Науковий вісник будівництва, 2021, т. 103, №1

doi.org/10.29295/2311-7257-2021-103-1-60-77
УДК 711.4+72.012.27
Ладигіна І. В., Біжко Є.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
(вул. Сумська, 40, Харків, Україна, 61002; e-mail: irina.lad.irina2017@gmail.com, evgeniabiz@gmail.com;
orcid.org/0000-0001-8370-5783, orcid.org/0000-0001-5197-6490)

ФОРМУВАННЯ ВИСОТНОЇ ЗАБУДОВИ ГЛОБАЛЬНИХ ЗОН УРБАНІЗАЦІЇ
Розглядаються особливості формування висотної забудови в структурі глобальних міст Західноєвропейської, Північноамериканської та Азіатсько-Тихоокеанської зон їх концентрації – основних світових зон урбанізації, що формуються в контексті виникнення, становлення та розгортання основних етапів промислової
революції. Досліджуються глобальні та регіональні фактори, що зумовлюють впровадження нового типу
висотної забудови в структуру найкрупніших міст. Визначається, що саме місцеві, регіональні фактори виступають базовими для реалізації факторів глобальних, загально цивілізаційних, формуючи, таким чином,
складну багатофакторну систему створення висотної забудови в міському середовищі з прямими та оборотними зв’язками.
Ключові слова: промислова резолюція, урбанізація, зони концентрації глобальних міст, висотна забудова –
«хмарочоси», глобальні та регіональні фактори, що зумовлюють формування висотної забудови.

Вступ. Урбанізація виникає та отримує розвиток в рамках промислової революції,
що розглядається як процес переходу від аграрної економіки, для якої характерна ручна
праця та ремісниче виробництво, до індустріального суспільства з переважанням машинних технологій.
Машинне виробництво (з кінця XVII століття) поклало початок перетворенню науки
безпосередньо у виробничу силу, чим відкрило великі можливості для технологічного застосування її досягнень [3].
У той же час, промислова революція являє собою досить широкий процес, в рамках
якого відбуваються не тільки технологічні, а й значні соціальні зміни, на відміну від «технологічної революції», що визначається як зміна технологічної парадигми – комплексу
ключових технологій, які покладені в основу виробництва. Однак, саме технологічний
процес, виступаючи драйвером основних змін у суспільстві, зумовлює можливість виділення чотирьох основних етапів промислової революції, що будуються: на механізації виробництва завдяки енергії води та пари; на масовому виробництву, використанню електрики, розподілу праці; початку автоматизації виробництва, впровадженню ІТ-систем і електроніки; та на кіберфізичних системах [1].
У свою чергу, кореспондуючись з цими етапами та спираючись на них, урбанізація
як глобальний історичний процес проявляє в їх межах свою специфіку [7].
Так, перша промислова революція (1 етап), що починається в Англії у 1740-1780 рр.,
а потім поширюється на інші держави Європи та США (з другої половини XVIII століття
– до середини ХІХ століття) своїми крупними технічними досягненнями в результаті зростання продуктивних сил на основі крупної машинної індустрії викликає виникнення та
прискорення процесу урбанізації, що характеризується зростанням долі міського населення у світі.
Друга промислова революція (2 етап) охоплює другу половину ХІХ – початок ХХ
століття, в її рамках, завдяки впровадженню Г. Фордом конвеєра, формується масовий ринок, спостерігається електрифікація виробництва та розвиток транспортних систем, що супроводжується формуванням великих міст з населенням 100 тисяч осіб і більше у межах
1900 – 1950 років та становленням агломераційних процесів.
Поступове поглиблення процесу урбанізації створює сприятливі умови для подальшого
розвитку науки, техніки і промисловості, обумовлює розуміння взаємозв’язків індустріалізації та урбанізації і вже наприкінці XIX століття спричиняє певні зміни у характері міської забудови, що відбуваються завдяки використанню досягнень науково-технічного прогресу, одним з яких стає застосування будівництвом висотної забудови. Так, поява нових типів
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конструктиву, інженерного обладнання, будівельних матеріалів зумовлює появу та розвиток
в структурі найкрупніших міст нового типу висотних об’єктів – «хмарочосів» [9].
Третя промислова революція (3 етап) відраховується з 1960 років, коли відновлювальний період після Другої світової війни закінчується. Досить умовно її початком вважається поява перших програмованих логічних контролерів наприкінці 1960 років. Приблизно до цього часу відноситься винахід комп’ютеру, а далі – промислових роботів. Тож,
автоматизацію та роботизацію виробництва можна вважати ключовими аспектами третьої
промислової революції. Бурне економічне зростання після 1970 року особливо проявилося
у таких сферах як зв'язок, збір та обробка інформації, де цифрові технології виявляються
найбільш затребуваними. Технологія обробки інформації еволюціонувала від ЕВМ до поєднаних мережею персональних комп’ютерів, пошукових систем та електронної торгівлі.
Зв'язок перестав залежати від стаціонарних телефонів та перейшов до використання мобільних телефонів.
До речі, саме з середини ХХ століття багатьма вченими відраховується сучасний етап
науково-технічної революції (НТР) [11].
Сутність НТР, на думку І. І. Леймана, – міцний, організований зв'язок науки, техніки та
виробництва, в її основі лежить корінний переворот продуктивних сил на базі сучасної науки,
вона віддзеркалює цілі та можливості соціально-економічного ладу, в якому існує [17].
У англомовній літературі, на відміну від радянської, термін «НТР» практично не зустрічається, частіше використовується словосполучення «дуга промислова революція» (по аналогії з першою – широким розповсюдженням парової машини у виробництві та на транспорті)
[6].
Все це супроводжується, починаючи з другої половини ХХ століття, якісними змінами міських поселень, не тільки у галузі промислового виробництва, а й у сфері розвитку
багаточисельних невиробничих галузей та послуг при досягненні ними 500-1000 тисяч
осіб населення і більше та формуванні на їх основі надміських систем розселення [14].
Саме на цьому етапі спостерігається проявлення мегалополісів як систем розселення
найвищого ієрархічного рівня, в процесі становлення яких демонструється розподіл функцій між містами, інтенсифікація транспортної зв’язаності, координація різних політик
між регіонами та поселеннями, що входять в зону впливу подібних утворень тощо. В свою
чергу мегалополіси, розвиваючись на основі світових або глобальних міст, виступають
центрами постіндустріального розвитку, здатними забезпечити концентрацію фінансів, інфраструктури, людей та ідей. А їх «візитною карткою», «фірмовою ознакою» являються
висотні комплекси – «хмарочоси».
Як глобальне явище, урбанізація поступово охоплює усю земну кулю, зумовлюючи
формування трьох основних зон концентрації світових міст – зон урбанізації – Західноєвропейської, Північноамериканської та Азіатсько-Тихоокеанської, в контексті яких і виникають в першу чергу умови для створення висотної забудови [16].
Головна особливість Західноєвропейської зони глобальних міст – найдовша історія
урбаністичного розвитку, протягом якої відбувалося формування міст – лідерів регіональної і глобальної економіки та їх постійна ротація. В даний момент в регіоні особливо висока конкуренція за лідерство між столицями Великобританії та Франції, які входять у
вищу категорію світових міст. За тривалу історію розвитку в регіоні виникла густа мережа
міських поселень глобального значення, для яких найбільше типова вельми вузька функціональна спеціалізація.
Північноамериканська зона глобальних міст молодше західноєвропейської, але вона
є найбільшою і глибоко втягнутою в систему світового господарства. Її основу складає
мережа національних центрів США. Розташовані по контуру держави, вони утворюють
свого роду кільце глобальних центрів. Ключові позиції серед них займають Нью-Йорк,
Лос-Анджелес і Чикаго, які тісно взаємодіють з глобальними центрами інших країн – Торонто, Мехіко і Каракасом.
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Азіатсько-Тихоокеанська зона глобальних міст (наймолодша за часом виникнення)
носить лінійний характер і формується по осі Токіо – Сінгапур. Для неї типова, з одного
боку, явно домінуюча роль столиці Японії, а з іншого – численність і висока динаміка зростання другорядних світових міст. Це найбільші центри нових індустріальних країн, що
швидко розвиваються – Бангкок, Сінгапур, Сеул, Маніла. За останнє десятиліття помітно
збільшився ступінь конкурентоспроможності тріумвірату центрів Китаю – Сянгана, Шанхая і Пекіна.
Зони урбанізації, таким чином, формуються в певних історичних межах та територіальних рамках, а висотна забудова світових міст – опорних пунктів розвитку цивілізації,
крім глобальних, носить відбиток регіональних та місцевих особливостей, що знаходять
віддзеркалення при впровадженні висотних комплексів в структуру поселень.
Четверта промислова революція – це можлив майбутня цивілізації. Її визначення сьогодні – предмет дискусій. Часто вона ототожнюється з Industry 4.0 – одним з десяти проектів майбутнього, передбачених у Стратегії підвищення конкурентоспроможності промисловості Німеччини (High-Tech Strategy 2020 Action Plan), прийнятої у 2012 році.
Лейтмотивом Industry 4.0 є перехід від так званих вбудованих систем (embedded
systems) до кіберфізичних систем (cyber-physical systems, CPS). Вбудовані системи – це
центральні блоки управління (central control units), вбудовані в різні об'єкти, якими вони
керують. Кіберфізичні системи – це набір нових технологій (enabling technologies), що дозволяє з'єднати віртуальний і фізичний світ, забезпечити взаємодію «розумних» об'єктів
один з одним за рахунок використання інтернету, мереж і даних. Зазначений перехід від
вбудованих систем до кіберфізичних систем в документах «проекту майбутнього» Industry
4.0 також називають четвертою промисловою революцією. Четверта промислова революція стала головною темою 46-го Всесвітнього економічного форуму в Давосі (20 – 23 січня
2016 року). У своєму виступі засновник і президент форуму К. Шваб підкреслив, що стосовно кіберфізичних систем необхідно вести мову про злиття технологій і розмивання кордонів не тільки фізичного і цифрового світу, а й біологічного, а швидкість, розмах і системний вплив явищ, що відбуваються такі, що виділення саме четвертої промислової революції, а не продовження третьої не викликає сумнівів.
На думку Клауса Шваба, у технологічному відношення найближчим часом можна
очікувати прорив у таких галузях як цифрові технології, штучний інтелект, безпілотні автомобілі та літальні апарати, інтернет речей, 3D принтинг, нанотехнології, робототехніка,
біотехнології, матеріаловедення, системи зберігання енергії, квантові обчислювання.
Всі ці новації несуть певні ризики, пов’язані з негативними соціальними наслідками
на ринку праці, коли за рахунок розвитку робототехніки та адитивних технологій втратять
роботу, в першу чергу, адміністративний персонал та офісні робітники, а підвищений інтерес представлятимуть робітники з дуже високою або дуже низькою кваліфікацією.
Який вплив четверта промислова революція справить на характер забудови сучасних
міст, можна тільки прогнозувати. Хоча вже сьогодні мають місце спроби створення «розумних міст», що частково реалізовані, а «стала» архітектура активно вбирає в себе цифрові технології, біотехнології, матеріалознавство, інтернет речей.
Тож, визначення особливостей взаємодії глобальних та регіональних, місцевих факторів при формуванні архітектури висотних комплексів в умовах сучасного етапу процесу
урбанізації здається досить актуальним хоча б завдяки поширюваної думки щодо абсолютизації загальносвітових тенденцій розвитку цивілізації, що зумовлюють зміни у всіх галузях життєдіяльності людства, і становить мету дослідження.
Для досягнення мети вирішуються завдання, що передбачають аналіз виникнення
та формування висотних комплексів у всіх трьох зонах концентрації світових міст на індустріальному і постіндустріальному етапах розвитку.
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Об’єктом дослідження виступають висотні об’єкти у специфічних умовах зон урбанізації.
Предмет дослідження становлять особливості взаємодії та проявлення основних факторів глобального та регіонального (місцевого) рівнів при формуванні архітектури висотних комплексів – «хмарочосів» в умовах урбанізації.
Результати дослідження. Перші «хмарочоси» виникають наприкінці ХІХ століття у
Північноамериканській зоні урбанізації на території США, не зважаючи на те, що Західноєвропейська зона – «найстаріша».
Існують академічні розбіжності з приводу того, який будинок слід вважати першим
«хмарочосом». Цей термін вперше був використаний в 1780-х роках для опису особливо
високого коня, а потім був застосований до вітрила на вершині судової щогли, високим
капелюхам, високим людям і м'ячу, який був підбитий високо в повітря. У 1880-х роках
його почали застосовувати до будівель, спочатку в 1883 році для опису великих громадських пам'ятників, а потім в 1889 році як ярлик для високих офісних будівель, які стали широко використовуватися протягом наступного десятиліття. Визначити перший «справжній
хмарочос» непросто, і в залежності від застосовуваних критеріїв існують різні кандидати
на цю роль. Наприклад, будівля Джорджа Поста Нью-Йорк Equitable Life Building 1870
року була першою найвищою офісною будівлею, в якій використовувався ліфт, а його будівля Produce Exchange 1884 року продемонструвала істотний структурний прогрес в конструкції металевих каркасів. Будівлю страхової компанії в Чикаго, відкриту в 1885 році,
найчастіше називають першим хмарочосом через новаторське використання сталі в конструкції металевого каркасу (рис. 1).

Рис. 1. Будівля страхової кампанії в Чикаго, 1885 рік, 42 метри
(архітектор Уільям Ле Барон Дженни)

Ранні «хмарочоси» представляли собою відносно високі комерційні будівлі, побудовані між 1884 і 1890 роками, переважно в американських містах Нью-Йорку і Чикаго. Міста в Сполучених Штатах традиційно формувалися невисокою забудовою, але значне економічне зростання після громадянської війни і все більш інтенсивне використання міських
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земель стимулювало будівництво більш високих будівель, починаючи з 1870-х років. А
технологічні удосконалення дозволили звести вогнестійкі залізні каркасні конструкції з
глибоким фундаментом, оснащені новими винаходами, такими як ліфт і електричне освітлення.
Архітектори Чикаго, що спочатку лідирував у будівництві «хмарочосів», намагалися
урівноважувати естетичні та комерційні аспекти, створюючи великі прямокутні будівлі в
«стилі палаццо» з магазинами і ресторанами на першому рівні та офісними приміщеннями
на верхніх поверхах, закладаючи, таким чином, їх багатофункціональну основу.
З 1889 року влада Нью-Йорку дозволяє використовувати у будівництві металеві конструкції, що стимулює виникнення великої кількості «хмарочосів» у місті. Створення у
1895 році двадцятиповерхової будівлі American Surety Building висотою 92 метри б’є всі
рекорди Чикаго і виводить Нью-Йорк у лідери висотного будівництва (рис. 2).

Рис. 2. «Хмарочоси» на Парк-Роу в Нью-Йорку (так званий «Газетний ряд»), 1880-1890 роки

Ранні «хмарочоси» будуються також у Балтиморі, Бостоні, Пітсбурзі, Сен-Луісі та
Буффало, на західному узбережжі – в Сан-Франциско та Вашингтоні.
Нова хвиля будівництва «хмарочосів» виникла в першому десятилітті ХХ століття
завдяки зростаючому попиту на офісні приміщення, а інженерні розробки полегшали експлуатацію подібних будівель. В цей час виникають такі культові споруди як «Flatiron
Building» (дослівно – «будівля – утюг») висотою 87 метрів (22 поверхи), «Singer Tower»
висотою 187 метрів, башти «Metropolitan Life Insurance Company Tower» висотою 210 метрів та «Woolworth Building» висотою 241 метр у Нью-Йорку.
«Хмарочоси» занурювали сусідні вулиці у вічну тінь, порушували існуючий силует
і не зважаючи на комерційний успіх зумовили разом з економічним спадом у 1916 році
введення обмежень щодо зонування міста, яке сприяло формуванню стилю «ар-деко» та
призвело до створення структур, орієнтованих на дивовижні силуети та об’єми.
З початком Великої депресії ринок нерухомості рухнув, а після Другої світової війни
в 1950 – 1960 роки нові «хмарочоси» створювалися вже у так званому «інтернаціональному» стилі, а старі перебудовувалися, позбавлялися декору, або навіть зносилися, наприклад, «Singer Tower».
Деякі експериментальні проекти цього напрямку буди побудовані ще в 1930 роках.
Наприклад, будівлі Rockefeller Center (комплекс з 19 будівель, 1930 роки, архітектор Реймонд Худ), розташовані на майданчику площею дев’ять гектарів, або Empire State Building,
хмарочос, побудований в 1929 – 1931 роках висотою 103 поверхи (архітектурна фірма
Shreve, Lamb and Harmon) (рис. 3). Тож, вже у надрах планетарного етапу урбанізації, який
зумовлюється другою промисловою революцією, зароджуються глобальні тенденції формоутворення висотної забудови, що поступово поширюються на всі зони урбанізації [7].
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«Хмарочоси» нового покоління з використанням модерністських мотивів розміщувалися на окремих майданчиках, утворюючи башти з великими скляними фасадами на стилобатах, а не окремий ряд забудови як у довоєнних традиціях. Нові технології зумовили
флуоресцентне освітлення та кондиціонування повітря в інтер’єрах.

Рис. 3. Rockefeller Center та Empire State Building

Знаковим явищем після багатьох років використання стилю ар-деко при створенні
хмарочосів стало будівництво по проекту Міс ван дер Рое та Філіпа Джонсона в 1956-1958
роках «Seagram Building», Манхеттен, висотою 157 метрів, що символізував собою початок ери функціоналізму (рис. 4). Цей простий паралелепіпед став своєрідним взірцем для
багатьох будівель другої половини ХХ століття не тільки в США, а й у всьому світі [5].
В контексті цього можна пригадати Башти-близнюки Всесвітнього торговельного
центру, побудовані Мінору Ямасакі в 1972 році, що досить довго утримували рекорд висоти до того як стали жертвами теракту в 2001 році.
Щодо останніх споруджень Міс ван дер Рое, А. В. Іконніков пише, що саме притаманні їм строга симетрія, рівномірний ритм опор і вертикальних профілів, декоративний
характер каркасного «ордеру» та наявність увінчуваних частин спричинили виникнення
рецидиву неокласицизму в архітектурі США.
Через 10-15 років після війни на заміну малоповерхової житлової забудови приходять переважно багатоповерхові (10-е20 поверхів) та висотні житлові будинки. Їх конструктивною основою стає стальний або залізобетонний каркас. В плані це хрестоподібні, прямокутні або Т-образні форми.
Характерною американською модифікацією поєднання житла та систем обслуговування цього періоду можна вважати дві круглі в плані житлові башти в кварталі Marina
City в Чикаго архітектора Б. Гольдберга (1964 рік). Вони мають 63 поверхи, нижні 19 з
яких займають спіральні рампи гаражів для мешканців. Проміжний поверх, що розділяє
житло та гаражі, зайнято пральнею. З будинком також пов’язана стоянка для 700 приватних човнів та катерів. Над нею в об’ємі, що пов’язує башти розміщується ресторан, спортивні зали, театр з залою на 1200 місць. Кімнати мають балкони напівкруглого окреслення,
а конфігурація приміщень ускладнена за рахунок секторного характеру плану квартир
(рис. 5).
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З 1960 року спостерігаються пошуки різноманіття форм «хмарочосів». Їх починають
будувати у вигляді «призм», «голок» тощо.
У 1970-1980 роках висотна архітектура опиняється під впливом постмодерністських
ідей. Широко відомий експеримент Ф. Джонсона у постмодерні – проект хмарочоса фірми
АТТ (Американської телеграфно-телефонної компанії) в Нью-Йорку (1978 рік), в якому
використана улюблена на початку століття схема трійного розчленування висоти об’єму,
у відповідності до законів класичного ордеру, на базу, тіло та вінчання.

Рис. 4. «Seagram Building», Манхеттен, Нью-Йорк

Пропорції всієї будівлі, згущення або розрідженість маси відповідають ідеї ордерної
архітектури про розподіл та несення навантаження. Нижня частина – «база» – витримана
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в людському масштабі, що полегшує сприйняття цього «хмарочоса», тіло – скляна призма
в обрамленні з сірого граніту, а вінчання, або «капітель» – це величезний фронтон своєрідної форми з круглим розривом посередині. Жодна з частин будівлі не відтворює в своєму
масштабі частини класичної колони. Але на рівні системи членувань і пропорцій створюється образ, що натякає на спокійну та ясну класику [8].

Рис. 5. Marina City в Чикаго

Не менш відомий 26 поверховий екстравагантний обличкований рожевим гранітом
«хмарочос» Майкла Грейвса «Humana Building» в Луисвіллі, штат Кентуккі, побудований
у 1982 році – головний офіс компанії Humana, що залишається визначною пам’яткою
Луісвілля до сього дня (рис. 6).
Сучасну архітектуру, в тому числі американську, на стику тисячоліть в межах глобального етапу процесу урбанізації та становлення четвертої промислової революції, можна
охарактеризувати словами датського архітектора Бьярке Інгельса: «Архітектура розвивається у точці перетинання політичних, економічних, функціональних, логістичних, культурних, структурних, екологічних та соціальних інтересів, а також ще невідомих і непередбачуваних бажань та намірів різних людей».
Ця теза досить успішно реалізується на ґрунті Сполучених Штатів Америки – провідної держави світу при втіленні у висотну архітектуру шляхом поєднання досягнень науково-технічного прогресу, пов’язаних з цифровими технологіями, концепції «екологізації» навколишнього середовища та сталого розвитку, створюючи своєрідну стопу її глобальних та індивідуальних ознак на тлі забарвлення творчою наснагою провідних майстрів
зі всього світу (рис. 7).
У містобудівному відношенні висотні комплекси США переважно формуються в
громадських центрах найкрупніших міст, де сам хід історичного розвитку зумовив високу
щільність забудови та вартість землі і, як слідство, їх вертикальний розвиток, багатофункціональність та виникнення так званої «маси забудови» на окремих невеличких територіях
(наприклад, Манхеттен) [9].
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Рис. 6. «Хмарочоси» фірми АТТ в Нью-Йорку та «Humana Building»

Рис. 7. Висотна забудова Манхеттену, ХХІ століття

У Західноєвропейській зоні урбанізації активне возведення висотної забудови починається після Другої світової війни, але перші знакові об’єкти виникають ще наприкінці
ХІХ століття. Так, «Білий будинок» в Роттердамі побудований ще у 1898 році вважається
першим хмарочосом Європи. Це одна з небагатьох будівель міста, що вціліла після
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килимового бомбардування 14 травня 1940 року. Сьогодні входить до списку ста цінніших
пам’яток архітектури держави (рис. 8).
Десятиповерховий будинок висотою 43 метри було запроектовано архітектором Віллем
Моленбруком під впливом американських «хмарочосів» але у популярному на той час в Європі стилі ар-нуво з використанням цегли та обличкуванням білими глазурованими плитками
з орнаментальними вкрапленнями жовтого, синього та красного кольору [2].
Розташовано будівлю на невеличкому майданчику 20×20 метрів на березі Старої гавані на один метр вище рівня води.
Сьогодні як і в ХІХ столітті «Білий будинок» використовується як офіс (до 2018 року
– фірми «Westermeijer Group», а після – фірми «Calex»).

Рис. 8. Білий будинок в Роттердамі, висотою 43 метри э першим хмарочосом Європи, побудованим у1898 р.

У міжвоєнний період в найкрупніших містах Європи також досить активно будуються висотні будівлі з металевим каркасом – житлові та офісні «хмарочоси» як результат
бурхливого економічного росту. Конкурувати з американськими гігантами ці об’єкти звісно не могли, але для свого часу вони були самими високими в Європі [13].
Цікаво, що один з перших «хмарочосів» цього періоду з’явився у переможеній Німеччині, що відновлювала свою промисловість швидкими темпами. Так, в 1922-1925 роках
в Берліні було побудовано 65 метрову башту «Borsigturm» на території заводу Borsig –
одного з крупніших виробників паровозів в Європі. Архітектор Ойген Шмоль створив її у
стилі неоготичних хмарочосів Нью-Йорка початка ХХ століття. Червона цегла фасадів та
високі вузькі вікна були певним посилом до середньовічної архітектури Європи (рис. 9).
Крім башти «Borsigturm», на території Німеччини в Кьольні у 1925 році архітектором
Якобом Керфером створюється торгово-офісний комплекс «Hansahochhaus» в стилі так
званого «цегляного експресіонізму» висотою 65 метрів, в якому розташовувалися торгові
павільйони компанії Adler, кінотеатр на 1200 глядачів, магазини та кафе.
У 1928 році у Штутгарті виникає перша висотна будівля, цілком створена з залізобетону – хмарочос «Tagblatt-Turm», в якому розмістилася редакція місцевої газети, висотою
61 метр архітектора Ернста Отто Освальда (рис. 9). Його фасади виконано з обличкованого
бетону без нанесення штукатурки, такий метод пізніше стане невід’ємною рисою стилю
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бруталізм. Багато в чому його архітектура в стилі Neue Bauen (нім. «нове будівництво»)
перегукується з радянським конструктивізмом 1920 років.
Крім Німеччини, хмарочоси в цей період будуються в Швеції, Бельгії, Іспанії, Італії,
Швейцарії, Нідерландах, Польщі, Словенії, Франції, Англії, Чехії та Радянському Союзі.
Самою високою будівлею міжвоєнного періоду в Європі вважається офісно-житловий комплекс «Boerentoren» (сьогодні «KBC Tower») в стилі ар-деко висотою 87,5 метрів,
побудований в 1932 році у Бельгії по проекту архітекторів Яна Ванхоенацкера та Йоса
Шмолдерена. Після реконструкції 1970-1976 років його висота збільшилася до 95,8 метрів.
Висотні будівлі в цей період частіше за все вирішуються у формі башт, у ряді випадків – це різноповерхові та багатофункціональні комплекси. В структурі міст – це окремі
домінанти, вузли, що формують силует. В Стокгольмі дві «Королівські башти» (60 і 61
метр) утворили ворота в місто, розташувавшись по обидві сторони головної вулиці – своєрідний архітектурний ансамбль. Певним аналогом радянських робітничих селищ та будинків-комун явився величезний житловий комплекс у передмісті Ліона Війєрбане, побудований по проекту колективу архітекторів під керівництвом авангардиста Моріса Леру у
1934 році, що розташувався вздовж авеню Анрі Барбюса та включав два однакові перші у
Франції хмарочоси висотою 65 метрів кожний.

Рис. 9. Хмарочоси Німеччини 1920-х років – «Borsigturm» та «Tagblatt-Turm»

У відношенні стилів використовується «ар-деко», «мадридське бароко», «італійський раціоналізм», що поєднує риси радянського конструктивізму та німецького експресіонізму, неокласицизм тощо.
З середини ХХ століття відраховується сучасний етап урбанізації – глобальний. Саме
в його надрах формуються найкрупніші міста, на основі яких виникають і розвиваються
міські системи найвищих ієрархічних рівнів, відбуваються зміни у структурній організації
міських поселень та їх середовищі. Проявляється структура «Великих міст», що розвиваючись екстенсивно охоплюють приміські території, демонструючи з ними єдність зв’язків
та включаючи в свою функціонально-планувальну систему, результатом чого стає
70

Науковий вісник будівництва, 2021, т. 103, №1

утворення нових сельбищних територій на периферії, організованих, в тому числі, за допомогою висотної забудови.
В міському середовищі в умовах підвищення щільності забудови та вартості землі,
особливо в центральних частинах міст, набирає обертів тенденція багатофункціональності, що сприяє перетворенню архітектурних комплексів в складні структури міського типу
і втілюється шляхом створення «хмарочосів» з постійним зростанням їх поверховості.
Найкращі приклади, такі як діловий район Дефанс, що було створено практично на
приміських територіях (1958 – 1989 роки), демонструють органічний розвиток історичної
структури міста – продовження осі схід – захід (вулиця Ріволі, Лувр, Тюільрі, площа Злагоди, Єлисейські поля, площа Зірки, Авеню Великої Армії), упорядкування розвитку приміських територій та звільнення від адміністративно-ділових функцій перевантаженого
центру. Композиційні рішення ряду башт, що формують Дефанс, свідчать про пошуки пластичного збагачування архітектури «інтернаціонального стилю». У той же час спостерігається тенденція крайньої дематеріалізації архітектурної форми, коли будівля суцільно обличковується непрозорим зовні склом, що віддзеркалює світло. Сектор Б комплексу Дефанcа – передмістя Парижу Нантер, в свою чергу, організується як сельбищна територія,
в забудові якої використовуються висотні об’єкти, відомі сьогодні як «Башти – хмари»
архітектора Еміля Айо (рис. 10).
Висотна забудова стає все більш популярною у всіх європейських країнах, виступаючи у ролі домінант, акцентів, містобудівних вузлів, в кращих випадках – в якості архітектурних ансамблів.

Рис. 10. Діловий район Дефанс: Велика Арка та «Tours Aillaud» («башти –хмари») архітектора
Еміля Айо в Нантері (сектор Б)

Певні виклики індустріального суспільства, з якими розвинені держави Європи не
тільки першими стикнулися, а й запропонували на них достойну відповідь у вигляді «екосіті», що в 1996 році на конференції Хабітат ІІ в Стамбулі були визнані сталими

71

Науковий вісник будівництва, 2021, т. 103, №1

поселеннями, зумовили розвиток нових підходів до формування висотної забудови як енергоефективної, зеленої та розумної.
Так, у ряді випадків, коли формування «екосіті» пов’язане з відновленням деградуючих
виробничих територій з заміною функції на сельбищну, створюється унікальна забудова, в
тому числі висотна, з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище. Широко
відомий, в цьому контексті район Vastra Hamnen в Мальмьо (Швеція), початок будівництва у
1990 роки, акцентом забудови якого, безумовно, виступає вежа Turning Torso («Торс, що обертається») – офісно-житловий комплекс знаменитого архітектора Сантьяго Калатрави висотою в 190 метрів, побудований за принципами заощадження енергії за рахунок забезпечення
системою моніторингу за витратами енергії та тепла.
Звісно, такий список висотних об’єктів, побудованих в Європі за останні десятиліття
може бути продовжений.
Найбільша кількість хмарочосів сьогодні будуються у Азіатсько-Тихоокеанській
зоні глобальних міст. Вектор світового розвитку поступово переміщується від Атлантичного океану до Тихого, починаючи ще з 1960-х років, коли економіки Південної Кореї,
Сінгапуру, Гонконгу та Тайваню – «Чотирьох азіатських тигрів» (Four Asian Tigers) продемонстрували фантастичні темпи розвитку.
Саме явище висотної забудови для Азії не нове. Перші висотні об’єкти, можливо під
впливом знаменитих американських хмарочосів «Empire State Building» та «Chrysler
Building», виникли в Китаї ще у 1930 роках. Так, Гонконгською фірмою, відомою сьогодні
як P&T Group, в Шанхаї у 1929 році вже була створена будівля «Peace Hotel», в 1935 році
– будівлі Гонконгської та Шанхайської банківських корпорацій, офіс Комерційного банку
Китаю та «Парк – готель» у Шанхаї з’явилися у 1934 році. Звісно, це було вибіркове будівництво, що створювало окремі підцентри, домінанти, містобудівні вузли, а не міське середовище на відміну від сучасного глобального етапу урбанізації.
Якщо в останній чверті ХХ століття кількість «хмарочосів», що зводилися у світі не
перевищувала сорок п’ять на рік, то приблизно з середини 1990 років, в результаті розвитку економіки Китаю, ця кількість почала швидко збільшуватися за рахунок азіатського
регіону та у 2016 – 2018 роках склала більше трьохсот будівель висотою 150 метрів і вище
на рік.
Оскільки бум висотного будівництва в Азії почався з кінця ХХ століття, до 1997 року
було побудовано тільки три висотних будівлі – башта Сьоньхін в Китаї (384 метри, 1996
рік), Централ Плаза в Гонконгу (374 метри, 1992 рік) та башта Банка Китаю в Гонконгу
(367,4 метри, 1990 рік).
По даним бази Skyscraper Center на кінець 2020 року від загальної кількості «хмарочосів», що становила 5300 одиниць, які будувалися у світі, майже 70% будівель розташовується в Азії. В свою чергу, в Китаї та Гонконгу побудовано 40% всіх будівель висотою
більше 150 метрів.
«Мега хмарочосів» в світі всього три і всі вони розташовуються теж у Азії. Це «Burj
Khalifa» висотою 828 метрів в Дубай (будівництво 2004-2010 роки), Шанхайська башта в
крупному фінансовому центрі Китаю висотою 632 метри (будівництво 2008-2015 роки) та
Королівська часова башта Мекки «Абра́дж аль-Бейт» – готель, розрахований більше, ніж
на 100000 паломників висотою 601 метр ( будівництво 2004-2012 роки).
В 2013 році в Саудівській Аравії посеред пустелі почалося будівництво «хмарочоса»
«Jeddah Tower» висотою більше одного кілометру, але по стану на 2020 рік воно не завершено.
Треба відзначити, що будівлі вище 300 метрів відсутні в таких розвинутих державах
як Японія та Сінгапур. У першому випадку це пов’язано з високою сейсмічністю регіону,
у другому – з забороною авіаційного департаменту на будівництво об’єктів вище 280 метрів.
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Список найвищих «хмарочосів» як світу, так і Азії постійно змінюється – йде постійна боротьба за найбільш престижну будівлю.
Цікаво, що при цьому азіатська висотна забудова не тільки не копіює західну архітектуру, а створює свій стиль.
Так, побудовані по проекту архітектора Сезара Пеллі в 1992-1998 роках башти-близнюки «Петронас» в Куала-Лумпур, Малайзія висотою 451,9 метри – найвищі з 1998 року
башти-близнюки у світі, виконані в «ісламському» стилі (рис. 11).
Хмарочос Тайбей 101 висотою 509,2 метри реалізований в 1999-2003 роках по проекту архітекторів C.Y. Lee & Partners в дусі постмодернізму поєднує сучасні тенденції та
стародавню китайську архітектуру (рис. 12).
Готель – хмарочос з казино «Grand Lisboa» в Макао, Китай висотою 258 метрів по
проекту архітектурної фірми DLN Architects & Engineers, виконаний в стилі постмодернізму, нагадує ананас (по деяким версіям – квітку лотоса) (рис. 13).
У той же час в Азіатському регіоні, як і у всіх зонах урбанізації, в останні десятиліття
активно реалізуються проекти висотних комплексів, що отримали призові місця на міжнародних конкурсах, в тому числі провідних майстрів зі світовим ім’ям, бюро, майстерні,
офіси яких розташовуються в глобальних містах по всьому світу. Наприклад, готель
Morpheus, Zaha Hadid Architects, розміщений в комплексі City of Dreams, Макао (2018 рік),
«хмарочоси» Shenzhen Energy Mansion в Китаї датських архітекторів Bjarke Ingels Group
(BIG) (2012-2018 роки), житловой комплекс Reflections Keppel Bay в Сінгапурі: Studio
Daniel Libeskind (2006/2008-2011) тощо.

Рис. 11. Башти-близнюки Петронас, Куала-Лумпур
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Рис. 12. Хмарочос Тайбей 101, Тайвань

Рис. 13. Готель – хмарочос з казино «Grand Lisboa» в Макао, Китай

Як правило – це приклади сталої архітектури, мікс «класичного «хмарочоса» та складних зовнішніх елементів оболонки, що взаємодіють з навколишнім середовищем створюючи комфорт. У функціональному відношенні висотні комплекси частіше за все – багатофункціональні. Але спостерігаються випадки, коли одна з функцій стає ведучою. Крім традиційних офісних, готельних об’єктів, отримали розвиток житлові, торговельні, лікувальні, ділові центри.
Таке явище не тільки підтверджує глобальні тенденції у розвитку архітектури, а й
підіймає її на новий якісний рівень у всіх куточках планети, спираючись, у той же час, на
економічні можливості окремих держав.
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Говорячи сьогодні про Азіатсько-Тихоокеанську зону глобальних міст, не можливо
не зупинитися на Сінгапурі – одному з її найважливіших опорних пунктів.
Ще у 1970-ті роки було закладено унікальну за своєю екологічною спрямованістю
багатоступеневу стратегію формування Сінгапуру, що успішно розвивається до сьогодення.
В 2005 році було висунуто стратегію перетворення Сінгапура з «Садового міста» в
«Місто в саду». Мета стратегії полягала в подальшому покращенні якості життя городян
за рахунок збільшення кількості та якості озеленення в місті.
Таким чином, перший «зелений» план формування мегалополісу в Азії з’явився саме
в Сінгапурі. «Зелені» ідеї поєднувалися зі складовими сталого розвитку та реалізовувалися
за допомогою «розумних» технологій. А цілі сталого розвитку окреслено в плані розвитку
держави до 2030 року.
В контексті «зеленої» стратегії розвитку Сінгапура можна говорити про формування
сучасних висотних комплексів у державі. Це Офісна-житловий комплекс – «хмарочос із
зеленим серцем», житловий комплекс «Sky Ville», житловий комплекс «Reflections», житловий комплекс висотою 104,5 метри від Heatherwick Studio (Британія), готель «Oasia Hotel
Downtown» от WOHA тощо. В Сінгапурі сьогодні 55 «хмарочосів» висотою більше 170
метрів. Титул найвищого носить 64- поверхова башта Tanjong Pagar Centre висотою 290
метрів, побудована в 2016 році.

Рис. 14. Фактори, що зумовлюють формування висотної забудови
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Тож, проаналізувавши формування висотної забудови в структурі найкрупніших
міст усіх трьох основних зон урбанізації, можна казати, що це історичний об’єктивний
процес, зумовлений особливостями розвитку цивілізації. В процесі розгортання у часі та
просторі висотні комплекси постійно ускладняються, набувають поліфункціональності,
вбирають в себе найактуальніші досягнення науково-технічного прогресу. В містобудівному відношенні виступають домінантами, акцентами, вузлами міської структури, утворюють новий силует, а в ряді випадків можуть розглядатися як нові архітектурні ансамблі
в структурі міста [10].
Формуються висотні комплекси від впливом зовнішніх (глобальних) та внутрішніх
(регіональних) факторів, що поєднуючись між собою створюють базу для їх існування
(рис. 14).
Висновки. Промислова революція з її характерними етапами та науково-технічний
прогрес як глобальні історичні фактори зумовлюють процес урбанізації, в рамках якого
постійно збільшується роль міських поселень у розвитку цивілізації, виникають глобальні
міста та формується в їх межах новий тип висотної забудови – «хмарочоси».
Ґрунтуючись на політичних, соціально-економічних, науково-технічних, екологічних особливостях розвитку держав, глобальні фактори, що зумовлюють впровадження нового типу висотної забудови в структуру найкрупніших міст, являючись по суті універсальними, проявляються не одномиттєво на всій земній кулі, а по мірі готовності до включення у загальні світові процеси розвитку окремих країн. Тобто саме місцеві, регіональні
фактори виступають базовими для реалізації факторів глобальних, загально цивілізаційних – формується, таким чином, складна багатофакторна система створення висотної забудови в міському середовищі з прямими та оборотними зв’язками.
Поглиблення контактів між окремими країнами, регіонами, континентами в останні
десятиліття висунуло на перший план конкурсну основу вирішення окремих задач у галузі
архітектури та містобудування, в тому числі при створенні висотних багатофункціональних комплексів, як глобальний фактор. Реалізація проектів провідних архітектурних бюро
світу та окремих майстрів вирішується без врахування державних кордонів та несе виключно ознаки творчої особистості автора.
Регіональні фактори, що крім соціально-економічного розвитку держави, включають
культурні, релігійні традиції, естетичні уподобання населення, природно-кліматичні особливості та ресурси, гармонічно поєднуючись з глобальними, широко використовуються
у проектуванні та будівництві висотних комплексів.
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Ladygina I. V., Bizhko E. V. FORMATION OF HIGH-RISE BUILDINGS GLOBAL ZONES OF URBANIZATION. Peculiarities of high-rise buildings formation in the structure of global cities of Western European, North
American and Asia-Pacific zones of their concentration - the main world zones of urbanization, formed in the context
of the emergence, formation and development of the main stages of the industrial revolution. Global and regional
factors that determine the introduction of a new type of high-rise buildings in the structure of the largest cities are
studied. It is determined that local and regional factors are the basis for the implementation of global, general civilizational factors, thus forming a complex multifactorial system of high-rise buildings in the urban environment with
direct and reversible links.
Key words: industrial resolution, urbanization, zones of concentration of global cities, high-rise buildings – "skyscrapers", global and regional factors that determine the formation of high-rise buildings.
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