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МЕД1АДОМ1НАНТИ СЕРЕДОВИЩА АЕРОПОРТ1В
Висотш будiвлi стали невщ’емною складовою великих мют 

багатьох краш. Низка з них формуeжитловi комплекси та масиви, шшим 
выводиться роль домшанти забудови громадських центрiв. Виразнi 
форми, кольоровi та свiтловi вирiшення, вiдповiдна роль у планувальнш 
структурi та iH. надають !м вгзуально! значимостi. Використання 
сталевих конструктивних систем дозволяе досягти так званого 
«своерщного естетичного ефекту висотно! домшанти» [1, с.39]. У вечiрнiй 
та нiчний час вгзуальна значимють домiнант може бути посилена 
засобами свiтлового дизайну, в результатi чого вони перетворюються на 
медгадомшанти [2, с.368].

Стрiмко розвиваються, набувають ознак мюта та стають 
складовими урбашзованих територiй сучаснi аеропорти- пiдприемства 
транспортно! iнфраструктури.На !х територп з’являються висотнюпоруди 
та будгвлг. Це, насамперед, аеродромно-диспетчерськг вежг (далг - АДВ), 
висота яких досягае та перевищуе 100 м [3, с.22].Висота АДВ напряму 
залежить вщ збгльшення розмгргв зон вгзуального контролю 
диспетчерськими службами та потребуе врахування на дшльнють 
аеропорту, безпеку польотгв, мютобудгвну ситуащю та ш.

Штучне освгтлення примгщень АДВ перетворюе будгвлю в 
своерщний великий лгхтар на територп' аеропорту. Для забезпечення 
комерцшно-рекламного супроводу функщонування аеропортгв будгвлям 
АДВ надаються додатковг функцп: на них з’являються
свгглодюдшмедгафасади. Така практика юнуе в Мгжнародних
аеропортах Вщня (Австрш), Единбурга (Шотландш), Стамбула (Турцш), 
Батумг, КутшД (Грузш) та ш., де можна побачити дивовижш лазерш та 
музичш шоу з використанням ргзномаштних графгчних та цифрових 
символгв, тощо [4, с. 31].

Свгглодюдш медшш фасади ргзняться за формою та функщею, 
мгсцем розташування на будгвлях та характеристиками обладнання -  в 
цьому !х оригшальнють та привабливгсть. Вони можуть бути втгленням 
уншального архггектурно-художнього виргшення свгглового дизайну 
будгвлг, але повинш враховувати специфгку основних виробничих 
процесгв аеропортгв, не впливати на безпеку польотгв та не служити 
причиною свгтлового забруднення макросередовища аеропортгв [5, с.12].
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Функщонування аеропорпв та населеш пункти, розташоваш 
поруч, обмежують зони розташування та розмiри медiйних фасадiв, 
режим 1х роботи впродовж доби та ш., впливають на концепщю 
освiтлення комплексу будiвель та споруд аеропорту в темний час та при 
недостатньо1 видимост в свгтлий час, тощо.

У загальному випадку архiтектурнi медiадомiнантинаселених 
пунктiв класифiкують за чотирьом типами: висотш, стилiстичнi,
просторовi та смисловi [2, с.371]. Будiвлi АДВ можуть включати в себе 
ознаки вщразу всiх чотирьох титв.

По-перше, вони завжди домiнують за висотними показниками 
внаслщок специфiки технолопчних процесiв, якi забезпечують [3, с.20].

По-друге, у багатьох випадках забезпечуеться стильовий контраст 
мiж будiвлею АДВ та забудовою, що 11 оточуе (аеровокзали, пасажирськi 
термiнали, паркiнги та ш.). Активно використовуються окремi
культурно-юторичш символи та складовi природних ландшафпв кра!н[6, 
с.24.2]. Наприклад, прообразом будiвлi АДВ висотою 90 м (Стамбул) 
стала квгтка тюльпана -  символ Османсько! iмперil.

По-трете, мае мюце проблема формоутворення триступшчато'1 
структури (стилобат -  середш поверхи -  верхiвка) та гармошзацп 11 
складових, притаманна висотним будiвлям громадського призначення 
[1, с.39]. Специфiка просторово1 оргашзацп будiвель АДВ вимагае 
розмiщення частки примщень основного виробничого призначення -  
диспетчерських залiв -  на значний висоп, iнколи в декiлька ярусiв 
(Стамбул), iз забезпеченням кругового (Единбург) або секторного огляду 
прилеглих територiй (Кутш'Д). Саме на цьому робиться основний акцент 
архгтектурно-художшх, конструктивних, iнженерних та технолопчних 
ршень. Саме вони в подальшому «працюють» на глядача (поруч, на 
вщсташ) -  привертають увагу та сприяють формуванню образу, якш 
запам’ятовуеться (рис.1, 2).

Рис.1. Мiжнародний аеропорт, Единбург, Шотландiя [7]
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Рис.2. М1жнародний аеропорт, Стамбул, Турщя [8, 9]

Шжш поверхи (стилобат) вщводяться пщ виробнич1, допомТжш, 
офют прим1щення. На пром1жних поверхах розм1щуються техн1чн1 
прим1щення та вузли вертикальних комун1кац1й, що супроводжуеться,у 
бмьшоси випадшв, зменшенням площ цих поверх1в i3 ускладненням 
форми будiвлi по висот (Вздень, Единбург, КутшД, Стамбул).

У четвертому, будiвлi АДВ за рахунок висоти, мюця 
розташування, особливостей та змютовноси свiтлового дизайну 
набувають соцiального значення. Це- своeрiднi свiтловi орieнтири 
(маяки) не тiльки для перемщення пасажирiв, працiвникiв та 
в!дв!дувач!в на аеропортово! територп та за ii межами, але й для 
мешканщв населених пунктiв, розташованих поруч (Единбург).

До проектування будiвель АДВ залучаються вiдомi архiтектори, 
провiднi архттектурт бюро; проводяться мiжнароднi конкурси, серед 
критерий вщбору наданих проектних пропозицп -  архiтектурна 
привабливiсть(знаковiсть) та врахування перспектив розвитку аеропорту 
та наближеного мюького середовища [10, с.12].

Враховуючi напружений емоцiйний стан бiльшостi пасажирiв та 
вiдвiдувачiв пщ час перебування в аеропорту, архiтектура забудови, 
зокрема, висотних домшант (медТадомшант), не повинна бути 
«агресивною». Об’eкт-орieнтир може бути уштарним або унiкальним за 
архитектурою, але повинен бути толерантним до юнуючо! та 
перспективно1 забудови; таким, що можна втзнати на вщстат та у часi.
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