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Інтегрований розвиток міста в  

Сібіу та Тімішоарі, Румунія 

Міжнародна конференція 

 “Інтегрованій розвиток старої частини міста Львова  

як ефективний інструмент сталого міста” 

Львів / 15.11.2011 / Міхаель Енгель  
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Romania 

Тімішоара Сібіу 
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• 155.000 мешканців 

(95% румуни, 2% угорці, 1,6% 

німці, 1,4% інші) 

• 120 км² 

• Засноване саксонцями в 12 ст. 

• Рівень безробіття 09/2011: <4% 

• 311.000 мешканців 

(85,5% румуни, 7,5% угорці, 2,3% 

німці, 2% серби, інші) 

• 130 км² 

• Перша згадка в 12 ст. 

• Рівень безробіття 09/2011: ~2% 

Тімішоара Сібіу 
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Румунія: Основні дані 

З 1970: 

індустріалізація = урбанізація 

Сьогодні:  

301 міст > 5.000 мешканців, 

15 міст> 150.000 мешканців 



T: 0269 -211.988   |   F: 0269 -211.671   |   www.heritas.ro   |   office@heritas.ro   |   30.11.2011 

Румунія: Основні дані 

Виклики після 1990: 

 

• Соціальні: міграція, високий 

рівень безробіття;  

 

• функціональні: міста втратили 

свою функцію регіональних 

центрів, зросла кількість 

незаселених будінків 

 

• Просторові: закинута 

промислова зона в середмісті / 

розвиток новіх зелених 

насаджень на періферії 
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Румунія: Основні дані 

Виклики після 1990: 

 

• Різні форми власності 

нерухомості: винаймачі стали 

власниками 

 

• Брак фінансових ресурсів та 

механізмів громадської підтримки  

 

• Занепад житлового фонду 

(включаючи історичні будинки) 
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Сібіу: Історичний центр 

Негативні фактори історичного 

центру міста в 2000 р.: 

•Погані умови проживання 

•Поганий стан історичних будинків 

та громадського простору 

•Брак професийних ремісників та 

фінансів  

•Невеликий фінансовий потенціал 

•Невідповідні правові передумови 

•Недостатнє планування 

• 90 га  

• 14.000 мешканців 

• Захищений історичний ансамбль 
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Сібіу: Проект “Оновлення історичного центру” 

• 2000-2009 

• Цілі: 

Збереження історичної спадщини 

Покращення умов життя & підтримка економічного 

розвитку 

 

• Основні заходи: 

Підтримка міської адміністрації  та інших 

інституцій та організацій 

Розробка інструментів планування та моніторингу 

Заходи з оновлення та модернізації  

Програми тренінгів та навчання 

Залучення та зв`язки з громадськістю 

Обмін досвідом та міжвідомча співпраця 

 

• Партнери: Міська рада м. Сібіу & Німецьке товариство 

міжнародної співпраці (GIZ) 



T: 0269 -211.988   |   F: 0269 -211.671   |   www.heritas.ro   |   office@heritas.ro   |   30.11.2011 

Сібіу: Європейська культурна столиця 

• В 2004, Сібіу та Люксембург 

обрали єропейськими 

культурними столицями 2007 

• Це візнання пидняло тиск на 

інвестиції в суспільну та 

культурну інфраструктуру 

• Інвестиціх зосередились в 

историчному центрі, а його 

образ став визначальним для 

Сібіу (“брендинг” міста) 

• Інтегрований та прагматичний  

підхіж став необбхідним! 
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Сібіу: Поширення інтегрованого підходу до  

розвитку міста 

План менелдменту для 

історичного цнтру Сібіу 2004-2009 

• Частина офіційної документвції 

для списку культурної спадщини 

ЮНЕСКО  

• Теми: консервація культурної 

спадщини; Инфраструктура та 

громадське забезпечення; 

менеджмент транспорту; 

туризм; Громадський простір; та 

їх інтервентї для покращення 

громадського простору в місті 

Адміністративна програма дій 

2001-2004 

• Вперше  було розроблено 

інструмент для розвитку 

історичного центру міста 
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Сібіу: Інвестиції в громадський простір 
До 2007 відбулися заходи по 

покращенню стану громадського 

простору, що включали наступне: 

•Втілення транспортної концепції та 

концепції паркування 

•Оновлення технічної інфраструктури  

•Встановлення та можернізація 

вуличного освітлення 
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Pedestrian 

Zone 

Cubble stone 

Asphalt 

Сібіу: Покращення стану громадського простору 

• Оновлення трьох головних 

громадських площ в Сібіу 
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Pedestrian 

Zone 

Cubble stone 

Asphalt 

Сібіу: Покращення стану громадського простору 

• Покращення дизайну та якості 

використовуваних матеріалів 

(напр. Природній камінь) 
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Pedestrian 

Zone 

Cubble stone 

Asphalt 

Сібіу: Покращення стану громадського простору 

• Введення нових пішохідних зон 

• Затвердження правил стосовно 

дизайну та використання 

громадського простору 
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Сібіу: Покращення стану громадського простору 

Менеджмент план включає 

концепцію “Досвід історичного 

центру”, яка складається з:  

•Малих проектів 

•Оновлення другорядних зон 
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Сібіу: Покращення стану громадського простору 
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Сібіу: Покращення стану громадського простору 
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Тімішоара: Історична зона 

• Більше ніж 14.000 пам`яток Ситуація в історичній зоні на 2005: 

•> 50% історичних будівель в 

аварійному стані – на <10% було 

проведено заходи з оновлення 

•Власниуи не мали ресурсів для 

проведення заходів оновлення 

їхньої нерухомості 

•Адміністрації міста бракувало 

фінансових та технічних механізмів 

для підтримки приватних власників 

•Звнепад історичної зони 

негативно впливав на економічний 

розвіток міста 
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Тімішоара: Визначення зон втручання 

Cetate 

Fabric 

Iosefin 
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Тімішоара: популяризація інтегрованого підходу 

Інтегрована концепція розвитку 

для оновлення та економічної 

ревіталізації міських историчних 

кварталів Тімішоари 2007-2011 

• Визначення проектів для 

сталого розвитку та 

економічного відродження 

історичних кварталів 

• Створення критеріїв для 

втілення цих проектів 
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Тімішоара: популяризація інтегрованого підходу 

• Концепція описує основні 

завдання для оновлення міста 

на період до 5 років 

• Концепція розрізняє міє коротко-

, середньо- та довгостроковими 

заходами та за тематичними 

групами проектів. 

• Проводить категорізацію заходів 

на теріторії своєї дії: 

Якісні переваги частини 

міста 

Економіка 

Культура, туризм та 

соціальна сфера 
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Тімішоара: Ревіталізація каналу Бега 

Проблеми: 

• Відсутнє використання колишніх 

індустріальних будівель  

• Нецільні дороги (відсутні окремі 

частини доріг та сходів, закриті 

мости та ін.) 

• Відсутність інвестицій та 

догляду 

• Зростаюча потреба в 

інвестиціях, включаючи нове 

будівництво 

• Невидповідне планування та 

брак інвестицій 
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Показовий проект: Ревіталізація каналу Бега 

Зелене “серце міста” з існуючими історичними парками / розвиненою 

відпочинковою інфраструктурою (ресторани, паби, тераси, пляж…) / 

Приваблива зона для проживання поблизу каналу Бега 
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План комплексного розвитку: Ревіталізація каналу Бега 
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Міський план зонування (2010): Ревіталізація каналу Бега 

• Постійні, безперешкодні стежки, 

дороги, велосипедні доріжки + 

зелені корідори + вуличні меблі 

+ концепція освітлення 

• Дизайн нового привабливого 

громадського (зеленого) 

простору  

• Розвиток територій для 

майбутнього проведення подій 

• Модернізація технічної 

інфраструктури 
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Тімішоара: Ревіталізація каналу Бега 

Фінансові ресурси: 

• Кошторис проекту:  

прибл. 12.300.000 євро 

•  80,35% EFRD,  

17,65% державний бюджет та  

2% місцевий бюджет 

• Очікувані результати: 170.000 

м2 розвинених площ берегів 

каналу Бега 
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Дякую за увагу! 

Львів,  

15.11.2011,  

Міхаель Енгель  


