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Проаналізовано реконструктивні трансформації, які відбулися із забудовою
ринкової площі малого історичного міста, що призвело до втрати нею її історичної
функції, але водночас отримання нових, не менш важливих функцій. Показано, як це
вплинуло на сучасне планування та забудову площі. Визначено стратегію ревалоризації
як необхідної реконструктивної трансформації для її активізації. Надано рекомендації,
як розвинути її наявні сучасні функції, відновити історичну і гармонічно їх поєднати
для створення якісного міського публічного простору.

Ключові слова: ревалоризація, історичний центр малого міста, ринкова площа,
площа Пам’яті, якісний міський публічний простір.

Постановка проблеми
Здійснені� численні� дослідження� історичних� малих� міст� дали� змогу� виявити:� що� в�

процесі� свого� існування� та� розвитку� їх� забудова� майже� завжди� зазнає� різних� за� значенням�
якісних� змін?�В�одних�випадках�це�проходить�хаотично:�в� інших�o�заплановано?�В�результаті�
цих� змін� відбувається� або� підвищення� якості� архітектури:� міського� середовища� та� життя� в�
ньому:� або:� навпаки:� його� руйнування� чи� занепад?� Змінюється� архітектура:� і� часто� зі�
зникненням�або�появою�лише�однієї�нової�будівлі�міняється�функціональне�призначення�всієї�
площі?� І�якщо�це�заплановано:�то�зміни�є�очікуваними:� і�в�разі�правильних�розрахунків�вони:�
зазвичай:� приводять� до� підвищення� якості� отриманого� в� результаті� архітектурного� міського�
середовища?� З� огляду� на� хаотичні� зміни:� неважливо:� випадкові� чи� зроблені� свідомо:� міське�
архітектурне�середовище�зазвичай�зазнає�втрат?�Вони�стають�причиною�його�функціонального�
збіднення� або� порушення� і� призводять:� передусім:� до� зменшення� його� активності:� і:� як�
можливий�наслідок:� до� занепаду� і�деградації:� чи:� в�другому�випадку:� в�разі�появи�небажаної�
функції:�до�порушення�цілісності:�камерності?�

Особливо�виразно�такі�якісні�зміни�відчуваються�в�історичному�середовищі�малих�міст?�Розглянемо�
їх�на�прикладі�колишньої�ринкової�площі:�а�нині�площі�Памrяті�в�місті�Барі�Вінницької�області?�

�
Аналіз останніх досліджень і публікацій

Нормативно7правову� базу� зі� збереження� та� відновлення� історико7культурної� спадщини� як�
складової� сталого� розвитку� історичного� міста� становлять� документи:� зібрані� у� �Збірнику� норма7
тивно7правових� актів� сфери� охорони� культурної� спадщини�� v5w:� чинні� ДБН� ,s47+3mm�
�Містобудування?� Планування� і� забудова� міських� і� сільських� поселень�� v3w:� ДБН� Б?3?3737344*�
�Склад:�зміст:�порядок�розроблення:�погодження�та�затвердження�науково7проектної�документації�
щодо� визначення� меж� та� режимів� використання� зон� охорони� памrяток� архітектури� та�
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містобудування��v,w?�У�них�регламентовано�режим�реставраційно7реконструктивних�трансформацій�
та�можливість�і�умови�проведення�сучасного�будівництва�в�історичному�міському�середовищі?����

Науково7методичну� базу� зі� збереження� та� сучасного� використання� історико7культурної�
спадщини� українських� міст:� проблем� процесів� реставрації� та� реконструкції� становлять� праці��
М?�Бевза�vyw:�Є?�Водзинського�vuw:�В?�Кодіна�vsw:�Л?�Прибєги�vtw�та�ін?�

�
Мета статті

Визначити�стратегію�відновлення�та�підвищення�цінності� занедбаного� історичного�міського�
середовища?� Показати� на� прикладі� ревалоризації� міської� площі:� як� можна� її� активізувати� та�
перетворити�з�майже�пустуючої�в�цікаве�місце�для�відвідання�туристами�і�улюблене�для�проведення�
вільного�часу�місцевими�мешканцями?��

Виклад основного матеріалу
Бар�o�історичне�мале�місто�у�Вінницькій�області?�Вперше�згадано�в��грамоті�Свидригайла�за�

підписом� Альберта� Ровського� fдержавця� замку� від� 5y45� рокуg�� v*w� як� місто� Рів?� Своїй� сучасній�
назві:�історії�розбудови�та�значного�економічного:�політичного�та�архітектурного�розквіту�завдячує�
Боні� Сфорци� o� польській� королеві?� Вона� викупила� спустошене� та� збідніле� місто� у� 5u,t� році� у�
ровського�старости�v+w� і�почала�будівництво�нової�фортеці:�яка�б�змогла�його�захистити?�Королева�
звільнила�всіх�місцевих�мешканців�від�будь7яких�податків�на�5s�років�v54w��і�добилася�надання�місту�
магдебурзького�права�у�5uy4�році�v55w?�Місто�отримало�нову�назву�Бар�на�честь�рідного�міста�Бони�
Сфорци:�італійського�Барі�v53w?��

Бар� розділявся� на�Польний:� де�мешкали� українці� та� поляки� fукраїнці� займалися� торгівлею:�
поляки� o� ремісниками� та� шляхтоюg:� Руський� із� переселенцями� з� колишнього� Рова� та� Гурний� із�
переселенцями�з�Волині:�а�пізніше�з�Поволжя:�які�займалися�охороною�міста�v5,w?��

Розквіт� торгівлі� та� ремісництва� у� Барі� переживав� декілька� етапів?� Спочатку� пов|язаний� з�
роками� правління� Бони� Сфорци?� Потім� відбувся� у� середині� ~�X� ст?� У� цей� час� ремеслом� та�
торгівлею�займатися��мали�право�тільки�поляки�та�євреї:�з�іноземців�o�вірмени�та�греки:�а�українці�o�
тільки� після� прийняття� католицтва�� v5yw?� Пізніше:� вже� в� першій� половині� ~�XXX� ст?� місто� стало�
одним�із�головних�регіональних�торгових�центрів?�Наступний�етап�торгівельного�та� економічного�
розвитку� розпочався� вже� в� другій� половині� ~X~� ст?:� �коли� в� місті� щорічно� проводилося��
33� � ярмарки:� працювало� 53+� лавок:� 5y� промислових� підприємств:� 3� чавуноливарні� заводи:� *�
черепичних��заводів:�y�водяних�млини:�обслуга��яких��складала�ys,�ремісники��v5uw?��

У�місті�була�ринкова�площа?�Розташовувалася�у�Польному�Барі?�Наразі�це�територія:�на�
якій� знаходиться� міська� автостанція:� збудована� на� початку� t47х� років� ХХ� ст?:� та� частина�
площі�Памrяті�fрис?�5g?�

�

�

Рис. 1. Частина території колишньої ринкової площі.
Вигляд з вул. Святого Миколая. Наявний стан �
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На�ринковій�площі�розміщувалися� торгові�доми:� заїзджий�двір:� аптека:�майстерні?�Сьогодні�
збереглись� торговий� дім� купця� першої� гільдії� та� аптека:� що� є� цінною� будівлею� та� памrяткою�
архітектури� місцевого� значення� відповідно?� У� повоєнні� роки� ХХ� ст?� в� центрі� ринкової� площі�
організовано�міський�парк?���

�Площу� Памrяті� створено� в� другій� половині� ХХ� ст?� Територіально� вона� займає� частину�
історичної� ринкової� площі?� До� неї� належить� меморіал� Памrяті� загиблим� воїнам� у� Великій�
Вітчизняній�війні�5+y5o5+yu�рр?�та�паркова�зона?��

По�периметру� її�забудова�складається� із�переважно�двоповерхових�будівель:�зведених�у�
ХХoХХІ�століттях?�У�північній�частині�можна�спостерігати�триповерховий�житловий�будинок�
кінця�ХХ�ст?:�що�прилягає�до�двоповерхової�аптеки?�І�лише�північно7східний�кут�площі�фіксує�
пrятиповерховий� житловий� будинок� другої� половини� ХХ� ст?� Із� історичної� забудови�
збереглись� памrятка� архітектури� місцевого� значення� та� цінна� будівля:� а� саме� аптека:�
збудована� у� 5+55� році:� та� будинок� купця� першої� гільдії:� в� якому� зараз� знаходиться� міське�
управління� права� та� соціального� захисту� населення� fрис?� 3g?� Наразі� забудова� площі�
розріджена�і�являє�собою�окремо�стоячі�будівлі�fрис?�,g?��

�

��� �
�

Рис. 2. Аптека  (пам’ятка архітектури місцевого значення)
та колишній торговий дім купця першої гільдії  (цінна історична будівля)

��� �
�

Рис. 3. Рядові будівлі, що наразі складають
забудову колишньої ринкової площі. Наявний стан �

�
Площа� недостатньо� активна?� Попри� досить� різні� наявні� функції:� що� подані� житловою�

fжитлові� будинки� у� північно7східній� частині� площіg:� торговою� fунівермаг� у� північній� частині� та�
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кафетерії� у� південнійg:� адміністративною� fуправління� права� та� соціального� захисту� населення� у�
південно7східній� частиніg:� � меморіальною� та� рекреаційною� fмеморіал�Памrяті� воїнам:� загиблим� у�
Великій�Вітчизняній�війні�та�парк�в�центрі�площіg�зонами:�площа�не�є�популярною�серед�місцевих�
мешканців?��

Значно� більше� людей� можна� спостерігати� на� ділянці:� що� прилягає� до� площі� Памrяті� із�
західної�сторони?�Нині�це�територія�міської�автостанції?�Історично�це�була�частина�ринкової�площі?�
Проте� сама� історична� функція� цієї� території:� як� місця� торгу:� наразі� не� зникла?� Щонеділі� тут�
організовують� базар:� проходить� стихійна� торгівля� з� машин?� Однак� це� не� є� достатньо� зручно:�
особливо�в�зимовий�час?�А:�отже:�потребує�упорядкування?��

�тосовно� парку:�що� розташований� в� центрі� площі:� то� він� є� невпорядкованим?�В� ньому�
відсутні�елементи�благоустрою?�І:�незважаючи�на�те:�що�він�має�непогані�зелені�насадження� і�
літні� дерева:� замість� традиційної� рекреаційної� функції� виконує� функцію� транзиту?� Люди�
проходять�крізь�нього�лише�для�того:�щоб�перетнути�площу:�а�не:�щоб�провести�свій�вільний�
час?�Як�це�змінити���

Отже:� постає� низка� питань?� Як� відновити� традиційну� функцію� ринкової� площі�� Як�
гармонічно� її� поєднати� з� наявною� меморіальною� функцією�� Як� оживити� площу�� Як� �завести��
людей�до�парку��Як��змусити��їх�там�залишитись�якомога�довше���

Відповіддю�став�запропонований�проект�ревалоризації�площі�Памrяті?�Стратегія�підвищення�
цінності�міського�історичного�середовища�полягає�уz�

–� активізації� його� за� рахунок� організації� як� єдиного� багатофункціонального� міського�
простору:�де�будуть�гармонійно�поєднані�наявні�функції�та�відновлені�історичніh�

–� приверненні� уваги� місцевих� мешканців� та� гостей� міста� до� площі� та� парку� створенням�
комфортного� міського� простору� для� перебування� та� цікавого� для� відвідування� і� проведення�
вільного�часуh�

–� створенні� торгових� рядів:� які� б� відновили� і� упорядкували� традиційну� історичну�функцію�
ринкової�площі:�що�наразі�існує�у�вигляді�стихійної�торгівлі��з�машин�h�

–�для�максимально�коректного�вписування�нової�будівлі�в�наявну�ситуацію�потрібно�створити�
її� сучасну� архітектуру:� але� узгоджену� з� навколишньою� забудовою� за� масштабом:� поверховістю:�
формами:�матеріалом�опорядження�фасадів:�кольоромh�

–�територія�площі�має�стати�пішохідною�зоною:�продовживши�вже�наявну�пішохідну�зону�по�
вул?�Бони�Сфорци�та�частини�вул?�Святого�Миколая?�

В� оновленій� площі� потрібно� делікатно� поєднати� відновлену� історичну� торгову� функцію�
fстворити� нові� торгові� рядиg:� активізувати� наявну� рекреаційну� функцію� fпарк� упорядкувати:�
оздобити:� наситити� елементами� благоустрою:� місцями� для� спілкування� та� відпочинкуg:�
доповнити� меморіальну� функцію� fстворити� комплекс� Памrяті� воїнам:� загиблим� у� Великій�
Вітчизняній� війні� та� героям� АТОg:� зокрема� зробити� це� так:� щоб� останню� функцію�
використовували� не� тільки� по� офіційним� святам:� а� люди� приходили� в� це� місце� у� будь7який�
вільний� час� fрис?� yg?� Площу� потрібно� трансформувати� з� транзитної� та� майже� пустуючої�
території�на�багатофункціональний�дружній�простір?��

Отже:� концепція� організації� площі� полягає� в� тому:�щоб� створити� цікавий:� комфортний�
публічний� простір:� доступний� для� людей� різного� віку� та� вподобань:� який� обrєднає� наявну� і�
нову� забудову:� розташовану� по� периметру?� Пішохідні� маршрути� та� загальну� композицію�
основано�на�вже�найпопулярніших�напрямках�руху:�що�поєднують�територію�площі�Памrяті�з�
наявними� памrятками� архітектури� місцевого� та� національного� значенняz� Свято7Успенським�
храмом� f5tut�р?g:� костелом�Св?�Анни� f5*55�р?g:� комплексом�будівель�жіночого�Покровського��
монастиря� f5t+t� o� 5+4*� рр?g� і� залишками� Барської� фортеці� f5u,t� р?g� � та� забезпечують� їх�
видове�розкриття?��
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Рис. 4. Проектна пропозиція з ревалоризації площі Пам’яті в м. Бар. Виконала: І. Оя,

ст. АБС-67 КНУБА; керівник – Н. А. Лещенко, канд. арх., доц. КІТА КНУБА
�

Центральну�вісь�площі�формує�меморіал�героям�Великої�Вітчизняної�війни?�Його�доповнить�
новий� меморіал� героям� АТО:� виконаний� у� вигляді� штучної� водойми� з� літерами:� що� Oтановлять�
гасло���лава�Україні�?�Від�нього�через�всю�паркову�зону�площі�пройде�символічний�струмок:�що�
поєднає�всі�її�функціональні�зони�і�стане�основою�зони�відпочинку?�Функція�рекреації�розташується�
між� урочистою� меморіальною� та� утилітарною� торговою� функціями� і� створює� поступовий�
гармонійний� перехід?� ЇЇ� наповнюватимуть� різні� майданчики� та� обrєкти:� цікаві� для� різних� вікових�
груп� населенняz� місця� для� активного� і� пасивного� відпочинку:� спілкування:� художньої� творчості:�
камерних�концертів:�міських�ігор�для�дітей�та�дорослих?�

Нові� торгові� ряди� являють� собою� різнорівневу� будівлю� o� одно7:� двоповерхову� з� експлу7
атованою� покрівлею7терасою� зі� сторони� парку?� Тераси� перед� будівлею� та� тераси� над� першим�
поверхом� утворюють� єдиний� суцільний� пішохідний� простір� з� оглядовими�майданчиками:� відкри7
тими�кафе�та�майданчиками�для�відпочинку:�орієнтованими�на�парк�fрис?�ug?��

Загальний� обrєм� складається� з� трьох� частин:� які� поєднані� між� собою� спільною� терасою� на�
рівні� другого� поверху?� Це� поліфункціональний� простір:� що� передбачає� основніz� торгівельну�
fторгові�ряди:�сувенірні�магазини:�кафе:�кавrярніg:�туристичну�fінформаційний�туристичний�центрg:�
культурно7просвітню� fвиставкова� галерея:� студії� та� мастер7класи� з� навчання� традиційному�
гончарному� промислуg:� рекреаційну� fоглядові� майданчики� з� місцями� для� відпочинку� та�
спілкуванняg�та�допоміжні�функціїz�комунікативну:�адміністративну�та�складську?�
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Рис. 5. Нові торгові ряди. Проектна пропозиція. Виконала: І. Оя, ст. АБС-67 КНУБА;
керівник – Н. А. Лещенко, канд. арх., доц. КІТА КНУБА

�
Підrїзд� та� транспортне� обслуговування� торгових� рядів� пропонують� організувати� зі� сторони�

автовокзалу:�ця�частина�території�залишиться�доступною�для�автотранспорту?�
Форми� нових� торгових� рядів� створено� після� аналізу� наявної� традиційної� забудови� істо7

ричного� центру� міста?� Підпорядкованість� контексту� відображена� у� створенні� скатних� дахів:�
причому� форму� скатів� вибрано:� зважаючи� на� наявні� оточуючі� будівлі:� у� виборі� матеріалів�
опорядження�фасадів�та�їх�колористичного�рішення?�

Висновки
�Отже:� загальна� стратегія� ревалоризації� забудови� площі� Памrяті� полягає� у� гармонійному�

поєднанні� контекстуальної� історичної� та� нової� архітектури:� активізації� наявного� історичного�
середовища� � його� функціональним� наповненням� для� створення� єдиного� якісного:� комфортного:�
цікавого�архітектурного�середовища:�де�головною�є�людина?�Це�дасть�змогу�відновити�регіональні�
традиції:� зберегти� самобутність� міста:� привернути� до� нього� увагу� туристів:� підвищить� його�
соціальну�та�архітектурну�цінність:�що�врешті7решт�сприятиме�поліпшенню�рівня�життя�місцевих�
мешканців�та�його�сталому�розвитку?��
�
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EFG�`JPKaPQSI�RQa�TKRQPQS�MN�LFG�FPILMHPORK�IWRKK�LMbQI�RKbR]I�NGGK�aPNNGHGQL��JRKPLRLP[G�OFRQSGI�PQ�
LFG�THMOGII�MN�LFGPH�G�PILGQOG�RQa�aG[GKMTWGQL? XL�ORQ�`G�TKRQQGa�MH�OFRMLPO?�EFG�HGIJKLI�MN�LFGIG�OFRQSGI�
ORQ� PWTHM[G� LFG� �JRKPL]� MN� RHOFPLGOLJHG:� JH`RQ� GQ[PHMQWGQL� RQa� KPNG� PQ� PL:� MH:� [POG� [GHIR:� ORQ� KGRa� LM� PLI�
aGSHRaRLPMQ�RQa�aGILHJOLPMQ? �GH]�MNLGQ:�LFG�aPIRTTGRHRQOG�MN�LFG�FPILMHPORK�`JPKaPQSI�MH�LFG�RTTGRHRQOG�MN�
MQK]�MQG�LFG�QGb�`JPKaPQS�RHG�OFRQSPQS�LFG�NJQOLPMQRKPL]�MN�LFG�bFMKG�I�JRHG?�XN�PL|I�TKRQQGa:�LFG�OFRQSGI�
RHG�G�TGOLGa?�YQa�PN�LFG�ORKOJKRLPMQI�RHG�LFG�OMHHGOL:�LFG]�JIJRKK]�KGRa�LM�LFG�`GLLGH��JRKPL]�MN�LFG�HGIJKLPQS�
RHOFPLGOLJHRK�JH`RQ�GQ[PHMQWGQL?�XQ�LFG�ORIG�MN�OFRMLPO�OFRQSGI:�bFGLFGH�ROOPaGQLRK�MH�aGKP`GHRLGK]�WRaG:�
LFG� JH`RQ� RHOFPLGOLJHRK� GQ[PHMQWGQL� JIJRKK]� FRI� R� KMII?� EFG]� MNLGQ� `GOMWG� LFG� ORJIG� MN� PLI� NJQOLPMQRK�
aGTKGLPMQ�MH�aPILJH`RQOG�RQa�KGRa�LM�LFG�aGOHGRIG�PQ�PLI�ROLP[PL]�RQa�LM�PLI�aGSHRaRLPMQ:�RI�R�HGIJKL:�PQ�LFG�NPHIL�
ORIG:� � MH� LM� LFG� � [PMKRLPMQ� MN� PLI� PQLGSHPL]� RQa� PQLPWRO]:� PQ� LFG� G[GQL�MN� LFG� RTTGRHRQOG�MN� RQ�JQaGIPHR`KG�
NJQOLPMQ:�PQ�LFG�IGOMQa�ORIG?��

�JOF� �JRKPLRLP[G� OFRQSGI� RHG� NGKL� GITGOPRKK]� OKGRHK]� PQ� LFG� FPILMHPORK� GQ[PHMQWGQL� MN� IWRKK� LMbQI?�
ZGL|I� OMQIPaGH� LFGW� MQ� LFG� G�RWTKG� MN� LFG� NMHWGH��RHdGL� I�JRHG:� RQa� LFG��GWMH]� I�JRHG� QMb� PQ� �RH:�
�PQQ]LIPR�HGSPMQ?�

EFG�HGOMQILHJOLP[G�LHRQINMHWRLPMQI:�LFRL�LMMd�TKROG�bPLF�LFPI�I�JRHG� PQ�LFG�LbGQLPGLF�OGQLJH]:�KGa�LM�
LFG� TRHLPRK� KMII� MN� PLI� FPILMHPORK� WRHdGL� NJQOLPMQ?� �JL:� RL� LFG� IRWG� LPWG:� PL� HGOGP[Ga� LFG� QGb� NJQOLPMQI:�
WGWMHPRK�RQa�HGOHGRLPMQ:�QML�KGII�PWTMHLRQL?��

EFG� LMbQ�TRHd�bRI�MHSRQP�Ga� PQ� LFG�OGQLGH�MN� LFG�NMHWGH��RHdGL�I�JRHG?� XLrI�JQMHaGHGa�HPSFL�QMb?
EFGHG�RHG�QM�GKGWGQLI�MN�PWTHM[GWGQL�PQ�PL?�YQa:�PQ�ITPLG�MN�LFG�NROL�LFRL�PL�FRI�WRQ]�MKa�LHGGI:�PL�TGHNMHWI�
LFG� LHRQIPL� NJQOLPMQ� PQILGRa� MN� LHRaPLPMQRK� HGOHGRLPMQRK� NJQOLPMQ?� \GMTKG� bRKd� LFHMJSF� PL� MQK]� LM� OHMII� LFG�
I�JRHG:� `JL� aMQrL� OMWG� ITGOPNPORKK]� LM� ITGQa� LFGPH� NHGG� LPWG?� EFPI� ITROG� PI� QML� �JPLG� TMTJKRH� RWMQS� LFG�
KMORKI?��Mb�LM�OFRQSG�PL��

�M:� LFG� ILHRLGS]� MN� PLI� HG[RKMHPIRLPMQ� PI� aGLGHWPQGa� RI� R� QGOGIIRH]� HGOMQILHJOLP[G�
LHRQINMHWRLPMQ� NMH� PLI� ROLP[P�RLPMQ?� YKIM:� LFG� HGOMWWGQaRLPMQI� RHG� SP[GQ� MQ� FMb� LM� aG[GKMT� PLI�
G�PILPQS�WMaGHQ�NJQOLPMQI�RQa�FMb�LM�HGILMHG�PLI�FPILMHPORK�NJQOLPMQ�RQa�FRHWMQPMJIK]�OMW`PQG�LFGW�
LM�OHGRLG�FPSF7�JRKPL]�JH`RQ�TJ`KPO�ITROG?��

EFG�ILHRLGS]�MN�PQOHGRIPQS�LFG�[RKJG�MN�LFG�G�PILPQS�JH`RQ�FPILMHPORK�GQ[PHMQWGQL�PIz�
–�LM�ROLP[RLG� PL�LFHMJSF�LFG�MHSRQP�RLPMQ�RI�LFG�WJKLPNJQOLPMQRK�JH`RQ�ITROG:�bFGHG�LFG�G�PILPQS�RQa�

FPILMHPORK�NJQOLPMQI�RHG�FRHWMQPMJIK]�OMW`PQGah�
�–� LM� RLLHROL� KMORK� HGIPaGQLI� RQa� LMJHPILI� LM� LFG� I�JRHG� RQa� TRHd� `]� OHGRLPQS� LFG� OMWNMHLR`KG� JH`RQ�

ITROG�NMH�ILR]PQS�RQa�PQLGHGILPQS�NMH�[PIPLPQS�RQa�ITGQaPQS�NHGG�LPWGh�
–�LM�OHGRLG�LFG�IFMTTPQS�RHORaG�bFPOF�bPKK�HGILMHG�RQa�MHSRQP�G�LFG�LHRaPLPMQRK�FPILMHPORK�NJQOLPMQ�MN�

LFG�WRHdGL�I�JRHG�LFRL�OJHHGQLK]�G�PILI�PQ�LFG�NMHW�MN�ITMQLRQGMJI�LHRaG��NHMW�ORHI�h��
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–� LM� GQLGH� LFG� QGb� `JPKaPQS� PQLM� LFG� G�PILPQS� IPLJRLPMQ� RI� OMHHGOLK]� RI� TMIIP`KG?� XL� ORQ� `G�WMaGHQ�
RHOFPLGOLJHG:� `JL� PL�WJIL�`G� OMMHaPQRLGa�bPLF� LFG� G�PILPQS� IJHHMJQaPQS�`JPKaPQSI� PQ� IORKG:� ILMHG]I:� NMHWI:�
WRLGHPRK�MN�NRORaG�aGOMHRLPMQ:�OMKMHh��

–�LM�OHGRLG�LFG�TGaGILHPRQ��MQG�MQ�LFG�LGHHPLMH]�MN�LFG�I�JRHG:�G�LGQaPQS�LFG�G�PILPQS�TGaGILHPRQ��MQG�
MN�LFG��MQR��NMH�P�ILHGGL�RQa�MN�LFG��L?�^POFMKRI�ILHGGL?��

EFG� JTaRLGa� I�JRHG� FRI� LM� aGKPORLGK]� OMW`PQG� LFG� HGILMHGa� FPILMHPORK� WRHdGL� NJQOLPMQ� fLFG� QGb�
IFMTTPQS�RHORaGg:�LFG�ROLP[RLGa�G�PILPQS�HGOHGRLPMQRK�NJQOLPMQ�fLFG�MHaGHGa�G�PILPQS�TRHd�bPLF�KRQaIORTPQS�
GKGWGQLI:� TKROGI� NMH� OMWWJQPORLPMQ� RQa� HGOHGRLPMQg� RQa� LFG� IJTTKGWGQLGa� WGWMHPRK� NJQOLPMQ� fLFG� QGb�
WGWMHPRK�OMWTKG��MN�LFG�YE��FGHMGIg?��YQa�LFPI�IFMJKa�`G�aMQG�IM�LFRL�LFG�KRIL�NJQOLPMQ�bPKK�`G�JIGa�QML�
MQK]�MQ�LFG�MNNPOPRK�FMKPaR]I:�RQa�TGMTKG�bPKK�OMWG�LM�LFPI�TKROG�PQ�RQ]�MN�LFGPH�NHGG�LPWG?�EFG�I�JRHG�IFMJKa�
`G�LHRQINMHWGa�NHMW�LFG�LHRQIPL�RQa�RKWMIL��GWTL]��LGHHPLMH]�PQLM�LFG�WJKLPNJQOLPMQRK�NHPGQaK]�ITROG?�

�M:�LFG�OMQOGTL�MN�LFG�I�JRHG�JTaRLPQS�PI�LM�OHGRLG�LFG�PQLGHGILPQS:�OMWNMHLR`KG�TJ`KPO�ITROG�NMH�LFG�
TGMTKG�MN�RKK�RSGI�RQa�THGNGHGQOGI:�bFPOF�bPKK�FRHWMQPMJIK]�OMW`PQG�LFG�G�PILPQS�RQa�LFG�QGb�`JPKaPQSI:�
KMORLGa�RHMJQa�PL?�EFG�SGQGHRK�OMWTMIPLPMQ�RQa�QGb�TGaGILHPRQ�aPHGOLPMQI�RHG�`RIGa�MQ�LFG�RKHGRa]�G�PILPQS�
WMIL�TMTJKRH�aPHGOLPMQI�MN� LFG�WM[GWGQL� LFRL�JQPLG� LFG� LGHHPLMH]�MN� LFG��GWMH]�I�JRHG�bPLF� LFG� G�PILPQS�
WMQJWGQLI� MN� KMORK� RQa� QRLPMQRK� RHOFPLGOLJHGz� LFG��MK]�YIIJWTLPMQ��FJHOF:� LFG��L?�YQQR|I��FJHOF:� LFG�
OMWTKG��MN�LFG�`JPKaPQSI�MN�LFG�\MdHM[Id]��MQRILGH]�RQa�LFG�HGWRPQI�MN�LFG��RH�cMHLHGII�RQa�THM[PaG�LFGPH�
ITGOPGI�aPIOKMIJHG?�

EFJI:� LFG� M[GHRKK� ILHRLGS]� NMH� LFG� HG[RKMHPIRLPMQ� MN� LFG� �GWMH]� ��JRHG� RHG� LFG� FRHWMQPMJI�
OMW`PQRLPMQ� MN� LFG� OMQLG�LJRK� FPILMHPORK� RQa� QGb� RHOFPLGOLJHG:� LFG� ROLP[RLPMQ� MN� LFG� G�PILPQS� FPILMHPORK�
GQ[PHMQWGQL� LFHMJSF� PLI� NJQOLPMQRK� NPKKPQS� LM� OHGRLG� R� OMFGHGQL:� �JRKPLRLP[G:� OMWNMHLR`KG� RQa� PQLGHGILPQS�
JH`RQ�GQ[PHMQWGQL�bFGHG�LFG�TGHIMQ�PI�LFG�WRPQ�MQG?�EFPI�bPKK�HGILMHG�LFG�HGSPMQRK�LHRaPLPMQI:�bPKK�THGIGH[G�
LFG�PaGQLPL]�MN�LFG�IWRKK�LMbQ:�bPKK�RLLHROL�LFG�LMJHPILIr�RLLGQLPMQ�LM�PL:�bPKK�HRPIG�LFG�IMOPRK�RQa�RHOFPLGOLJHRK�
[RKJG�MN� LFG�JH`RQ�GQ[PHMQWGQL:� LFRL�bPKK�OMQLHP`JLG� LM� PLI�IJILRPQR`KG�aG[GKMTWGQL�RQa�bPKK� PWTHM[G� LFG�
KP[PQS�ILRQaRHaI�MN�KMORK�HGIPaGQLI?�

Кey words: revalorisation, small town historical center, market square, Memory square, high-
quality urban public space.

�

66


