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Матер! ал и IV МЬкнародно! науково-практичноТ конференций
«Арх1тектура вторичного Киева. Феномен урбашзованих ландшафпв» К.:КНУБА,2018.-с . 152

В тезах доповщей м1жнародно1 науково-практичноУ конференцп
«Арх1тектура вторичного Киева. Феномен урбан1зованих ландшафта»,
присвяченоУ 100 - р1ччю з дня народження Мшецького А. М., розглянуто шляхи
вирйиення конфлнстних ситуацш, яю виникають в продест втручання в контекст
юторичноУ архггектури засобами та методами архггектури сучасноУ. Як в
теоретичнш, так i в практичнш площинах висвгглено pi3Hi аспекти питания
прогресуючоУ урбашзащУ м1ських ландшафта.
На баз1 актуальних проблем формування та розвитку архггектури,
фокусуеться увага на аспектах юнуючоУ забудови, збереження та вщновлення
контексту шторичного мгського середовища.
Призначено для дослщншав проблем сучасноУ архггектури, викладач^в
вищих навчальних заклад! в, архгтектор1в, студента архггектурних та
мютобуд!вних факультета.

IV м1жнародна науково-практична конференщя
АРХ1ТЕКТУРА 1СТОРИЧНОГО КИЕВА.
ФЕНОМЕН УРБАНВОВАНИХ ЛАНДШАФТ1В
Мета конференцп:

-

сучасне дослщження, висвгглення та прозора дискуга щодо проблем
урбашзацп i розвитку юторичного мшького середовища
Тематика конференщ!:
Архгёектурне i урбашстичне середовище Micxa.
Збереження та реставращя пам’яток архитектуры i мютобудування.
Реконстругаця, реноващя, реабштащя урбашзованого середовища.
Соцюкультурш аспекта урбашзацп.
Правов! та економ1чш аспекта урбашзацп.
Теоретако - методолопчш засади розвитку юторичних мкт.
Водне середовище Киева - щнний природний ресурс м1ста. Водна
стратега мюта.

Вже стало доброю традищею щор1чно (вже вчетверте) в кшщ листопада
проводите м1жнародну науково-практичну конференцпо «Архитектура
1сторичного Киева» на 6a3i кафедри шформащйних технологш в apxiTeKTypi
КНУБА, що е засновником та шпцатором даного заходу. Виявилося, що е
необхщшсть у прозорШ дискусн обговорите злободешп проблеми забудови,
збереження та вщновлення 1'сторичного MicbKoro середовища. I це може бута не
обов'язково Miста Киева. Навггь шкаво почута досвщ виршення тапових для
юторичних MicT проблем.
Виявилося,
що
суспшьству
критично
важливо
обмшюватися
шформащею, здШснювати цившзований дискурс м1ж суст'льством, чш
штереси, здебшыного, представляють громадсыа оргашзацн, науковцями i
владою. Таким дискусШним шщумом стала конференщя. Результативнють i
д1евють такого дискурсу шдтверджуеться попередньою конференщею
«Арх!тектура iстаринного Киева. Контекст i втручання», в якШ прийняло участь
бшыпе ста доповщей. На четверттй конференцп про результативнють дискусн
за piK розповщатимуть, з-пом1ж шших, учасники попередаш конференщй.
Оргкомитетом конференшУ було виршено визначита актуальну для Miста
тему - феномени урбашзованих ландшафта. Д1я в юторичному середовипц втручання, а виршення проблеми - тактичне врахування контексту.
Загалом подано 84 тези доповщей.
Оргкомитет вдячний за пщтримку в оргашзащУ конференщУ освтгаьошформащйним
партнерам:
"ВАКОТЕСН"
представнику
Graphisoft
Archicad,"Allbau Software GmbH" представнику концерну "Nemetschek AG",
"Softprom by ERC" дистрибутору "Autodesk", КП «ПЛЕСО».
Оргкомтет.
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АВ1АЦ1ЙНА СКЛАДОВА
УРБАШ ЗОВАНОГО ЛАНДШАФТУ КИСВА
Агеева Галина МиколаТвна, к.т.н., с.н.с., заелдувач кафедры листобудування
Нацюналъний aeiatfiuimii yiiieepcumem, Kuie, Украхна.

КиУв завдяки своУй icTopii, кшькосп аеропорДв та ав1апщприемств,
ав1ацшних навчальних заклад1в та науково-дослёдаих iHcraiyriB - е
справжньою ав1ацШною столицею УкраУни. Про це св1дчить й сукупшсть назв
вулиць, проспект1в, площ та шших структурних складових Micra, в назвах яких
присуди aBianiftm ознаки.
1мена вёдомих ав1аконструктор1 в носять виробнич1 об’еднання (ДП
«Антонов»), Державний музей aeiauiV УкраУни iM. О. Антонова, М1жнародний
аеропорт «КиУв» i' m. I. Сшорського, заклада вшцоГ осв1ти (НТТУ «КШ»
iM . I. CiKopcbKoro», Аерокосм1чний лщей iM. I. Сшорського НАУ). 1менами
вщомих вчених, конструтсттдав, льотчшав, космонавта, ав!ацшних шженер!в
назван! вулищ, проспекта, скверн. На територн мюта встановлеш пам’ятаики
вёдомим aeiaTopaM, на фасадах житлових та громадських будинкёв - пам’ятш
дошки.
Найбшып насиченою за ав!ащйними назвами е вулична мережа
Солом’янського району (просп. Космонавта Комарова, вул. Ав1аконструктора
Антонова, вул. Миколи Голего, вул. Ав1ашйна, площа Космонавта та ш.). Це
вшдзеркалюе юторичш вехи розвитку району та науково-виробничу
профЫзацпо пщприемств та оргашзацш, розташованих на його територп. Саме
на територн цього району розташоваш М1жнародний аеропорт «Киш» iM.
I. CiKopcbKoro, ДП «Завод 410 цивёпьно'У aeiauii»; Державний музей aeianiV
Укра'ши, Нацюналъний ав!ащйний ушверситет (НАУ), Нацюналъний техшчний
ун1верситет Укра'ши (НТУУ) «КП1» iMeHi 1горя Сшорського» та ш.
На територн Святошинського района MicTa розташоване ДП «Антонов»,
що об'еднуе конструкторське бюро, комплекс лабораторШ, експериментальний
завод та випробувальний комплекс для розробки та сертифшацн лёгаюв.
Беззаперечною ознакою «ав1ацШносп» Киева е наявшсть в ландшафт!
мюта лёгаюв. OKpeMi лёгаки були встановлеш в другш половин! XX ст. на
територн ВДНГ УРСР (л1так Ан-10; демонтований); на спортивному
майданчику школи №252 (лёгак Ан-8 виконував з початку функцй датячого
KiHOTeaipa «Полёг», дал! - тара. Демонтований у середин! 1990-х роюв); на
Повёгрофлотському проспект! (лёгак Ан-10, в корпус! якого розм!шувався
дитячий кшотеатр «Орлятко». Демонтований восени 1993 року, шд час
реконструкщУ СевастопольськоУ площ!).
3 часом, ав!ацшна технёка стае невщ’емною частиною урбан!зованого
ландшафту. Насамперед, це - справжш лёгаки та вертольоти, яга розташованё на
територГУ Державного музею aeianii' УкраУни iM. О. Антонова (70 лёгагав та
вертольот!в); закладёв вшцо'У ocei™ - НАУ (лёгаки «Анатра», Ан-26), НТУУ
«КП1» iMeHi Тгоря Сшорського» (вертолёт Ми-2). 3 одного боку, це - icropia
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розвитку свгговоТ та вггчизняноУ ав1аци. 3 шшого, це - невщ’емш складов!
icTopii розвитку ав!ащйноУ науки, освпги та практики в У крапп.
Значними за площею невщ’емними складовими сучасного урбашзованого
ландшафту Miста е Мгжнародний аеропорт «КиУв» (265 га);
ДП «Завод 410 цившьноУ ав1ащУ» (23,6 га); Державний музей ав1ацн УкраУни
(20 га). Дшлынсть аеропорта впливае на навколишне середовище та мешканц1в
житлових масив1в, розташованих у зонах повггряних шдход1в до аеропорту,
зльоту/посадки лтгаюв. Для зниження р1вня акустичного дискомфорту
оновлюеться парк л1так1в, обмежуються польоти у шчний час; розглядаеться
довгострокова перспектива переносу аеропорта за меж1 м1ста та ш.
Але саме щ об’екти можна розглядати як специф1чш за формами та
величезш за розм1рами носи первинноУ шформаци про ав1ацШну столицю
УкраУни, яка надаеться ще у noBiTpi туристам та гостям, яю прибувають до
Киева ав1адшним транспортом. В перюд особливоУ психолопчноУ напруги
(очкування приземления, зустр1ч1 та ш.) шформац!я надаеться в трьохм1рному
BHMipi (скр1зь шомшатори), динам1чно 3i змшою положень видових точок.
Пасажири мають нагоду 3i швидистю руху лйака т д час заходу на посадку
оцшити масштабшсть ландшафтш та будшель, побачити обмежеш, а 1нколи i
недоступн1 для зору з поверхш земл1 «п’ят1 фасада» ангар1в та аеровокзал1в, яш
в низц1 випадюв е головними елементами архггектури цих будшель i ознакою
«ав1ацшностЬ> Киева.
Особливостт такого шдходу до ощнки вагомосп площинних територш
аеропорту та музею в систем! Киева як туристичноУ дестинащУ
потребують вщповщних концептуальних мютобудшних, архггектурнопланувальних ркпень, дизайнерських, еколопчних рпыень.
Розумшня значения аеропорДв як «повггряних вортг» (брами), що е не
тшьки комплексами наземних споруд, але й «працюють з неба», може посилити
культур ну складову дестинацп та сприяти посиленню туристичноУ
привабливост! мюта та держави в цшому.

УДК 72(725.2)
РЕНОВАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ В ИРАНЕ
НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАЗАРА В ГОРОДЕ ТЕБРИЗ
Алимадад Солтани Али аспирант кафедры основ архитектуры и
архитектурного проектирования Киевского
строительства и архитектуры.

национального университета

Актуальность темы Торгово-развлекательные комплексы является
сегодня своеобразным центром культурно-массовых и общественно
развлекательных мероприятий, где сконцентрированы самые передовые
технологии в области торговли, доставки и логистики товаров.
Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать и
систематизировать современные ТРК в зависимости от их величины,
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