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I КОНЦЕПЦІЯ I 
 
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 вінницької 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 
 
Простір площі повинен підтримувати вінничан на кожному з етапів досягнення перемоги. 
 
Надихати на ідеї => Дати можливість знайти однодумців => Стати майданчиком для спільних 
дій => І звичайно, мати можливість спільно святкувати досягнення 
 
Площа стає простором, де громада Вінниці спільно творить історію власних перемог і спільно їх 
святкує. 

II ПОЯСНЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ II 
Проект передбачає два етапи  

• трансформація площі зі створенням пішохідного простору між Будинком офіцерів та будинком 
побуту Ювілейний. Оптимізація перехрестя проспекту Коцюбинського та вулиці Замостянської 
(до 2022 року) 

• трансформація проспекту Коцюбинського зі створенням прямого трамвайного зв’язку між 
площею та вокзалом (до 2030 року)  

 
1. Підсилення та сприяння пішохідним зв’язкам 

Виявлено органічно сформовані пішохідні шляхи і убезпечено підходи до площі через створення на 
переходах острівців безпеки і скорочення довжини переходів.  
2. Віднаходження ідентичності площі 
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.  
3. Звільнення площі від руху автомобілів, реорганізація  паркування  
Рух автомобілів площею обмежено. Дозволяючи тільки проїзд спеціальної техніки та доставку 
апаратури до чорного входу у Будинок офіцерів. Гостьове паркування Ювілейного організовано з боку 
вулиці Винниченка.  
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4. Активація громади 
Ми вбачаємо велику цінність у використанні простору площі громадою, адже вважаємо, що саме 
площа Перемоги може стати точкою активації та створення сильної громади. Поява павільйону 
сприятиме новим активностям на площі що допоможе залучити людей. 
5. Активація та різноманітність площі 
Ми змінюємо масштаб площі до більш комфортного для людини масштабу завдяки вдалому 
зонуванню території. Зони за своїм характером відрізняються, створюючи градієнт активності та часу 
перебування на площі, а різноманітність програм охоплює всі вікові групи. 
6. Позбавлення від надмірного шумового та пилового забруднення площі. 
Площа облямована кущами Самшиту та Кленами Гіннала, які створюють шумовий бар’єр та 
захищають від пилу. 
7. Створення дизайну, який можна використовувати для подальшої реконструкції проспекту 
Коцюбинського 
Дизайн спирається на концепцію транспортно-просторового розвитку Вінниці та 
передбачає домінування функцій притаманних вінницькому “Корсо” - комерційних, 
дозвільних, освітніх. 8. Позбавлення від перегрівання зон з недостатнім рівнем затінення 
Використання Платанів з парасольковою короною, що створюють зелений купол для комфортного 
відпочинку в захищеності від сонця та динаміки площі. 
9.  Активація будівель площі 
Переоцінення значення будівлі будинку побуту «Ювілейний» та надання йому сучасних функцій: 
використання терас першого та другого поверхів для кафе, перепрограмування та створення 
амфітеатру - це своєрідне проникнення будівлі на площу, взаємодія архітектури з тканиною міста. 
Відкритий прохід повз Будинок офіцерів до урбан-саду активізує будівлю та приваблює людей. 
10. Використання локальних матеріалів 
На Замості був перший завод з виробництва силікатної цегли та черепиці в Російській імперії. Силікатні 
плити виготовлені на заводі, використовували для мощення тротуарів. Використовуючи цей досвід, ми 
пропонуємо мощення силікатною цеглою. 
 
 
III ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЛОЩІ III 
 
Техніко-економічні показники площі 
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 павільйона 
Площа павільйона - 153м² 
Площа мультифункціонального простору - 97м² 
Площа вбиральні - 10.2м² 
Площа покрівлі павільйона - 316м² 
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