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1.1 ПЛОЩА
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ОСНОВНІ ФАКТИ | ВСТУП
Площа Перемоги є однією з трьох великих площ
проспекту Коцюбинського у Вінниці, тобто є частиною лінії вінницького «Корсо». Це означає, що площа
повинна надавати користувачу ряд ключових функцій
«Корсо» - культуру, дозвілля, комерцію, освіту, охорону
здоров’я. Транзит лінією «Корсо» передбачає пріоритезацію громадського транспорту, пішохідних та
велосипедних переміщень.
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Площа перемоги розташована в центрі Замостя, що
надає їй великий потенціал стати центром громадського життя району. Розташування площі Перемоги на
прямій лінії між залізничним вокзалом та історичним
центром Вінниці, робить транзит через неї обов’язковим для всіх відвідувачів міста.
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В контексті всієї Вінниці вона вже є одним з ключових
культурних хабів, оскільки має найбільший у місті
концертний майданчик, розташований у Будинку офіцерів.
Архітектурний ансамбль площі сформовано здебільшого довоєнною архітектурою – Будинок офіцерів,
будинок залізничників. Дисонуючою домінантою
площі є висотна будівля Будинку побуту, що з’явилася
на площі в 70-х і досі виконує функцію надання побутових послуг.
На площі розташовано монумент, присвячений створенню військово-повітряних сил України. Історично, у
післявоєнні роки на його місці розташовувався пам’ятник невідомому солдату, який прибрали через незадовільний технічний стан у 70-х роках.
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1.2 АНАЛІЗ ПЛОЩІ
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ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ

Площа має високі показники шумового забруднення.

Аналіз конверту тіней показав, що температурний
режим площі дуже різниться через її планування.

Транспорт на площі є головним джерелом шуму, який
поширюється рівномірно / циклічно від епіцентру
- перехрестя проспекту Коцюбинського та вулиці
Замостянської.
Будинок офіцерів створює бар’єр і призводить до
комфортних акустичних умов в парку за ним.

Будинок офіцерів повністю захищає від спеки площу
перед ним. Задній двір Будинку офіцерів повністю
засаджений деревами, що значно знижує перегрів
даної ділянки. Найспекотніша точка площі - тераса
перед будинком побуту Ювілейним. Ця зона потребує
додаткового затіненя та озеленення.
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Затінення площі Перемоги дуже нерівномірне: зона
перед Будинком офіцерів найчастіше затінена, що
створює там комфортне місце для тимчасового
перебування. Зона існуючого зараз проїзду є
найкомфортнішою з точки зору затінення, тому що
зберігає баланс інсоляціїї та затенення протягом
цілого дня та цілого року.

На території площі спостерігається значний дисбаланс
зелених насаджень, особливо, високого ярусу та
твердих покриттів. Це сприяє перегріву території
та створює несприятливий для відпочинку та
перебування мікроклімат. На відміну від площі, у дворі
Будинку офіцерів багато зелених насаджень, проте
вони знаходяться у занедбаному стані та потребуть
функціонального програмування.

1.3 АНАЛІЗ ВІДКРИТИ ДАНИХ

ПІШОХІДНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ

ВЕЛОСИПЕДНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ

Сервіс трекінгу переміщень Strava фіксує високу
пішохідну активність тротуарами проспекту
Коцюбинського і лівим тротуаром північного відрізку
вулиці Замостянської.

Велосипедний рух потребує врегулювання через
створення зрозумілої велоінфраструктури. Проїзд
повз площу відбувається через центр перехрестя,
що досить небезпечно в умовах відсутності розмітки
на площі. Зона між Будинком офіцерів та будинком
побуту Ювілейний виконує функцію транзитного
зв’язку між вулицями Бевза та Винниченка та
проспекту Коцюбинського.

Площа виконує важливу функцію транзиту, при цьому
вона не змушує людей затриматись.
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1.4 АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

ПРОДОВЖЕННЯ БУЛЬВАРУ
”Зараз там ніхто відпочивати не хоче. З часом це буде
чудове місце для відпочинку, логічне продовження
бульвару”

ПЕРЕГРІВ ПЛОЩІ
“Дуже шумне та спекотне місце, тут дуже некомфортно.”

Інтернет-коментатор онлайн порталу Вежа

МІСЦЕ ВІДПОЧИНКУ

Інтернет-коментатор онлайн порталу Вежа

РЕКЛАМА

”площу необхідно перетворити на зручну, щоб людям було
зручніше. Тоді і площу полюблять”

“Так багато реклами! Це просто жах!”

Інтернет-коментатор онлайн порталу Вежа

ШУМ ВІД ДОРОГИ

Інтернет-коментатор онлайн порталу Вежа

Будинк офіцер

“Это колоссально шумная площадь возле перекрёстка 4ёх
улиц с огромным трафиком машин”

“Люблю сидіти біля Будинку офіцерів, очікуючи на друзів та
спостерігати за площею.”

Інтернет-коментатор онлайн порталу Вежа

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ

Інтернет-коментатор онлайн порталу Вежа

МІСЦЕ ЗІБРАНЬ

“Ця площа – завжди місце зустрічі.
Сюди зручно приїхати кожному.”

Інтернет-коментатор онлайн порталу Вежа

“Тут завжди людно, це така своєрідна вітальня міста.”

Інтернет-коментатор онлайн порталу Вежа

1.5 АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
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ПРОЇЗД
“Для початку треба прибрати парковку і проїзд.
Зараз це не площа, а дорога”
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Володимир Костянтинович,
співробітник будинку офіцерів
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ЗОНА ПАРКУВАННЯ
“Для мене зараз площа - то парковка для таксі”
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Віктор Перлов,
викладач Транспортного університету
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ЛОГІСТИКА
“Будинок офіцерів має технічний вхід у правому крилі
будинка. Вантажівки з обладнанням повинні мати доступ до
цього входу”

Олена Іванова,
директорка Будинку офіцерів

ПЛОЩА БЕЗ ПЛОЩІ
Площа сприймається як дискомфортний, шумний
простір, який скоріше відштовхує, замість
запрошувати провести час.
Ключові стейкхолдери площі і вінничани бачать
великий потенціал розвитку простору площі, парку за
будинком офіцерів та системи зупинок громадського
транспорту.

4

ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ
“Є потреба впорядкування перехрестя. Але то вже в рамках
реконструкції проспекту Коцюбинського”

Андрій Сорокін,
велоофіцер Вінниці
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ФОНТАН НА ПЛОЩІ
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“Площі не вистачає води, можливо фонтану”

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК В ПАРКУ
“Якщо ви запропонуєте щось для парку позаду Будинка
офіцерів - буде чудово. Його вже активно використовують
молоді батьки з дітьми”

Володимир Костянтинович,
співробітник будинку офіцерів
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ДОСТУПНІСТЬ ПАРКУ

Олена Іванова,
директорка Будинку офіцерів
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“Вхід до парку через Будинок офіцерів відкритий. Він зачиняється лише у випадку приїзду офіційних делегацій”

СПЕКА НА ПЛОЩІ
“Тут спекотно. Поки куриш, можна вмерти, якщо не сховатись під дерево”

Олена Іванова,
директорка Будинку офіцерів
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ЛІТНІ ТЕРАСИ

Відвідувач будинку побуту Ювілейний
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“Мені подобається ідея літньої тераси кафе будинку офіцерів. Пропонуйте в концепції”

“Ювілейний будинок побуту - це найстрашніше що там є.
Через його зовнішній вигляд”

Олена Іванова,
директорка Будинку офіцерів
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ДОЗВІЛЛЯ / ЗОНА ОЧІКУВАННЯ
“У нас щодня займається 300 дітей, всього до 2000. Їм треба
майданчик. А батькам - місце щоб посидіти і почекати”

Олена Іванова,
директорка Будинку офіцерів

АРХІТЕКТУРА

Андрій Сорокін, велоофіцер Вінниці
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ПАРКАНИ / ДОСТУПНІСТЬ
“Паркан навколо парку за Будинком офіцерів можна прибрати, але територію Міністерства оборони треба чимось
позначити, наприклад стовпчиками”

Олена Іванова,
директорка Будинку офіцерів

1.6 ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

1939

1960

1980

2000

ПОМПЕЗНА АРХІТЕКТУРА

УТИЛІТАРНА АРХІТЕКТУРА

АВТОМОБІЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ

ВІЛЬНИЙ РИНОК

+ Домінування

+ Орієнтація на сучасність

+ Автомобілізація

+ Популярізація урбан реклами

+ Величність

+ Пріоритет сучасного над традиційним

+ Пріорітет для атвомобілів

+ Нерегульований процес міського планування

+ Елементи класичної архітектури

+ Розрив з попередньою художньою традицією

+ Планування територій для машин, а не людей

+ Поява вуличної торгівлі

+ Культ гуроїчного минулого

+ Утилітарність - зручність - краса

+ Суворість пропорцій

+ Доступність за ціною

+ Монументальність

+ Пріоритет функціональності

+ Поява комерційних МАФів

Система правління
/ Тоталітаризм /

					

/ Соціалізм /

					

/ Модернізм /

					

/ Демократія /

Архітектурний стиль
/ Неокласицизм /

				

/ Постмодернізи /
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Сьогодні

+ Було побудовано Будинок офіцерів

+ Було побудовано Ювілейний

+ Основні цінності - величність, монументальність

+ Основні цінності - функція та нові форми, відмова
від традицій

+ Пріорітет автомобіля. Значну частину площі віддано
для формування нової вулиці та місць парковкування

+ Приорітет громади. Площа- місце збору людей, вирішення спільних проблем, обмін думками

+ Основні цінності - комфорт власників вато

+ Основні цінності - комфорт людини, сильна громада

розділ 2
ВІЗІЯ | КОНЦЕПЦІЯ
2.1 ВІЗІЯ
2.2 СТРАТЕГІЇ
2.3 КОНЦЕПЦІЯ
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2.1

ВІЗІЯ

ПРОСТІР, ЩО ПІДТРИМУЄ ГРОМАДУ
НА ШЛЯХУ ДО ПЕРЕМОГ
Назва площі Перемоги занурює нас у події 75-річної
давнини. Події, в яких маса людей об’єднала зусилля
для досягнення спільної мети, але політичний режим
присвоїв це досягнення, демонструючи його як зразок
власної величі.
Думаючи про ту Велику Перемогу, які образи нам
спадають на думку? Солдат встановлює прапор на
будівлю Бундестагу, пишні паради у Москві та Києві…
Як так сталося, що одна з найбільших площ міста не
асоціюється з Вінницею чи вінничанами?
Ми хочемо змінити парадигму уявлення про цей
простір, з місця пам’яті про одну Велику Перемогу,
на місце, яке асоціюється з щоденними маленькими
перемогами вінничан та Віниицької громади. Ми
хочемо, щоб площа Перемоги належала вінничанам
і слугувала простором для підтримки громади у її
перемогах.
ПЕРЕМОГА - ЦЕ ПРОЦЕС
Перемога зазвичай асоціюється з моментом
святкування, переживанням спільного досягнення. Ми
вважаємо більш сталим вважати перемогу процесом у
якому емоції святкування є останнім етапом.
Процес перемоги можна розділити на чотири
послідовні етапи:
ПОЯВА ІДЕЇ :
=> Створення команди однодумців
=> Прикладення спільних зусиль
=> Святкування перемоги

!"#"$%&'
"#"$%&'
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ПЕРЕМОГА
ПОЯВА ІДЕЇ

ПРОЦЕС
СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ОДНОДУМЦІВ

ПРИКЛАДЕННЯ СПІЛЬНИХ ЗУСИЛЬ

СВЯТКУВАННЯ ПЕРЕМОГИ

ПРОСТІР ПЛОЩІ ПОВИНЕН ПІДТРИМУВАТИ ВІННИЧАН НА КОЖНОМУ З ЕТАПІВ ДОСЯГНЕННЯ ПЕРЕМОГИ.

НАДИХАТИ НА ІДЕЇ

ДАТИ МОЖЛИВІСТЬ ЗНАЙТИ ОДНОДУМЦІВ

СТАТИ МАЙДАНЧИКОМ ДЛЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ

ДАТИ МОЖЛИВІСТЬ СПІЛЬНО СВЯТКУВАТИ
ДОСЯГНЕННЯ

2.1

ВІЗІЯ

ЗУСТРІЧ - ЦЕ СКЛАДНИЙ І РІЗНОМАНІТНИЙ КОНЦЕПТ…

ДО ПЕРЕМОГИ ЧЕРЕЗ ЗУСТРІЧ
HI!

WOW!
HI!

Відправною точкою перемоги є «зустріч». Без зустрічі
не станеться єднання людей навколо ідеї і бажання
її реалізувати. Без зустрічі святкування перемог
буде сумним і самотнім. Без зустрічі та особистого
знайомства абсолютно неможлива сильна громада.

ХТОСЬ ЗУСТРІЧАЄ
ЩОСЬ…

ХТОСЬ ЗУСТРІЧАЄ
КОГОСЬ…

ЦІЛЕСПРЯМОВАНО…

СПОНТАННО…

ЗУСТРІЧ - ЦЕ ВЗАЄМОДІЯ

Через особистий контакт при зустрічі формуються
системи патернів взаємодії, люди засвоюють спільні
звички, уявлення, тезаурус. Люди починають ставати
«ми».
Ми дослідили інтеракційний аспект поняття «зустріч»
для максимального посилення його ефекту на площі.
Цілеспрямовані та спонтанні зустрічі, очікування та
проведення спільного часу, романтична, ділова чи
дружня зустріч віднайдуть своє місце на площі, серед
сотень інших зустрічей, які не заважатимуть одна
одній.

ЗУСТРІЧ - ЦЕ
ОЧІКУВАННЯ…

МИ ЗУСТРІЧАЄМО
ДРУЗІВ

ЗУСТРІЧ - ЦЕ
СПІЛЬНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ…

МИ ЗУСТРІЧАЄМО
ПАРТНЕРІВ

ЗУСТРІЧ - ЦЕ ТУСОВКА…

МИ ЗУСТРІЧАЄМО КОХАНИХ

ЗУСТРІЧ - ЦЕ СВЯТКУВАННЯ…

НАША МІСІЯ - СТВОРИТИ ПРОСТІР НА
ЯКОМУ ВСІ ЦІ ЗУСТРІЧІ СТАНУТЬСЯ

І якщо кожна двадцята зустріч на площі призведе в
подальшому до перемоги, значить ми з поставленою
задачею справилися.
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ПРОЦЕС
Місце зустрічі, де люди можуть об’єднуватися за власними інтересами. Площа надає їм простір для спільної
дії.

ТОЧКА АКТИВАЦІЇ
Місце зустрічі, де люди можуть поділитись з громадою результатами спільних дій. Площа надає простір
для демонстрації таких результатів.

Місце зустрічі, де люди можуть відсвяткувати перемоги. Площа надає простір, як для більш офіційних,
так і для неформальних святкувань.

Площа відкрита до освоєння вінничанами, як більш
програмованого (виступи колективів Будинку офіцерів), так і менш програмованого (спонтанні об’єднання 20000 мешканців Замостя, що проживають з
радіусі 1 км навколо)

2.3

ВІННИЦЯ - МІСТО ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРОСТОРОВОГО
РОЗВИТКУ
ВІННИЦЯ - МІСТО ЗБАЛАНСОВАНОГО
ПРОСТОРОВОГО
Компактний
та комфортний простір для життя
РОЗВИТКУ
працідля
жителів
Компактний та комфортний та
простір
життяміста.

стратегії

та праці жителів міста.
Стратегічний проект:

Стратегічний проект:
41. Розвиток мережі мультифункціональних

41. Розвиток мережі мультифункціональних
центрів уздовж лінії «Корсо» та її заплановацентрів уздовж лінії «Корсо»
тапродовження
її запланова- –ВІННИЦЯ
ного
балансування в центрах
ного продовження – балансування
в
центрах
МІСТО
ЗБАЛАНСОВАНОГО
ПРОСТОРОВОГО
транспортних, освітніх і культурних
функцій,
РОЗВИТКУ
транспортних, освітніх і культурних функцій,
функцій дозвілля, охорони здоров’я та комерфункцій дозвілля, охорони здоров’я та комерції.
ції.

Компактний та комфортний простір для життя та
праці жителів
міста.м. Вінниця 2030)
(Концепція інтегрованого
розвитку

(Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниця 2030)

Стратегічний проект:
41. Розвиток мережі мультифункціональних центрів
уздовж лінії «Корсо» та її запланованого продовження
– балансування в центрах транспортних, освітніх і
культурних функцій, функцій дозвілля, охорони здоров’я та комерції.
(Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниця 2030)

КОМЕРЦІЯ

МІКРОКЛІМАТ

КОМЕРЦІЯ

1. реорганізація 1 поверху
1. озеленення
будинку побуту «Ювілейний»
2. обводнення
1. реорганізація
1 поверху
2. «відкриття» тераси
будинку побуту «Ювілейний»
будинку побуту «Ювілейний»
2. «відкриття» тераси
3. «відкриття» даху
будинку побуту «Ювілейний»
будинку побуту «Ювілейний»
3. «відкриття» даху
4. організація наскрізногопроходу
будинку побуту «Ювілейний»
з площі до парку в Будинку
4. організація наскрізногопроходу
Офіцерів

з площі до парку в Будинку
Офіцерів

ГРОМАДА

МІКРОКЛІМАТ

1. можливість проведення заходів
2. різні місця для сидіння
1. озеленення
3. столи
2. обводнення
4. простори для гри та взаємодії

ТРАНЗИТ

ГРОМАДА

1. пішоходи
велосипедисти
1.2.можливість
проведення заходів
3.
зупинки
2. різні
місцяавтотранспорту
для сидіння

3. столи
4. простори для гри та взаємодії

ТРАНЗИТ
1. пішоходи
2. велосипедисти
3. зупинки автотранспорту

WV2001
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ОБЕРНЕНОЯЙЦЕВИДНА КРОНА
(липа європейська)

бинського

проспект Коцю

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ

ОГЛЯДОВИЙ
МАЙДАНЧИК
КАФЕ З ШАЛЕНИМ
ВИДОМ НА ПЛОЩУ
ЗАТИШНЕ
КАФЕ

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ
ВІДБУВАЮТЬСЯ ТУТ!
ЩОБ ЇХ ПОБАЧИВ КОЖНИЙ

КОВОРКІНГ
НА ГОРИЩІ
КАФЕ НА
ТЕРАСІ

ТУТ МОЖНА КУПИТИ
ЩОСЬ ЦІКАВЕ
НАЙКРАЩА
КАВ’ЯРНЯ ВІННИЦІ

ЗОНТИКОВИДНА КРОНА
(платан)

КУЛЯСТА ШТАМБОВА КРОНА
(клен Гиннала)

2.3

КОНЦЕПЦІЯ

ВІДПОЧИНОК / РЕКРЕАЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ТРАНЗИТ / АКТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ <- АВТОБУСНИЙ ХАБ -> ЦЕНТР МІСТА

ЗВ’ЯЗНІСТЬ

ДОСТУПНІСТЬ

КОМФОРТ ДЛЯ ПІШОХОДІВ

ІДЕНТИЧНІСТЬ

Площа є важливим вузлом на шляху рекреаційного
шляху Замостя до набережної та активного транспортного маршруту з залізничного вокзалу до центру
міста. Важливо посилити обидва з них.

Виявлення пішоходних підходів до площі дозволяє
організувати простір таким чином, щоб не перешкоджати органічно сформованим пішохідним шляхам, а
навпаки, підсилювати їх.

Головний пріоритет - комфорт для пішоходів. Адже це
переважна більшість вічвідувачів площі та найменш
захищена група мобільності. Пішохідні потоки- каркас
для створення нового дизайну.

Ідентичність площі формується тим, що там відбувається. Ми базуємось на існуючих програмах
Будинку Офіцерів (культура) та будинку побуту
«Ювілейний» (комерція) та комбінуємо їх, даючи їм
змогу виходити за рамки будівель, на площу.

WV2001

VISUAL CONNECTION
WITH MAIN BOULEVARD

ВІДСУТНІСТЬ ДОСТУПУ ДЛЯ АВТО

ЗОНА АКТИВАЦІЇ ГРОМАДИ

ПАВІЛЬЙОН

РІЗНОМАНІТТЯ ПЛОЩІ

Ми обмежуємо доступ авто на площу, дозволяючи
тільки проїзд спеціальної техніки. Таким чином,
значно збільшуючи простір для користування людьми.

Ми вбачаємо велику цінність у використанні цього
простору громадою, адже вважаємо, що саме площа
Перемоги може стати точкою активації та створення
сильної громади.

Ми зберегли візуальний зв’язок площі та прилеглих
вулиць та розмістили павільйон на місці найкращого
контанту, що робить його новим візуальним орієнтиром. Він знаходиться між двома різними за функцією
просторами (культурним та комерційним) і допоможе
активувати обидва з них. Появя обводнення сприятиме появі нових активностей на площі.

Ми змінюємо масштаб площі до більш комфортного
для людини мастшабу завдяки вдалому зонуванні
території. Зони за своїм характером відрізняються,
створюючи градієнт активності та часу перебування
на площі, а різноманітність програм охоплює всі
вікові групи.

розділ 3
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
3.1 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
3.2 ПРОГРАМНЕ ЗОНУВАННЯ
3.3 ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
3.4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА
3.5 СХЕМА ТВЕРДИХ ПОКРИТТІВ
3.6 СХЕМА М’ЯКИХ ПОКРИТТІВ

3.1

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

Техніко-економічні показники
Площа ділянки - 10452 м2
Площа мощення цеглою - 5786 м2
Площа мощення гранітом - 3505 м2
Площа озеленення - 1126 м2
Кількість дерев - 51 шт.
Площа обводнення - 198 м2
Площа забудови - 153 м2

Платан кленолистний

Клен Гіннала

Липа європейська
Імперата циліндрична
Мятлик луговий
Цегла
Граніт
Багаторічні рослини
Обводнення
Велосипедна доріжка

Пішоходний перехід

Ô
Ô
2160
ÔÔ

Велосипедний переїзд

1:1000
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Техніко-економічні показники
Площа ділянки - 10452 м2
Площа мощення цеглою - 5786 м2
Площа мощення гранітом - 3505 м2
Площа озеленення - 1126 м2
Кількість дерев - 51 шт.
Площа обводнення - 198 м2
Площа забудови - 153 м2

Техніко-економічні показники
Площа ділянки - 10452 м2
Площа мощення цеглою - 5786 м2
Площа мощення гранітом - 3505 м2
Площа озеленення - 1126 м2
Кількість дерев - 51 шт.
Площа обводнення - 198 м2
Площа забудови - 153 м2

Платан кленолистний

Клен Гіннала

Липа європейська
Імперата циліндрична
Мятлик луговий
Платан кленолистний
Цегла
Граніт
Клен Гіннала Багаторічні рослини
Обводнення
Липа європейська
Велосипедна доріжка
Велосипедний переїзд
Імперата циліндрична
Мятлик луговий
Пішоходний перехід
Цегла
Граніт
Багаторічні рослини

1:500

3.2

Програмне зонування

10

9

8

4

7

6

5

3

2

1

1:1000

1

ЗВ’ЯЗОК З ВУЛИЦЕЮ ЗАМОСТЯНСЬКОЮ

+ Дуже важливо продовжити зенений бульвар
Замостянської на зустріч новій громадській площі;
+ Бульвар формує потужний транзит, що суттєво
впливає на площу;
+ Навігація за допомогою дерев одного типу
допомагає об’еднати простір;

6

WV2001
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР З ОЗЕРОМ

+ Озеро з місцем для сидіння біля павільона
створює унікальну атмосферу для громадських
зібрань та створення активної громади;
+ простір для гри з водою;
+ комфортний мікроклімат у спекотну погоду;
+ Катання на роликах;
+ Місце для приймання сонячнних ван;

2

ТЕРАСА ЮВІЛЕЙНОГО

+ Це важливий аспект переоцінення значення
будівлі будинку побуту та надання йому сучасних
функцій;
+ Святкування визначних подій;
+ Відкритий кінопоказ;

7

ЗОНА КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ

+ Концерти перед Будинком офіцерів;
+ Зібрання людей перед концертом;
+ Організація мітингів;
+ Площа для громадських заходів;

+ Романтичні вечері;
+ Вечірки з гарним видом на площу;

3

АМФІТЕАТР ЮВІЛЕЙНОГО

+ Це своєрідне проникнення будівлі на площу,
взаємодія архітектури з тканиною міста;
+ Обідня перерва працівників Ювілейного;
+ Неформальна зустріч друзів;
+ Коротка зупинка на площі;
+ Відпочинок відвідувачів кафе;

8

КАФЕ

+ Пріорітет для розвитку існуючого кафе, створення
харчового закладу для стимуляції проведення
додаткового часу на площі;
+ Розширення літньої тераси у парк за Будинком
офіцерів;
+ Місце зустрічі;
+ Сімейні вечері;
+ Бізнес ланчі;

4

ОСТРІВ ПЛАТАНІВ

9

УРБАН САД

+ Створення зеленого куполу для комфортного
відпочинку в захищеності від сонця та динаміки
площі;

+ Органічно створений простір-перехід від активної
площі до затишного парку,де антропологічне
зустрівається з природнім;

+ Відпочинок у затінку;

+ Місце відпочинку з дітьми;

+ Обідня перерва працівників довколишніх будівель;

+ Затишна зона очікування;

+ Зона очікування;

+ Камерна зона для спостерігання;

+ Відчуття камерності та захищеності;

5

ПАВІЛЬОН

+ Павільон - це місце зустрічі людей з подіями,
пов’язаними з розвитком міста;
+ Проведення воркшопів;
+ Проведення громадських обговорень;
+ Освітні заходи;
+ Кав’ярня;

10

ПАРК

+ У час, коли місто живе так швидко, парк - це місце,
де можна забути про час і метушню та насолодитись
затишком природної зелені;
+ Відпочинок у парку;
+ Пікнік;
+ Літературні вечори;
+ Взаємодія з ланшафтом;
+ Дитячий майданчик;

3.3

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

ФАКТИЧНИЙ СТАН

WV2001

ФАКТИЧНИЙ СТАН

3.4

Транспортна схема

2

5
1
6
4

Велосипедна доріжка
3

Пішоходний перехід

Напрямок руху трамвая

Острівці безпеки
Ô
Ô
2160
ÔÔ

Дорожнє покриття

1:1000

Зупинки громадського транспорту
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1

Кільцева розв’язка працює як засіб
підвищення безпеки руху. Вона знижує
швидкість авто і може працювати без
світлофорного регулювання.

2

Доступ до трамваїв, тролейбусів та
автобусів став комфортніший, через
компактне розташування зупинок в обох
напрямках.

3

Довжина наземних переходів
зменшилась, що потребує коротших
пішохідних фаз світлофора та знижує
імовірність ДТП.

4

Використання розділової смуги, як
острівця безпеки підвищує комфорт
пішоходів.

До 2030 року на проспекті Коцюбинського планується
відновлення прямого трамвайного зв’язку площа
Перемоги – залізничний вокзал. Появу трамвая
пропрацьовували
чотири
команди
в
рамках
архітектурного конкурсу «Вінницька миля».
Ми взяли за основу схему реорганізації перехрестя,
розроблену ЛКП «Інститут розвитку міста», оскільки
вона поєднує в собі компактність перехрестя та
ефективність з точки зору цілі розвитку вінницького
«Корсо» - мінімум приватного транспорту, максимум
громадського, велосипедного та пішохідного.
Цей проект привабливий створенням компактної
системи
зупинок
громадського
транспорту,
продуманим
трасуванням
велоінфраструктури,
наявністю системи коротких пішохідних переходів, які
забезпечують швидкий перетин і підвищують безпеку
мешканців міста.

5

Трамвай може зупинитись на колі, не
блокуючи рух іншим учасникам, якщо
попереду сталась поламка.

6

Трамвай не стоїть на перехресті.
Адаптивні світлофори знають, що він
під’їздить і вмикають йому зелений.

3.4

Транспортна схема

3

Гостьова парковка Ювілейного на
7 автомобілів розташовується біля
лівого крила будівлі з заїздом з вулиці
Винниченка. Парковка захована між
деревами.

4

Велосипедна інфраструктура на площі
організована у форматі велодоріжки і
відділена від проїзної частини кущами
самшиту. Всі пішохідні переходи
дублюються велопереїздами.

ТРАНСПОРТНА СХЕМА 2022

5

(ДО ПОЯВИ ТРАМВАЯ НА КОЦЮБИНСЬКОГО)

Влаштовуються три точки велосипедного
паркування по 5 П-подібних стійок в
кожній: біля лівої частини фасаду Будинку
офіцерів, праворуч від центрального
входу до Ювілейного, поруч з
павільйоном.

Площа сильно страждає від масштабної транспортної
розв’язки на перетині проспекту Коцюбинського та
вулиці Замостянської.
Пішоходи змушені долати довгі наземні переходи,
приватний транспорт рухається хаотично, рух
велосипедистів практично не врахований.

6

Станція байк-шерінгу залишається
на площі і розташовується поруч з
павільйоном.

В рамках реконструкції площі пропонується зробити
дане перехрестя більш компактним та каналізувати
рух транспорту за допомогою напрямних острівців і
продуманої розмітки.

1

Площа перехрестя стає компактнішою за
рахунок створення більш гострого кута
повороту з проспекту Коцюбинського на
Північний відрізок вулиці Замостянської.

2

Пішоходи стають більш захищеними
за допомогою влаштування острівців
безпеки.

7

Заїзд на площу для технічного та
екстреного транспорту передбачено
через наземні переходи біля Будинку
офіцерів та Ювілейного. Виїзд з площі
можливий через систему боллардів, що
розташовані на перетині вулиць Бевза та
Винниченка.

8

Будинок офіцерів потребує періодичного
під’їзду вантажівок з концертною
апаратурою до правого крила будівлі.
Заїзд та виїзд вантажівок буде
здійснюватися через болларди на
перетині вулиць Бевза та Винниченка.
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8
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7

2

5
5

6
4
1
Велосипедна доріжка
Велосипедний переїзд
Пішоходний перехід

Проїзд транспорту спеціального призначення

Станція прокату велосипедів NEXTBIKE
Парковка для велосипедів
Болларди

3.5

СХЕМА ТВЕРДИХ ПОКРИТТІВ

МОЩЕННЯ ЗОН ЗУПИНОК,
ВІДПОЧИНКУТА ЗБОРІВ
(граніт світло-сірий)
МОЩЕННЯ ЗОН ЗУПИНОК,
ВІДПОЧИНКУТА ЗБОРІВ
(граніт світло-сірий)

МОЩЕННЯ ТРАНЗИТНИХ
ПЕШОХІДНИХ ШЛЯХІВ
(цегла)

МОЩЕННЯ ТРАНЗИТНИХ
ПЕШОХІДНИХ ШЛЯХІВ
(цегла)

МОЩЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНИХ
ШЛЯХІВ
(м’яке покриття)

МОЩЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНИХ
ШЛЯХІВ
(м’яке покриття)
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Цегла
Граніт
Покриття вело-доріжки
Мульча

1:500

3.6

СХЕМА М’ЯКИХ ПОКРИТТІВ

парасолькова
крона (платан)

затінення парасольковими
кронами

оберненояйцевидна
крона (липа)

обводнення

куляста штамбова
крона (клен Гиннала)

захист від шумового та
пилового забруднення
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Платан кленолистний

Клен Гіннала

Липа європейська
Імперата циліндрична
Мятлик луговий
Cамшити
Багаторічні рослини

Обводнення

1:500

розділ 4
АРХІТЕКТУРА
4.1 КОНЦЕПЦІЯ
4.2 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
4.3 КРЕСЛЕННЯ
4.4 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

4.1

КОНЦЕПЦІЯ

екстенсивна покрівля

lecture

металева
перехресно-ребриста
конструкція
workshop

coffee and chill

ЛЕКЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

ПРОСТІР ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ВОРКШОПІВ

КАФЕ ТА ПРОСТІР ЛЛЯ
ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ

енергозберігаюче скло,
подвійна оболонка

exhibition

ВИСТАВКОВИЙ ПРОСТІР
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4.2

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

ФАКТИЧНИЙ СТАН

4.3 КРЕСЛЕННЯ

ТЕП:
1. S павільйона - 153м²
2. S мультифункціонального простору - 97м²
3. S вбиральні - 10.2м²
4. S покрівлі павільйона - 316м²

Г

WC

1

1
Кухня

В

Туристичний
інфо-центр

Мультифункціональний
простір

Б

А

1:100

1

2

3

4
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4.4 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

ЛЕКЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

ПРОСТІР ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВОРКШОПІВ

ВИСТАВКОВИЙ ПРОСТІР

КАФЕ ТА ПРОСТІР ЛЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ

Курація лекційного простору повинна забезпечувати
мультидисциплінарність заходів. Масштаб заходів
може змінюватись завдяки можливості розштрення до
відкритого простору-терас перед павільйоном. Озеро
дає можливість проводити дебати, розмови на вулиці,
забезпечуючи сприятливий мікроклімат.

Простір майстерні повинен бути доступним для
всіх вікових груп з метою обміну між поколіннями
і дискурсом діалогу про майбутнє Вінниці. Курація
павільйону повинна бути запрограмована таким
чином, щоб дати спільноті можливість ініціаціювати
діяльність, а також відчувати себе причетним до
подій, що відбуваються.

Виставковий простір повинен бути інтегрований у
павільйон як спільна платформа для досягнення
маленьких перемог. Простір орієнтований на щільний
пішохідний потік, що дає можливість максимального
залучення громади.

Кафе стане місцем для підтримки щоденної діяльності
та довгострокового відвідування. На приклад, перерва
на обід або кава-паузу під час очікування громадського транспорту. Крім того, він перетворюватиметься
на місце проведення заходів різного масштабу, від
національних подій до щотижневих заходів. Події, що
відбуваються у Будонку Офіцерів, можуть використовувати площу та бути забезпечиними всім необхідним
для організації заходу .
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ВЕСНА

ЛІТО

ОСІНЬ

ЗИМА

Пропоновані програми:
+ виставка під відкритим небом
+ організовані та спонтанні концерти
+ зони відпочинку з приводом перших весняних днів

Пропоновані програми:
+ Воркшопи на площі
+ Танцювальні заходи та програми
+ Взаємодія з озером у спекотну погоду

Пропоновані програми:
+ спортивні заходи і змагання
+ організовані та спонтанні концерти всередині
павільйона
+ громадські заходи

Пропоновані програми:
+ Виставка льодових скульптур
+ Різдв’яний ярмарок
+ Місце перебуваня за несприятливих погодних умов

