александрійський винайшов вітряк, що керував орга́ном. 

Вітряні млини для переробки зерна винайдені ще у середньовіччі. 
Уважається, що перші вітряки були збудовані в Сістані, десь між сучасним 
Іраном та Афганістаном, між дев’ятим та сьомим сторіччами до н.е. Вони мали 
вертикальну вісь, від шести до дванадцяти крил з полотна або очерету та 
використовувались як млини та помпи для води. 

Останніми роками енергія вітру все більше використовується для 
одержання електроенергії. Створюються вітряки великої потужності та 
встановлюються на місцевості, де дмуть часті й сильні вітри. Кількість і якість 
таких двигунів зростає щорічно, налагоджене серійне виробництво. 

Потенціал використання в Україні. Процес будівництва української 
вітроенергетики розпочався у 1996 році, коли була зпроєктована Новоазовська 
вітроелектростанція (далі ‒ ВЕС) проєктною потужністю 50 МВт. У 1997 році 
запрацювала Трускавецька ВЕС. У 2000 році в Україні працювало вже 134 
турбіни та закладено близько 100 фундаментів під турбіни потужністю 100 кВт. 
Значне зростання будівництва вітроелектростанцій спостерігається з 2009 року, 
після запровадження урядом України «Зеленого тарифу». Станом на 01.01.15 в 
Україні встановлена потужність ВЕС становила 514 МВт (лише 0,93 % від 
загального обсягу генерувальних потужностей), якими вироблено  
понад 1 171 млн кВт/год електроенергії у 2014 році. 

Інститутом відновлюваної енергетики НАН України складена карта 
вітроенергетичного потенціалу нашої країни. Найпривабливішими регіонами 
для використання енергії вітру є узбережжя Чорного та Азовського морів, 
гірські райони тимчасово окупованої АР Крим, територія Карпатських гір, 
Одеська, Херсонська та Миколаївська області. 

Серед відновлюваних джерел енергії у 2017 році вітрові електростанції 
України виробили 52,1 % електроенергії. Зміцнення довіри інвесторів і прозора 
процедура виділення регулятором «зеленого» тарифу новим проєктам зумовили 
позитивні зміни в «чистій» енергетиці. 
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Вісім ВЕС на території України загальною потужністю понад 215 МВт 
побудувала і експлуатує група компаній «Вітряні парки України». Частина 
вітростанцій розташовані в зоні АТО і окупованому Криму, тому із 2014 року 
доступ та експлуатація цих об’єктів призупинено чи заморожено. За 11 місяців 
2017 року вітростанції України згенерували 695,947 млн кВт/год 
електроенергії. Але 138,03 МВт потужностей вітропарків Донецької і 
Луганської області недоступні для української енергосистеми. Це – 
Новоазовська («Вітроенергопром»), Краснодонська, Лутугинська ВЕС і 
вітропарк «Новоазовський». В 2015 році повідомлялося, що проєктне 
будівництво цих ВЕС призупинено. Йшли правові розгляди щодо статусу 
зазначених ВЕС на ринку електроенергетики України. Постачання 
електроенергії ВЕС, які розташовані на території анексованого Криму, в 
Об’єднану енергетичну систему України припинено з квітня 2014 року. 

Встановлена потужність вітрових електростанцій в Україні в 2017 році 
склала 465 МВт, що на 28 МВт більше, ніж в 2016 році. У 2016 році вироблено 
925 млн кВт-год, що відповідає 2 117 годинам роботи на повну потужність в 
рік, коефіцієнт використання встановленої потужності – 24,2 %. Незважаючи на 
зростання сумарних встановлених потужностей, середня кількість годин роботи 
станцій знижувалася 3 роки і в 2016 році склала 928 годин на рік, ККД – 10,6 %. 

Здійснені проєкти в Україні. 
Ботієвська вітрова електростанція. Розташування: село Ботіево, 

Запорізька область, Приазовський район. Це – найбільша вітрова 
електростанція України потужністю 200 МВт. Перші вітротурбіни цієї сучасної 
вітрової електростанції запустила компанія «ДТЕК» у 2012 році. Спочатку 
працювало 30 установок, а в 2014 – запустили ще 35. 

Щороку робота станції дозволяє знизити шкідливі викиди в атмосферу 
приблизно на 730 тис т вуглекислого газу. Це – обсяг викидів 365 тисяч машин 
щороку. За 20 років експлуатації електростанції можна буде заощадити  
34,8 млн т вугілля, які би знадобилися для роботи вугільних енергоблоків. Така 
кількість вугілля, зібране в одному місці, було би розміром з гору Говерла – 
заввишки 2061 м. 

Вітропарк «Новоазовський». Розташування: село Безіменне, Донецька 
область, Новоазовський район. 23 вітрові установки знаходяться поблизу 
узбережжя Азовського моря приблизно в 40 км на схід від Маріуполя. Це – 
один з найперших об’єктів української вітроенергетики мультімегаваттного 
класу сумарною потужністю 57,5 МВт. Власником є управляюча компанія 
«Вітряні парки України». Але як повідомляв військовий експерт Дмитро 
Тимчук, влітку 2017 року окупанти намагалися відновити функціонування двох 
вітрогенераторів «Новоазовського вітропарку», обладнання якого в січні  
2017 року ними ж було частково знищено та здане на металобрухт. 
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ВЕО «Вeтроенергопром». Розташування: Донецька область, 
Новоазовський район, село Безіменне. Виробничо-енергетичне об’єднання 
«Вeтроэнергопром» експлуатує Новоазовську ВЕС. Уведення в експлуатацію 
останньої черги було в 2013 році. Сумарна потужність 212 вітроустановок – 
30,53 МВт. 

Вітропарк «Лутугинський». Розташування: Луганська область, 
Лутугинський район. «Вітряний парк Лутугинський» (Лутугинська ВЕС) 
ввели в експлуатацію в квітні 2014 року. 10 вітроустановок виробляють 
сумарну потужність у 25 МВт. 

Вітропарк «Причорноморський». Розташування: село Дмитрівка, 
Миколаївська область, Очаківський район. На Миколаївщині в 2016 році 
почали будівництво шостої черги Очаківської ВЕС – Вітропарку 
Причорноморського. Він складається з двох вітротурбін потужністю 2,5 МВт. 
Це – перший вітряний парк в Україні, який отримав 10-відсотковий бонус до 
«зеленого тарифу» за використання обладнання українського виробництва. 
Згенерована електроенергія передається в мережу «Миколаївобленерго», яке 
вже реалізує її споживачам. 

Вітропарк «Очаківський». Розташування: Миколаївська область, 
Очаківський і Березанський райони. Вітропарк складається з Очаківської та 
Тузловської ВЕС, у які входить 19 вітроустановок. Протягом 2011–2015 років 
потужність вітропарку збільшували й наразі сумарно вона становить 47,5 МВт. 
Загальна площа трьох полів вітропарку становить 5 436 гектарів. 

Вітропарк «Краснодонський». Розташування: Луганська область, 
Краснодонський район. Об’єкт «зеленої енергетики» з’явився на Луганщині 
буквально за один рік. У березні 2013 збудували, на день знань запустили 
першу чергу Краснодонської вітрової електростанції потужністю 25 МВт. І 
одразу ж почали продаж електроенергії. Кількість вітряків планували 
збільшити до 170 і генерувати 425 МВт енергії, але проєкт так і не реалізували 
до кінця. 

Вітропарки Херсонської області. Компанія «Віндкрафт Україна» з  
2012 року володіє трьома вітропарками на Херсонщині сумарною потужністю 
31 МВт. Це – вітрові електростанції «Берегова», «Ставки» та «Новоросійська», 
які знаходяться в Херсонській області. 

«Старий Самбір-1». Розташування: місто Старий Самбір, Львівська 
область. Вітрову електростанції запустили в 2015 році в низинах Прикарпаття 
біля верхів’я річки Дністер. У зоні Карпат достатньо сильні вітри, 
середньорічна швидкість вітру становить 6,5–7,5 м/сек. Станція має потужність 
13,2 МВт за допомогою чотирьох вітрових турбін данської компанії Vestas. 
Загалом вартість будівництва такої станції – 20,5 млн євро. Проєкт 
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реалізований спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку а також 
компанії «Еко-Оптіма». 

Вітрова електростанція «Старий Самбір-2». Розташування: поблизу 
міста Старий Самбір, Львівська область. У липні 2017 року завершили 
будівництво проєкту «Старий Самбір-2» потужністю 20,7 МВт. Для його 
реалізації вклали 34 млн євро інвестицій. ВЕС обладнана 6 турбінами Vestas і в 
рік може виробляти 56 млн кВт/год електроенергії. 

Загалом Україна відстає від країн Європи за темпами використання 
«зелених» джерел енергії та видобутком електрики з альтернативних джерел. 
При цьому вітроенергетика має значний потенціал – але поступу цього виду 
«зеленої» енергетики в Україні завадили кризисні явища воєнно-політичного та 
економічного характеру. 

Вітрова електростанція (далі – ВЕС) – електростанція, яка за 
допомогою вітрової турбіни перетворює механічну енергію вітру на 
електричну. Вітрові електростанції – це система відновлюваної енергетики, 
оскільки вітер – відновлюване джерело енергії. Іноді вітрові електростанції 
також називають «вітряними фермами» (з англ. wind farm). 

Особливості застосування вітроелектричних станцій (ВЕС): 
1. Паралельна робота з мережею. У цьому випадку електрична енергія, 

яку виробляє ВЕС, має відповідати вимогам якості електричної енергії у 
мережі. Мережа, зі вого боку, повинна мати можливість прийняти потужність 
від ВЕС (пропускна здатність ЛЕП, наявність відповідних лічильників 
електроенергії тощо) та вчасно реагувати на зміну її кількості. 

2. Автономна робота ВЕС. Для такої роботи ВЕС необхідне встановлення 
акумуляторних батарей, які накопичуватимуть електричну енергію, що 
виробляється вітроагрегатом за сприятливих погодних умов. Наявність 
акумуляторів значно збільшує загальну вартість системи. Тому для прийняття 
остаточного рішення необхідно проводити техніко-економічні розрахунки. 
Встановлення автономної ВЕС можливо в поєднанні з фотоелектричним 
модулем. 

3. Пряме перетворення електричної енергії в теплову. Електрична енергія, 
що виробляється ВЕС, перетворюється в теплову шляхом нагрівання об’єму 
води електричними тенами. Тобто акумулятором тепла є вода. Таку схему 
можна використовувати для попереднього нагрівання води в системі гарячого 
водопостачання. 

Технічні особливості. З усіляких пристроїв, що перетворюють енергію 
вітру в механічну роботу, зазвичай використовуються лопатеві машини з 
горизонтальним валом, установлюваним по напрямку вітру. Набагато рідше 
застосовуються пристрої з вертикальним валом.  
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Турбіни з горизонтальною віссю та високим коефіцієнтом 
швидкохідності мають найбільше значення коефіцієнта використання енергії 
вітру (0,46–0,48). Вітротурбіни з вертикальним розташуванням осі менш 
ефективні (0,45), але мають ту перевагу, що не вимагають настроювання на 
напрямок вітру.  

Вітрове колесо, розміщене у вільному потоці повітря, може в  
найкращому випадку теоретично перетворити в потужність на його валу  
16/27 = 0,59 (закон Беца) потужність потоку повітря, що проходить через площу 
перетину, яке захоплюється вітровим колесом. Цей коефіцієнт можна назвати 
теоретичним ККД ідеального вітрового колеса. У дійсності ККД нижче й 
досягає для найкращих вітрових коліс приблизно 0,45. Це означає, наприклад, 
що вітрове колесо з довжиною лопасті 10 м при швидкості вітру 10 м/с може 
мати потужність на валу в найкращому випадку 85 кВт.  

Сьогодні запропоновано безліч варіантів механізмів для перетворення 
вітру в електричну енергію. Основним його елементом є вітроколесо. За 
принципом роботи та схемою будови вітроколеса вітрові електростанції 
поділяються на три класи: 

 крильчасті (пропелерні), мають вітроколесо з лопатями, 
розташованими перпендикулярно до валу; 

 карусельні або роторні; 
 барабанні. 
У карусельних та барабанних вал вітроколеса встановлюється 

вертикально. Воно обертається під дією вітру на лопаті, розташованій з одного 
боку осі колеса, тоді як інші лопаті прикриваються ширмою або повертаються 
за допомогою спеціального пристрою ребром до вітру. Ці обидва класи є 
громіздкими й менш ефективними порівняно з крильчастими. З огляду на це 
вся сучасна вітроенергетика базується переважно на крильчастих типах 
вітродвигунів. Пропелерні вітродвигуни досконалі, порівняно мало 
матеріалоємні, забезпечують досить високий коефіцієнт використання енергії 
вітру.  

Необхідно враховувати, що при розташуванні поруч кількох вітряків вони 
повинні розташовуватися не ближче ніж за три висоти один від одного аби не 
перехоплювати «чужий» вітер. 

Загальний опис крильчастої вітрової електростанції. Вітроколесо 
установки закріплюється на горизонтальному валі, що обертається в двох 
підшипниках, змонтованих у головці вітродвигуна. Обертання вітроколеса 
передається електрогенераторові через механічний редуктор. Голівка 
вітродвигуна монтується на башті, висота якої визначається з розрахунком 
винесення вітроколеса вище від усіх оточуючих перешкод, що можуть 
впливати на потоки повітря. Вона може обертатися навколо вертикальної осі. 
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Позаду голівки закріплюється хвіст для встановлення вітроколеса на вітер. 
Потужність вітродвигуна без регулюючого пристрою збільшується або 
зменшується пропорційно до кубу швидкості вітру, наслідком чого є 
нерівномірність роботи електрогенератора. Щоб усунути цю ваду, у 
вітродвигуні застосовано автоматичне регулювання швидкості обертання 
електрогенератора. Напруга, яка знімається з електрогенератора, стабілізується 
стабілізатором напруги. Стабілізована вихідна напруга коливається в  
межах 210 В до 230 В і не залежить від швидкості вітру.  

Недоліки вітроелектростанцій. Вітер дує майже завжди нерівномірно. 
Отже, генератор буде працювати нерівномірно, віддаючи то більшу, то меншу 
потужність, струм буде вироблятися змінної потужності, а то й цілком 
припиниться, і можливо, саме тоді, коли потреба в ньому буде найбільшою. 
Будь-який вітроагрегат працює на максимальній потужності лише певний час, а 
в інші години він або працює не на повну потужності, або взагалі простоює. 
Значну невідповідність між номінальною та середньою потужностями 
вітроелектростанцій підтверджує наступний факт: у Нідерландах на частку 
вітрових електростанцій на початку 90-х років ХХ ст. припадало 0,11 % усіх 
встановлених потужностей, але лише 0,02 % виробленої електроенергії.  

Для вирівнювання віддачі струму застосовують акумулятори, але це як 
уже відзначалося, і дорого, і малоефективно. Відповідно, вітрові електростанції 
не можуть самі по собі бути надійною основою енергетики. Вони або 
доповнюють основні потужності роблячи певний внесок у виробництво 
необхідної електроенергії, або ж є джерелом електрики у віддалених чи 
ізольованих місцях, де складно чи неможливо забезпечити постачання 
електроенергії в інший спосіб. Також через невисоку потужність вітряків, 
вітроелектростанції вимагають значних територій для розміщення вітрових 
установок. Робота вітроелектростанцій впливає на роботу телевізійної мережі, 
виникають викривлення сигналу. 

Що стосується місця розміщення, то найближча ВЕУ повинна перебувати 
від житлових будинків на відстані: в Україні – 400 метрів, в Німеччині –  
300 метрів. На відстані 1 000 метрів шум від установки буде 38,7 dB. При 
затвердженої діючої санітарній нормі шумового фону на території житлової 
забудови: вдень на рівні – 55 dB, вночі – 45 dB. Для порівняння, шум від: 
мікрохвильовки – 50 dB, пилосос – 60 dB, постріл – 120 dB. 

Проєктні розрахунки показали, що для плато породного відвалу 
колишньої шахти ім. Войкова площею 1,05 га треба розмістити п’ять 
вітроустановок висотою 14 м та діаметром лопаней 8 м на відстані 43 м одна від 
одної загальною потужністю 50 кВт (рис. 9.8). 
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Рисунок 9.8 – Розрахунок параметрів вітрової електростанції 
 

Розміщення сонячних електричних модулів на схилах шахтного 
відвалу. 

Сонце є найпотужнішим джерелом екологічно чистої енергії. На кожний 
квадратний метр поверхні земної атмосфери падає 1 300 Вт сонячної енергії. 

Найперспективнішим методом отримання електроенергії вважається 
безпосереднього перетворення випромінювання на електричну енергію за 
допомогою сонячних батарей. Сонячна батарея – це електрична установка, що 
генерує постійний струм та складається з орієнтованих за сонцем сонячних 
модулів, які мають спільну тримальну конструкцію. 

Сонячні електростанції під час роботи не забруднюють навколишнє 
природне середовище, а ось що стосується утилізації сонячних панелей, то тут 
кардинально інша ситуація. Утилізація значних обсягів сонячних модулів на 
конкретній території призводить до збільшення ризику для місцевої флори, 
фауни і для здоров’я людей. Витік хімічних реагентів з утилізованих модулів 
дає можливість зараження місцевого ґрунту й поверхневих вод. 

Отже, сонячне випромінювання є загальнодоступним і невичерпним 
джерелом енергії. Теоретично сонячна енергетика вирізняється повною 
безпечністю для навколишнього середовища (якщо не брати до уваги наявність 
отруйних речовин у фотоелементах). 
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Типи сонячних батарей та їхня ефективність. 
Використання енергії сонця дає змогу економити дорогу електроенергію, 

яка постачається в будинки енергетичними компаніями, і навіть заробляти на 
поставках енергії в електричну мережу, якщо останнє передбачено місцевим 
законодавством. З цією метою все більше власників приватних будинків 
монтують на дахах індивідуальні сонячні електростанції. Та прогрес не стоїть 
на місці, сьогодні ринок пропонує далеко не одне рішення цієї проблеми. 

Головний складник сонячної електростанції – сонячні батареї, або 
фотоелектричні панелі, як їх ще називають. Їхнє призначення – пряме 
перетворення сонячної енергії в електричну. Сонячна батарея складається з 
окремих фотоелектричних елементів, які з’єднуючись разом, забезпечують 
необхідну потужність батареї. На сьогодні на ринку можна зустріти п’ять типів 
сонячних батарей, які відрізняються матеріалами, з яких виготовлені їхні 
елементи. 

Найпоширеніші технології виробництва фотоелементів: 
 кристалічні фотоелементи: монокристалічні кремнієві фотоелементи; 

полікристалічні фотоелементи; 
 тонкоплівкові фотоелементи: фотоелементи з використанням індію та 

міді (CIS технологія); фотоелементи з використанням телуриду кадмію (CdTe 
технологія); фотоелементи з використанням аморфного кремнію. 

ККД для фотоелементів – це ефективність перетворення сонячної енергії 
в електричну, це означає, що чим менше ККД, тим більше площі фотоелементів 
необхідно для забезпечення тієї самої потужності порівняно з елементами, у 
яких ККД має вище значення. 

Монокристалічні сонячні батареї створені на основі монокристала 
кремнію, вирощеного з розплаву полікристалічного кремнію, розпиляного й 
відполірованого. Середня продуктивність таких батарей становить до 19 % від 
встановленої потужності. Тобто встановивши систему номінальною 
потужністю 1 кВт, ви фактично отримуєте на годину 190 Вт електричної 
енергії. Зазвичай монокристалічні сонячні батареї застосовуються в проєктах з 
встановленою потужністю до 10 кВт. Традиційно монокристалічні модулі 
вставлені в алюмінієву рамку й закриті протиударним склом. Колір 
монокристалічних фотоелементів темно-синій або чорний. Монокристалічні 
фотоелементи найнайскладніші та надорогіші. 

Сонячні панелі з полікристалічних фотоелектричних елементів 
найпоширеніші у зв’язку з оптимальним співвідношенням ціни й коефіцієнта 
корисної дії серед усіх різновидів панелей. Для їх виготовлення 
використовуються пресовані кристали різної форми, тому їх іноді ще називають 
мультикристалічними фотоелементами. Їхній ККД становить 12–16 %. У 
елементів, які утворюють панель, характерний синій колір і кристалічна 
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структура. Середня продуктивність таких батарей становить до 16 % від 
встановленої потужності. Тобто встановивши систему номінальною 
потужністю 1 кВт, фактично отримуємо на годину 160 Вт електричної енергії. 

Сонячні батареї з аморфного кремнію мають один із найнижчий ККД. 
Зазвичай його значення в межах 6–8 %. Однак серед усіх кремнієвих технологій 
фотоелектричних перетворювачів вони виробляють найдешевшу 
електроенергію  

Тонкоплівкові фотоелементи використовують тонкі плівки, що є 
найдешевшою технологією. Для їх виготовлення використовується аморфний 
(розплавлений) кремній, що наноситься шляхом напилення на різні поверхні: 
полімерну плівку, скло, пластик. Завдяки цьому є можливість виготовлення 
фотоелементів з різним ступенем прозорості та забарвлення, а це зі свого боку 
створює ширший спектр їх застосування. Тонкоплівкові панелі не вимагають 
попадання на них прямого сонячного проміння, працюють при розсіяному 
випромінюванні, завдяки чому сумарна потужність, що виробляється за рік, 
більша на 10–15 %, ніж виробляють традиційні кристалічні сонячні панелі 
(монокристалічні та полікристалічні). Також потрібно сказати, що встановлення 
плівкових сонячних батарей можливе не тільки на дахах, але й на бічних 
поверхнях будівель. 

Сонячні панелі з телуриду кадмію (CdTe) виготовляються на основі 
плівкової технології. Напівпровідникову плівку наносять тонким шаром у 
кілька сотень мікрометрів. Ефективність елементів із телуриду кадмію 
невелика, ККД близько 11 %. Проте порівняно з кремнієвими панелями, ват 
потужності цих батарей обходиться на кілька десятків відсотків дешевше. 

Сонячні панелі на основі CIGS виготовлені за плівковою технологією, 
але порівняно з панелями з телуриду кадмію мають більш високу ефективність, 
ККД сягає становить 15 %. CIGS (Copper indium gallium selenide) – це 
напівпровідник, який складається з міді, індію, галію та селену. 

Ефективність сонячних батарей безпосередньо не впливає на кількість 
виробленої установкою енергії. Однакову потужність усієї установки можна 
отримати за допомогою будь-яких типів сонячних батарей, однак ефективніші  
фотоелектричні перетворювачі займуть менше місця, для їх розміщення 
знадобиться менша площа. На виробництво електроенергії фотоелектричними 
перетворювачами впливає не лише загальна площа сонячних панелей. 
Електричні параметри будь-якої сонячної батареї визначаються в так званих 
стандартних умовах тестування, а саме при інтенсивності сонячного 
випромінювання 1 000 Вт/м² і робочій температурі панелі 25°C. 

Поширеною є помилка про те, що полікристалічні фотоелектричні модулі 
ефективніші перетворюють сонячне випромінювання порівняно з 
монокристалічними. Насправді перетворення енергії прямого сонячного 
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випромінювання у монокристалічних елементів відбувається з найбільшою 
ефективністю, у полікристалічних модулів це перетворення відбувається з 
меншою ефективністю у зв’язку з різною орієнтацією кристалів в елементі. 
Розсіяне випромінювання кристалічні фотоелементи перетворюють з 
однаковою ефективністю. Тому частка виробітку від розсіяного 
випромінювання в полікристалічних панелях вища ніж в монокристалічних, а 
отже і вплив орієнтації на вироблення нижче. 

У тонкоплівкових елементів у зв’язку з більшим ступенем безладності 
орієнтації світлочутливих елементів вироблення з розсіяної частини 
випромінювання становить основну частку виробітку. Тому й прийнято 
говорити, що на роботу тонкоплівкових модулів не впливає орієнтація. Але 
енергію сонячного випромінювання, не залежно від його форми, 
найефективніше перетворюють монокристалічні модулі, оскільки, у них  
вищий ККД. 

Технічні характеристики основних моделей сонячних батарей. 
Як і будь-який технічний пристрій, сонячна батарея має свої 

експлуатаційні й технічні характеристики, які відрізняються для різних 
моделей, різних виробників, але з досить невеликою різницею. 

Фотоелектричні модулі виробництва ПАТ «Квазар» відповідають 
європейським стандартам якості, для виробництва використовуються 
високоефективні фотоелектричні елементи. Фотоелементи виготовлені з 
монокристалічного кремнію власного сертифікованого виробництва. Гарантія 
високого рівня виробітку електроенергії протягом більше 25 років. 

Особливості сонячної батареї «Квазар»: високоякісний кремній власного 
виробництва; посилений профіль з анодованого алюмінію; загартоване захисне 
скло завтовшки 4 мм; комплектуючі країн Європейського Союзу і США. 
Модулі виробництва ПАТ «Квазар» сертифіковані й відповідають 
європейським нормам якості та електробезпеки.  

Сонячна панель SHARP NDR-245-A5 високопродуктивна, надійна та 
стійка. Сонячна панель показує відмінні результати в будь-якому регіоні 
України з різними погодними умовами. Ці сонячні батареї використовуються 
для великих сонячних електростанцій, але можуть використовуватись і для 
малих сонячних станцій приватних будинків і промислових об’єктів. Сонячні 
панелі підходять як для автономної, так і до мережевої сонячної станції. 
Сонячна батарея складається з: удароміцного текстурованого скла, плівки, 
полікристалічного елемента, алюмінієвого корпусу. Якість SHARP NDR-245-A5 
підтверджена європейськими сертифікатами. 

Тонкоплівкова фотопанель Calyxo CX3-80 W – це економічно ефективна 
високопродуктивна серія фотомодулів. Ці модулі основані на інноваційній 
технології CdTe (телурид кадмію), що дають змогу значно знизити загальну 
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вартість генеруючої енергії. Модулі на основі телуриду кадмію мають вищу 
продуктивність, при розсіяному випромінюванні. Це приводить до додаткового 
вироблення від 10 % до 30 % енергії протягом року відносно традиційних 
кремнієвих фотомодулів. 

При товщині менше 7 мм, фотопанелі Calyxo CX3 демонструють високу 
продуктивність. До того ж встановлена потужність має позитивний допуск  
до +2,5 Вт, так що отримати від таких модулів енергії можна ще більше. Ще 
однією значною перевагою Calyxo CX3 уважаються низькі температурні 
коефіцієнти. Так при підвищені температури більше 45 ºC, відносно 
фотопанелей на основі кремнію телур-кадмієві фотоелементи демонструють  
на 60 % менше зниження потужності. 

Панелі Calyxo CX3 монтуються практично на будь-яку поверхню або 
покриття. Фотомодулі можуть встановлюватися як на похилу, так і на плоску 
покрівлю (під кутом або горизонтально), або безпосередньо на земну поверхню. 
Двостороннє покриття зі скла та відсутність рами дають можливість для 
монтажу модулів безпосередньо в будівельні конструкції – у фасади або 
покрівлю.  

Головні переваги використання сонячної енергії: екологічна чистота, 
надійність та можливість довготривалої експлуатації, безпека (наявність 
автоматичного захисту від короткого замикання, перегріву, перевантажень 
приладів, розряджання акумуляторів), простота монтування й розбирання, 
стійкість до впливу природних факторів, Крім того, серед переваг використання 
пласких сонячних колекторів можна виокремити тривалий термін 
використання, низьку амортизацію, безкоштовність отриманої енергії. 

Недоліки сонячної енергетики. По-перше, для сонячної енергетики 
потрібне використання великих земельних площ під електростанції (наприклад, 
для CEC потужністю 1 ГВт це може бути декілька десятків квадратних 
кілометрів). Але цей недолік не такий значний, наприклад, гідроенергетика 
виводить із користування значно більші ділянки землі. До того ж 
фотоелектричні елементи на великих CEC встановлюються на висоті 1,8–2,5 м, 
що дає змогу використовувати землі під електростанціями для 
сільськогосподарських потреб. 

По-друге, CEC не працює вночі й недостатньо ефективно працює у 
ранкових і вечірніх сутінках. При цьому пік споживання електроенергії 
припадає саме на вечірні години. Крім того, потужність електростанції може 
стрімко й несподівано коливатися внаслідок змін погоди. Для подолання цих 
недоліків потрібно або використовувати ефективні електричні акумулятори, або 
будувати гідроакумулювальні станції, які теж займають велику територію, або 
використовувати концепцію водневої енергетики, яка також поки далека від 
економічної ефективності. Проблема залежності потужності сонячної 
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електростанції від часу доби та погодних умов може бути вирішена 
спорудженням сонячних аеростатних електростанцій. Ще один шлях вирішення 
проблеми – будівництво гібридних електростанцій, тобто вдень електроенергія 
виробляється параболічними концентраторами, а вночі – з природного газу або 
вітроустановками. 

По-третє, сонячні фотоелементи високовартісні. Імовірно, з розвитком 
технології цей недолік буде подолано. Протягом 1990–2005 років ціни на 
фотоелементи знижувалися у середньому на 4 % щороку. 

Ще одним недоліком є недостатній ККД сонячних елементів (імовірно, 
незабаром цю проблему буде вирішено). Крім того, поверхню фотоелектричних 
панелей періодично потрібно очищувати від пилу та інших забруднень. 
Зважаючи на те, що їхня площа досягає декількох квадратних кілометрів, це 
також можна вважати серйозним недоліком. Ефективність фотоелектричних 
елементів значно знижується при їх нагріванні, тому виникає необхідність в 
установці систем охолоджування, зазвичай водяних. Знижується вона також і 
через 30 років експлуатації, що теж належить до проблемних питань. 

Незважаючи на екологічну чистоту отримуваної енергії, самі 
фотоелементи містять отруйні речовини, наприклад, свинець, кадмій,  
галій, миш’як. Сучасні фотоелементи мають обмежений термін експлуатації 
(30–50 років), їх активне застосування передбачатиме виникнення проблеми їх 
утилізації. Тому останнім часом починає активно розвиватися виробництво 
тонкоплівкових фотоелементів, у складі яких міститься близько 1 % кремнію, 
завдяки чому вони дешевші у виробництві, але поки мають меншу 
ефективність. 

Отже з-поміж основних недоліків належать: велика вартість сонячних 
батарей, сезонність використання та низький ККД. Проте, не зважаючи на 
зазначені недоліки, використання сонячних колекторів, на нашу думку, буде 
цілком виправданим при їх розміщенні на території шахтного відвалу. 

Проєкт сонячної електростанції на схилах породного відвалу. 
Сонячна електростанція – інженерна споруда, що перетворює енергію 

сонячного випромінювання на електричну енергію. Усі сонячні електростанції  
(далі – СЕС) поділяють на кілька типів: ті, що використовують фотоелектричні 
модулі; ті, що перетворюють сонячну енергію на теплову, яка приводить у дію 
тепловий двигун. 

Запроєктована фотоелектрична станція (далі – ФЕС) розміщується на 
схилах шахтного відвалу, загальна площа яких становить 4,36 га (окрім 
північної частини, де розташовано сектор озеленення) (рис. 9.9). 
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Рисунок 9.9 – Генплан проєктованої території 

Розрахунок параметрів сонячної електростанції наведено на рисунку 9.10. 
У рік станція дозволить зекономити 2 080 т вугілля або 1 230 тис. 

кубометрів газу. Особливістю сонячної електростанції є те, що всі сонячні 
панелі розділені на 8 паралельних груп по 40 модулів з’єднаних послідовно. 
Така конфігурація забезпечує оптимально узгоджену роботу сонячних батарей з 
інверторами. Сонячні панелі розміщені на опорних металоконструкціях, які 
становлять збірні конструкції із сталі зі захисним цинковим покриттям. 

Цей об’єкт запроєктований із метою виробництва екологічно чистої 
електроенергії з подальшим її продажом у мережу за «зеленим» тарифом. 
Сонячна електростанція спроєктована із застосуванням стрінгових інверторів, а 
також мультикристалічних кремнієвих модулів (рис. 9.11).  
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Рисунок 9.10 – Розрахунок параметрів сонячної електростанції методом 

електронного калькулятора 
 

 
Рисунок 9.11 – Елементи сонячної електростанції 
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При будівництві сонячної електростанції планується  
використати наступне обладнання: полікристалічні сонячні панелі YINGLI 
SOLAR (YL 300 P-29b потужністю 300 кВт – 10 902 шт); інвертори мережеві 
On-grid SМА (ST17000TL – 200 шт); комплект металоконструкцій для 
наземного монтажу сонячних панелей – 400 шт; комплектна трансформаторна 
підстанція (далі –КТП) 0,4/10 – 630 кВА – 5 шт; система моніторингу та 
контролю сонячної електростанції SUNNY Webbox. 

Техніко-економічні показники запроєктованого гібридного парку 
вітрових і сонячних електростанцій зображено на рисунку 9.12. 

 

 

Рисунок 9.12 – Техніко-економічні показники території та загальний вигляд 
 запроєктованого гібридного парку вітрових і сонячних електростанцій 

 

Спільне використання ВЕС і СЕС дасть можливість зменшити витрати на 
балансування електроенергії через перекриття їхньої максимальної 
ефективності і залежно від конкретних кліматичних умов календарного місяця. 

Загалом, реалізація проєкту гібридного парку вітрових і сонячних 
електростанцій дасть змогу: створити електростанції на базі вітрових уставок 
і сонячних модулів, орієнтовною окупністю близько 5–7 років; зменшити 
викиди вуглекислого газу в атмосферу, що дозволить додатково продати квоти 
на викид (відповідно до Кіотського протоколу) іншим державам і принести 
додатково грошові кошти від реалізації цих квот до бюджету країни; 
покращити екологічний стан у конкретному регіоні, зменшить онкологічні та 
інші захворювання, пов’язані з забрудненням навколишнього середовища, що 
дозволить додатково зекономити бюджетні кошти на лікування й 
перенаправить їх на інші соціальні виплати; створити додаткові робочі місця, 



327 
 

підвищити імідж України в світі, вийти на світові фінансові установи для 
дешевих позик та інвестицій під аналогічні проєкти. 

Проєкт № 3. Реновація будівель і споруд колишнього елеватора у 
місті Харків. 

Існуючі положення району, що підлягає реновації. Як об’єкт реновації 
було обрано територію колишнього елеватора м. Харкова, що розташовано 
поруч залізничних колій, у західній частині міста (рис. 9.13, 9.14). 

Елеватор належить до V класу шкідливості із низьким ступенем 
шкідливого впливу на людей і навколишня середовище. Елеватор не 
використовується з 1995 року, а з 2008 розпочато роботи з демонтажу 
конструкцій, для можливої реконструкції території, але вже в 2016 році  
будь-які роботи припинились остаточно. Об’єкт був проданий у приватну 
власність. У травні 2019 року рішенням суду Харківської області елеватор 
повернули у власність Мінагрополітики. 

Особливістю об’єкта є те, що він став одним із негласних символів 
Харкова, навіть туристи й гості міста часто роблять фото елеватора. Цьому 
також сприяє те, що об’єкт розташований у безпосередній близькості від 
Південного залізничного вокзалу Харкова.  

 

 
Рисунок 9.13 – Ситуаційна схема території 
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Рисунок 9.14 – Опорний план: 1–4 – адміністративні будівлі;  5 – складські 

приміщення; 6 – виробничий цех; 7 – елеватор; 8 – силоси;  
9, 10 – технічні будівлі; 11 – пункт охорони 

 

Територія забудови обмежена вулицями Євгена Котляра та 
Чоботарською, по яким здійснюється транспортний зв’язок території з центром 
міста. Територія межує зі складськими зонами та виробничими територіями.  
По прилеглим вулицям, недалеко від об’єкта, розташовуються торгівельні 
об’єкти, дорожня лікарня, навчальний заклад та нова 9-ти поверхова  
забудова (табл. 9.2). 

Таблиця 9.2 – Баланс існуючої території 

№ Територія Площа, га 
%, від загальної 

площі 
1 Вулиці та дороги 0,30 9,10 
2 Під будинками та спорудами 0,49 14,90 
3 Зелені насадження 0,85 25,80 
4 Інше 1,65 50,20 

Усього: 3,29 100 
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Передпроєктні дослідження включали аналіз потенціалу території, що 
підлягає реновації. Було виокремлено переваги та недоліки території, в ході 
чого зроблено висновок, що використання території за новою функцією буде 
мати значні соціально-економічні переваги, ніж її недоліки (табл. 9.3).  

 Таблиця 9.3 – Оцінка потенціалу реновації території 

Переваги Недоліки 
1. Вигідне місце розташування 
2. Наявність оглядового майданчика 
3. Задовільна транспортна доступність 
4. Активна забудова поряд із 
територією 
5. Порівняно великий потік людей на 
території району 

1. Великий відсоток зношення 
будівель та споруд  
2. Ландшафтна занедбаність 
3. Засміченість території відходами 
будівництва 
 

 
Схема реконструктивних заходів. На момент проєктування територія 

перебуває в занепаді: купи будівельного сміття, бур’янова рослинність, дика 
поросль чагарників та дерев, які діаметром стовбура можуть доходити  
до 10–20 см. Деякі конструкції будівель та споруд перебувають в аварійному 
стані.  

Проаналізувавши стан будівель та споруд, а також самої території було 
прийнято рішення по знесенню деяких будівель та споруд (рис. 9.15). 

Перед початком етапу знесення та реставрації будівель, необхідно 
провести такі види робіт: розчищення території, корчування та вирублення 
дерев та чагарників; вивезення та складування будівельного сміття, утвореного 
при реконструктивному руйнуванні будівель і споруд; планування території 
бульдозерами, з виїмкою поверхневого шару ґрунту та вивезенням його у 
відвал, для повторного використання.  

Реставрація фасадів трьох будівель 12-ти, 15-ти та 7-ми поверхових, 
залишених у ході прийняття рішень із реновації. У реставрацію входить 
комплекс дій, спрямованих на покращення всіх експлуатаційних характеристик 
будівель та приведення їх до стандартів сучасності. У проєкті реалізовані 
біологічні принципи реновації, що включають у себе залучення до 
реконструкції будівель зелених насаджень, як у вигляді звичайного озеленення 
(зимні сади та сади на дахах), так і вертикального.  

Крім того, проєктом передбачено додавання металевих конструкцій та 
скляних фасадів, але переважно планується заміна та реконструкція 
конструкцій з залізобетонубетона, для зберігання індустріального «духу» 
споруди. Реновація також передбачає нове будівництво допоміжних споруд, які 
також будуть відповідати обраним принципам і методам формування забудови. 
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Рисунок 9.15 – Схема реконструктивних заходів 
 

Стан існуючої забудови та методи її реконструкції наведено у  
таблиці 9.4. 

Таблиця 9.4 – Стан існуючої забудови та методи її реконструкції 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Адміністр. 
будівля 1 Пром фонова 

забудова 50 724,5 1 449,1 Знесеня 1 449,1  

2 Адміністр. 
будівля 2 Пром фонова 

забудова 40 311,4 622,9 Знесеня 622,9  

3 Адміністр. 
будівля 3 Пром фонова 

забудова 35 447,8 895,6 Знесеня 895,6  
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Продовження таблиці 9.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Адміністр. 
будівля 4 

Пром фонова 
забудова 

30 347,7 2 434,4 

Часткве змінення 
функціонального 

призначення, 
реставрація фасаду з 

повним його 
перетворенням, 

модернізація 
планування 

 
2 800 

5 
Складські 
приміщ. Пром 

фонова 
забудова 45 1 042,5 7 297,9 Знесеня 7 297,9  

6 Виробн. 
цех Пром фонова 

забудова 30 413,6 2 895,6 Знесеня 2 895,6  

7 Елеватор Пром фонова 
забудова 35 142,1 2 132,4 

Зміна 
функціонального 

призначення, 
незначна 

модернізація 
планування, 

реставрація фасаду 

 2 132 

8 Силоси Пром 
фонова 

забудова 30 678,4 8 141,7 

Зміна 
функціональн.призн
ачення, модернізація 

планування, 
реставрація фасаду, 
надбудова поверху 

 5 440 

9 Технічна 
будівля 1 Пром фонова 

забудова 40 102,7 102,7 Знесення, нове 
будівництво 102,7 150 

10 Технічна 
будівля 2 

Пром фонова 
забудова 

55 620,1 620,1 Знесення, нове 
будівництво 

620,1 720 

11 Пункт 
охорони Пром фонова 

забудова 45 25,6 25,6 Знесеня 25,6  
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Генеральний план. Загальна площа території, що підлягає реновації, 
становить 3,29 га. Територія не перебуває у зоні охорони пам’яток історії та 
культури та представлена промисловими будівлями та спорудами різної 
поверховості. Генеральним планом передбачено планування території та 
розбиття її на функціональні зони.  

На території колишнього елеватора планується влаштувати екстрим 
центр із прогулянковою парковою зоною та місцями відпочинку. Оскільки 
територія очевидно приваблива для місцевої активної молоді, а також різного 
направлення субкультур, це місце в перспективі може стати місцем тяжіння 
усіх верств населення, а також стати одною з візитних карток міста (рис. 9.16).  

 

 
Рисунок 9.16 – Генеральний план 
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На півдні проєктованої території передбачається створення двох еко-
парковок для тимчасового зберігання автомобілів, велосипедів та байків. На 
північному заході території передбачається створення типового пейнтбольного 
майданчику з огорожею, а також із пунктом прокату устаткування. На заході 
планується влаштування зони відпочинку на імпровізованому пагорбі. Раніше 
він становив собою купу сміття та ґрунту, яка з роками ущільнилась та 
придбала стійкість. Методами планування були створені більш пологі, 
озеленені спуски, а на них розмістились залізобетонні драбини та мережа 
дерев’яних лавок, з яких відкривається вид на всі екстремальні розваги на 
території екстрим центру (рис. 9.17). 

 

 
Рисунок 9.17 – Загальний вигляд будівель на генеральному  

плані після реновації 
 

Для реалізації проєкту, після проведення планувальних заходів на 
території потрібно провести підготовчі роботи з влаштування майданчиків для 
скейтерів КСМ–07 (для середнього та вищого рівня майстерності) та СМ–09 
(для новачків та середнього рівня майстерності), встановити їхнє обладнання, 
пластикові покриття з бортами, а також лавки для відпочинку й огорожу (в 
цому випадку ми огороджуймо одразу два майданчики). Поряд із 
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майданчиками для скейтерів улаштовується ролердром, який у зимовий період 
можна перетворити на льодову арену, а також допоміжні приміщення для нього 
з роздягальнями, камерами схову, пунктом прокату ковзанів або роликів, а 
також обладнання для них (наколінники, щитки, тощо). 

У переході, між будівлями адміністративного корпусу та корпусу на 
якому передбачений оглядовий майданчик, передбачене влаштування 
устаткувань для здійснення банджі-джампінгу, з висоти до 20 м. Знизу 
влаштовується зона безпеки для банджі-джампінгу, яка лантдафтно виділяється 
з навколишнього. Банджі-джампінг – екстремальний вид спорту, стрибок зі 
спеціальним спорядженням із високих будівель або мостів. Спеціальний 
еластичний канат кріпиться до ніг людини, і він летить вниз у вільному польоті, 
а канат надає гострих відчуттів за рахунок коливань.  

Також по всій території по краям прогулянкових доріжок передбачається 
влаштування малих архітектурних форм (далі – МАФ), таких як гойдалки, 
невеликі буфети, лавки та прилади освітлення. 

Усі майданчики, будівлі та споруди слід з’єднати мережею пішохідних 
доріжок. Після завершення робіт по влаштуванню майданчиків, потрібно 
провести комплексний благоустрій (озеленення території повинно становити не 
менш ніж 15–30 % від загальної площі, доріжок і майданчиків не менше 50 %, а 
споруд – 20–35 % території та її огорожу) (табл. 9.5). 

 

Таблиця 9.5 – Порівняльний баланс території після реновації 

 

№ 
з/п 

Територія Існуюча 
площа, га 

%, від 
загальної 

Площа 
після 

реновації, 
га 

%, від 
загальної 

1 Вулиці та дороги 0,30 9,10 0,35 10,32 

2 Парковки – – 0,56 17,02 

3 
Під будинками та 
спорудами 0,49 14,90 0,21 6,38 

4 Майданчики – – 0,61 18,54 

8 
Зона безпеки 
банджі-джампінгу 

– – 0,06 1,82 

9 Зелені насадження 0,85 25,80 1,03 31,31 

10 Інше 1,65 50,20 0,49 14,60 

Усього: 3,29 100 3,29 100 
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Функціональне зонування території. Функціональне зонування – це 
розподіл території на окремі частини, які визначені для певного цільового 
призначення. Спочатку на промисловій території закинутого елеватора, ще в 
роки його функціонування, ділянка була поділена на такі зони, як 
адміністративна, виробнича, зона складських приміщень, рекреаційна та зона 
допоміжних споруд. Оскільки у процесі реновації ми користуємось методом 
повної рефункціоналізації, то жодна функція, окрім частково рекреаційної, на 
майбутній території не зберіглася. 

Схема функціонального зонування території зображена на рисунку 9.18. 
 

 
а б 

Рисунок 9.18 – Схема зонування території: а – функціонального зонування 
території; б – пешохідно-транспортного обслуговування 

У процесі розробки проєкту ми виокремили такі основні зони екстрим 
центру: 

 зона основних споруд. До неї увійшли відреставровані споруди 
елеватора з прилеглою вільною територію; 

 зона екстремального відпочинку. До неї увійшли майданчики для 
сткейтерів та  ролердром із допоміжними приміщеннями; 
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 зона пейнтбольного майданчика. До неї увійшов сам ігровий 
майданчик та споруда для прокату устаткування; 

 зона безпеки банджі-джампінгу. Територія 20 на 30 м, під конструкцією 
для стрибків; 

 зона відпочинку. У неї увійшла уся рекреація з розташованими на ній 
МАФ та велика зона відпочинку біля скейтерських майданчиків; 

 зона еко-парковок. У неї увійшли парковки для тимчасового зберігання 
автомобілів, байків та велосипедів. 

Отже, в результаті реновації з п’яти промислових функцій території було 
створено шість спортивно-розважальних зон для проведення дозвілля.  

Архітектурно-будівельні рішення з реновації споруди елеватора. 
Об’ємно-планувальне рішення будівлі, що реконструюється, будується на 

основі прийнятої загальної архітектурно-просторової концепції. У нього 
входить розробка й деталізація планувальної структури та 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 та допоміжного 
призначення, необхідні горизонтальні й вертикальні зв’язки між ними, 
формування вхідних вузлів. 

Розглянемо два варіанти функціональних проєктних пропозицій. 
1. Проєктні пропозиції з реновації елеватора в екстрим-центр. 
Проєктом пропонуються такі об’ємно-планувальні рішення екстрим-

центру. На першому поверсі заплановано зробити вхідну зону та зону 
відпочинку (рис. 9.19). На «другому» планується розмістити зони відпочинку та 
дрібної торгівлі, офісні приміщення (що простягаються по всій довжині силосу 
й діляться на поверхи заввишки 3,2 м перекриттям), роздягальню, зону 
скеледрому, яка простягається по всій довжині трьох силосів, зону 
аеродинамічної труби, а також зону інтерактивного музею. На «третьому» 
пропонується розмістити зону відпочинку, зону зимнього саду, а також 
зберігається офісна функція та скеледром, з якого, на цьому рівні є вихід до 
саду. На останньому поверсі ми розміщуємо зону відпочинку та зону занурення 
у басейни для дайвінгу, які розміщенні у трьох силасах (майже по всій його 
довжині), які на різних рівнях, поєднуються між собою (рис. 9.20, 9.21). 

2. Проєктні пропозиції з реновації елеватора в готельну функцію. 
Проєктом пропонуються такі об’ємно-планувальні рішення готелю: на 

першому поверсі зробити вхідну зону та адміністративні приміщення, 
перегородки виконано з газобетону М100 та М200, монолітний кордон ліфтової 
шахти, вікна металопластикові з енергозбереженою функцією, з вулиці всі 
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зовнішні стіни утеплені мінеральною ватою, всі інженерні мережі розводяться у 
підшивній стелі. Прийняті рішення реалізуються в кресленнях будівлі  
після реконструкції: план першого поверху, план третього поверху, розріз 1–1, 
фасад 17–1 (рис. 9.22, 9.23). 

 
 

План першого поверху (післі реновації) 

 

Розріз 1‒1 (післі реновації) 

 
а б 

Рисунок 9.19 – Проєктні пропозиції з реновації елеватора в екстрим-центр: 
 а – план першого поверху (після реновації); б – розріз 1–1 (після реновації) 

 
 

План поверху на відмітці +11.200 Фасад 17‒1 (після реновації) 

а б 

Рисунок 9.20 – Проєктні пропозиції з реновації елеватора у екстрим-центр: 
 а – план поверху на відмітці +11.200 (після реновації);  

б – фасад 17–1 (після реновації) 
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а б 

Рисунок 9.21 – Функціональне зонування приміщень екстрим-центру: 
 а – план поверху на відмітці +6.400 (після реновації);  
б – план поверху на відмітці +11.200 (після реновації) 

 
План першого поверху (післі реновації) 

 

Фасад 17‒1 (після реновації) 

 
а б 

Рисунок 9.22 – Проєктні пропозиції з реновації елеватора у готельну функцію: 
 а – план першого поверху (після реновації); б – розріз 1–1 (після реновації) 

 

Отже, розробка проєкту реновації промислового об’єкта потребує 
застосування комплексного підходу, що вже на стадії розроблення 
передпроєктних рішень ґрунтується на всебічному аналізі всіх факторів, які 
зумовлюють можливість і доцільність такого виду робіт. Формування 
цивільних об’єктів в умовах реновації промислових будівель ґрунтується на 
оптимальному поєднанні принципів збереження та гнучкої модифікації 
об’ємно-планувальних, архітектурно-художніх і конструктивних характеристик 
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існуючої забудови. Основними вирішальними факторами при 
перепрофілюванні промислових будівель у громадські є дотримання 
нормативних вимог щодо трьох груп основних факторів: містобудівних, 
об’ємно-планувальних та конструктивних. 

 
План третьоого поверху (післі реновації) 

 

Фасад 17‒1 (після реновації) 

 
а б 

Рисунок 9.23 – Проєктні пропозиції з реновації елеватора у готельну функцію: 
 а – план третього поверху (після реновації); б – фасад 17–1 (після реновації) 

 

Обрані методи об’ємно-планувальної перебудови промислових будівель 
залежать від об’ємно-планувальних та історико-культурних параметрів 
існуючих об’єктів, а також від можливості виконання містобудівних і 
функціональних вимог до громадських будівель в умовах реновації. Варто 
зазначити, що в розглянутих проєктах було застосовано декілька типових 
методів реновації: збереження існуючої структури промислової будівлі, 
максимального збереження зовнішньої оболонки разом зі зміною об’ємно-
планувальної структури промислової будівлі, максимальної зміни існуючої 
планувальної структури й зовнішньої оболонки будівлі, генерація нових 
функціональних зон. 

Створення громадських будівель на основі реновації індустріальних 
об’єктів дає можливість ефективного використання існуючої промислової 
забудови з одночасним вирішенням назрілих проблем розвитку міського 
середовища. 
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