
 

Від теорії 

 регенерації індустріальних споруд  

до практики 

 створення культурного кластеру  

WWW.CULTURE.IN.UA 



Культурологія  

Культурний 
менеджмент 

Урбаністика 
Стратегія 

культури міста  

Освіта в 
культурі  

Фасилітація і 
тренінги  

Проектний 
менеджмент  

Асоціація 
культурних 
індустрій  

Культурний 
кластер  

Регенерація 
індустріальних 

споруд  



Регенерація індустріальних споруд 



МЕТА 

створення культурного кластеру 

 на основі індустріальної  будівлі, яка 

відповідала б сучасним потребам 

творчого прошарку у місті, мешканцям та 

гармонійно поєднувалася з урбаністичним 

ландшафтом 

 



Зацікавлення 
спільноти/громади  

Know-
How 

TEAM 

Місце  Створення 
культурного 

кластеру  

Можливості 
локальні та 
міжнародні  

Ресурси 
(люди, 
кошти) 

Готовність і потреба 
культурно-

мистецького 
середовища  







Фабрика 
повидла 





Genius loci vs “the end of geography” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Місця концентрації креативності акумулюють своєрідну енергію, де 
щораз більше приїздить людей. Демократичне, креативне місце 

приваблює людей долучитися.  



 

Досвід багатьох європейських міст 
показує приклади перетворення 

постіндустріальних будівель на яскраві, 
оновлені культурні осередки, які 

спричиняють зміну цілого району, не лише 
комфортного для життя, а й престижного 
для інвестицій та самостійного розвитку.  

 







Know-How 























Пропозиція 1 







Пропозиція 2 





Пропозиція 3 







Пропозиція 4 







МОДЕЛІ  

• Бізнес-інкубатори  

 

• Арт-інкубатори  

 

• Мистецький простір  

• Культурний кластер  

 

• Центр для локальної 
громади   

 

• Сквотерський центр  





Стратегії для Фабрики  
• Низова ініціатива – приміщення мін. на 10 років  

• РРР 

• Створення культурного кластеру для культурних 
індустрій  

• Культурно-соціальні проекти 

• Бізнес складова 

• 3 етапи  

 

 



Можливості  

Команда  
Потреба у громади  
Міжнародні проекти  
Публічно-приватне партнерство 
Міжнародні та українські фонди  
Локальні можливості  
Підтримка міста 
Культурна мистецька спільнота не лише зі Львова  
Міжнародні партнери 
 
Trans Europe Halls 



 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

ФАБРИКИ  

 
Спостережна 

рада  

Правління 
Фабрики  

Голова ради 

Відомі 
особистості 

Директор 

 Проектні 
менеджери  

Комерційний 
керівник  

Комунікаційни
й директор  

 

Арт-
директор  

 Адміністративний 
персонал 



Етапи реалізації 

Етап 1 

 (один-два 
роки) 

Етап 2 

 (третій-
четвертий) 

Етап 3 

 (п’ятий-
шостий) 

Етап 4  

(з шостого 
року повне 

використання) 





Роль Фабрики повидла 
 

плацдарм для 
професійного творчого 

зростання  

місце якісної музичної 
сцени  

сучасний 
театральний простір  

місце зростання 
культурно-мистецький 

простір  зустрічі людей з 
культури прийти в будь-який 

момент і щось знайти 
для себе якісне творче  

кафе чи комерційний 
проект як якісний і 

мистецький простір місце, де зустрічаєш 
людей таких як ти, 
цікавих для тебе  музичні вечірки, 

концерти, перформанси 

фабрика має стати місцем 
тільки якісних проектів.  

екологічний простір   

Інновативні технології 

дизайнерський простір  

Грінкубатор - нові 
енерготехнології, 

екотехнології 

освітній простір   



БЮДЖЕТ і ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ  
 • кошти від спонсорів/меценатів 

• кошти міжнародних грантів 

• Фонд(и) 

• краудфандинг 

• бартер  

• пожертви  

• кошти від комерційних проектів та послуг  

• Залучення бізнесу і міста РРР 



Об’єднуючи людей  

навколо культурного кластеру 

створювати конкурентний культурний продукт  

якісний простір для творчості освіти зростання 

каталізатор урбаністичних змін довкола фабрики  

сприяти розвитку творчій спільноті,  

громаді Підзамча та цілого Львова 


