
פרויקט שיקום והשבחת שטח

סנט פטרסבורג-"משולש אדום"מפעל 



לנוףהיטבנכנסו,19-ההמאהשלהשנייהבמחציתאובוודניתעלתשלהדרומיתבגדהשהוקמו,אמריקאיות-רוסיותגומישותפויותהמשולש

נהר)רוזנשטייןמרחובאובוודניתעלתלאורךמשתרעיםאדומותמלבניםענקייםבניינים.פטרסבורגסנטשלזהחלקשלהאדריכלי

Leprotekala Ythtenbergשם,הבנייניםביןמחברתוקשתמיםמגדליידיעלנקטעתשלהםהשורה.פטרגובסקי-סטארושדרתעד(לשעבר

.בולטעדיין,פטרסבורגבסנטהתעשייהבתולדותעמודואתשרשם,הזההמתחםשלוהפארההיקף.טרקנובקה20-ההמאהבתחילת

עם.הסמוכיםלאזוריםשלילימשיכהלמוקדמכברזההפכהאדירהטריטוריה,חוקיים-והחציהחוקייםהדייריםשלהעצוםהמספרלמרות

מנתעל.החיהעירוניבמרקםמקומועלוזהירמהורהרמחדשלחשובראויהמשולשכימאמיניםואנחנו,עצוםהואשלוהפוטנציאל,זאת

צריךאותוהסובבהרובעופיתוחעצמולשעבר"האדוםהמשולש"המפעלשלהשטחשטח,שנייהרוחלקבליוכללשעברהתעשייהשאזור

-הרוסיהגומימפעלשלהמשולשמתחםזהו:תרבותיתמורשתחפציעלשמירהמאפשרהרעיון.החייםלכלומושךמשגשג,נוחלהיות

.(אבןוגדרייצורמבני2)מליכטנברגהדוכסשלהגלוונופלסטיהמוסדשלהבנייןמתחםוכן,(במעבריםהמחובריםייצורמבני80)אמריקני

לפתוח,מלבנים"טלאים"להסיר,האבידותעללפצות,שלהםהמקוריההיסטורילמראההחזיתותאתלהביא:לשקםאמוריםהמיגוןמושאי

.הסובייטיתבתקופהשהופיעועל-ומבנידיסוננטייםמבניםמבנילפרק,סגוריםפתחים

כל.לפירוקכפופיםאסתטיאוהיסטוריערךללאמבנים.אחררבערךבעלי,אותםלשמרשישבנייניםזוהו,הטריטוריהניתוחבמהלך

.והתרבותיההיסטוריערכואתומהוויםייחודועללשטחמודיעים,"המקוםרוח"אתמשקפיםהמשתמריםהבניינים

חלק.כולהוהעירהסמוכותהשכונותתושבישדורשיםחדשותבפונקציותאותםלמלא,השמוריםהמבניםאתבעדינותולשחזרלשחזרמוצע

.באחרישולבוספרובתיגנים,לאומיביטוחמתקני,ומסחרייםציבורייםבחצריםיאוכלסומהבניינים

נוצראשר,השטחשלאינדיבידואליואופיהיטבמחושבתכנוןמבנהעםונוחהאטרקטיביתסביבהליצורהןהפרויקטשלהעיקריותהמטרות

מגוריםפיתוחלשלבצורךרואיםאנו.הפיתוחבאזורהקייםהשברלרסיסבהמשךחדשמגוריםפיתוחשילובגםכמו,היסטורייםמבניםידיעל

אותההמתאריםהראשייםהרחובותאתלתקןאחדמצדשתאפשר,מוצדקתעירוניתתכנוןטכניקתזוהי."המשולש"שלהמתפתחבאזור

,העבודהיוםסיוםלאחר,כעת.שעות24לחיותהמשולששללטריטוריהתאפשרשניומצד,(רוזנשטייןורחובפטרגובסקי-סטארושדרת)

Staro-PetergofskiוRozenshteyna.ובמקום,"מת"המחוז Pr.מהדומיננטיותרקלאנובעזה.ללכתפסיכולוגיתנוחלא"המשולש"שלבצד

קומפוזיציה.גיאומטריתתמונההואהמוצעתלתפיסההבסיס.מרחביים"כישלונות"עםפיתוחשלמההטרוגניותגםאלא,משרדיםשל

.מקרייםאינםמהםאחדכלשלומיקומםשנוכחותם,מאומתים,אמיתייםמאלמנטיםמורכבת,ראשוןבמבט,סופרמטית

לחייםהכובדלמרכזהמדוכאהאזוראתותהפוך,חדשיםחייםלתוכולנשוםתאפשרהאדוםהמשולשבשטחהמוצעתהפיתוחתוכנית

שלביותרהטוביםהיצירתייםהמשאביםאתירכזזה.ועודועודתיאטרליותהופעות,קולנועומופעיהופעות,הפסטיבליםמקום,הציבוריים

.הכלליתהציבוריתלסביבהאטרקטיבי,מהותיבאופןחדשויהווההצפוןבירת



נשקלו הרבה אפשרויות כיצד להפוך . פיתחו קונספט לפיתוח שטחו של מפעל המשולש האדום, יחד עם הלשכה האדריכלית, קרן הנכסים של סנט פטרסבורג

.הרעיונות העיקריים הם מגוון פונקציות ומרחב ציבורי גדול. טריטוריה דיכאונית להשקעה אטרקטיבית באמצעים ארכיטקטוניים

17Krasnyiרחוב , 15, 10-12-אפשר לפתח מחדש את שטחו של מפעל המשולש האדום בדגם מרכז המסמכים המאוחד ב Tekstilshchik בו שכנו במקום

שטח הבנייה  . קירוב. ס. בטחנה המסתובבת אותם. אשר אוחדו בתקופה הסובייטית, והייצור העממי של נווהשטיגליץ.לשל נווה של הברון הטוויסטהמפעל 

תקופת . מיליארד בשנה משכירת מבנים משופצים1.5מחזור הכספים הוא . מיליארד רובל5-היקף פרויקט ההשקעה המושקע . ר"מ150000הכולל של 

מסנט   FRS-ה, פיקוח המס ,TRP-ה, בעקבות השחזור נפתחו שירות ההגירה הפדרלי של סנט פטרסבורג ואזור לנינגרד. שנים4ההחזר של הפרויקט היא 

פרויקט זה  . קנטינה וארגונים פרטיים אחרים, מרכז ההדרכה של השומרים, מרתף היין, בר-מסעדת בודהה, מרכז הדרכונים והוויזה, המרכז הרפואי, פטרסבורג

.הוא דוגמה מצוינת לשימור אנדרטאות אדריכלות ופיתוח מוכשר של שטח נטוש במרכז סנט פטרסבורג

:שיאפשר למשקיע לקבל מספר יתרונות מועילים כלכלית, פיתוח שטחו של מפעל המשולש האדום יקבל מעמד של פרויקט השקעה אסטרטגי

.מתן קרקעות בבעלות המדינה לחכירה לתקופה ארוכה ללא מכרז( 1

.הקדסטרלימערכה 1.5%-הפחתת שכר הדירה למתן קרקע לבנייה ל ( 2

.תמיכה בפרויקט ההשקעה בכל שלבי היישום( 3

הבניינים  -עליו מונחות מונומנטים ארכיטקטוניים , ר"מ76132נכון לעכשיו מוצע לחכור חלקת קרקע בתנאי השקעה בשיעור מופחת בשטח כולל של 

שטח כולל  . ר"מ105,000לאחר שחזור מבנים מקבל המשקיע . ר"מ41420-ו . ר"מ63,758בניינים בשטח כולל של , העיקריים של מפעל משולש קרסני

.להשכרה

(מיליון דולר-96כ )מיליארד רובל 6הסכום המשוער של ההשקעות הדרושות לשחזור מבני המפעל המשולש האדום הוא 

.רובל למטר מרובע לחודש1000מיליארד רובל בשנה עם שיעור שכירות ממוצע של 1.2-הכנסה משוערת מהשכרת חפצים מוגמרים 

.מיליון רובל לשנה= 12* רובל 1* 76132-עלויות משוערות עבור חכירה של קרקעות 

.שנים5= מיליארד 1.1/ מיליארד 6תקופת ההחזר המשוערת של הפרויקט היא 



האתרמיקום 



המשולש האדוםלמפעמיקום נכסים בשטח 



"המשולש האדום"מבט עליון של הבניין הראשי של המפעל 



פטרגופסקי-סטארוושדרת אובוודניתעלת כיוון " המשולש האדום"נוף לשטח המפעל 



"המשולש האדום"נוף לשטח המפעל 

העתיקהפיטרהוףמשדרת 



רניך'צשל רחוב איוון מהצד " המשולש האדום"נוף לשטח המפעל 



"המשולש האדום"נוף היסטורי של המפעל 





"משולש אדום"הרעיון של פיתוח השטח של המפעל 





תרשים של מבנים ומבנים קיימים בשטחו של מפעל המשולש האדום



"המשולש האדום"העיקרון של שיקום מבנים בשטח 



העיקרון של שיקום מורשת תרבותית



"המשולש האדום"תרשים פונקציונלי של התפתחות השטח 



"המשולש האדום"תרשים רעיוני של התפתחות השטח 



מציעה להשכרהקרקעות שהמדינה 

בתנאי השקעה


