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НАЯВНИЙ СТАН



ПРОСПЕКТ В. ЧОРНОВОЛА. НАЯВНИЙ СТАН  

- “клаптикове” озеленення
- відсутні вуличні меблі, майданчики
- пішохідні зв’язки переважно під 90 градусів
- присутня реклама (білборди)
- активний перший поверх відірваний від основного пішохідного транзиту
- неінклюзивність перших поверхів будівель



ПРОСПЕКТ В. ЧОРНОВОЛА. НАЯВНИЙ СТАН  

- простір зайнятий паркуванням та МАФами
- відсутні обмежувачі між пішохідним простором та проїздами 
- не впорядковане паркування на тротуарах
- простір порізаний численними проїздами 



ПРОСПЕКТ В. ЧОРНОВОЛА. НАЯВНИЙ СТАН  

Ключова проблема: 
немає опцій щоб залишитись 
проводити час

працює лише на транзит, простір не 
використовується людьми для проведення часу



ЗОНУВАННЯ

Території віднесені до зони Р-3 - рекреаційні території недостатньо озеленені. 

Існує потенціал збільшення за рахунок автомобільних проїздів, паркування, МАФів

35 м

450 м

20 м

600 м

Загальна протяжність орієнтовно 1,2 км



ПРОПОЗИЦІЯ



ОСНОВНІ ТРАНЗИТИ

житло громадський центр

основний вело-пішохідний транзит до центру

зона активних фасадів

основний вело-пішохідний транзит до центру
зона активних фасадів

зона активних фасадів



ОСНОВНІ ЗВ’ЯЗКИ

житло громадський центр

до парку 700-річчя

до вул. Варшавська до вул. Ю. Липи
до озера на Панча

по вул. Панча
до озера 

по вул. Окуневського до вул. Окуневського по вул. Липинськогодо вул. Ю. Липи

до вул. Торф’яна по вул. Липинського

новий перехід
до парку



ОСНОВНІ ЗОНИ

житло громадський центр

ЛІНІЙНИЙ СКВЕР БУЛЬВАР



КЛЮЧОВІ ПЛОЩІ ТА ТОЧКИ ПРИТЯГАННЯ

житло громадський центр

ГОЛОВНА
ПЛОЩА

ГОЛОВНА 
ПЛОЩАЗУПИНКА ГТ ЗУПИНКА ГТЗУПИНКА ГТ

житлової частини громадської частини



ДОДАТКОВІ ЗВЯЗКИ

житло громадський центр

до парку 700-річчя

до вул. Варшавська до вул. Ю. Липи по вул. Панча по вул. Окуневського до вул. Окуневського по вул. Липинськогодо вул. Ю. Липи

до вул. Торф’яна по вул. Липинського



ПАРКУВАННЯ

житло громадський центр

автостоянка
Арсену

паркування вздовж вулиці паркування вздовж вулиці

паркування



СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

спорт
дитячий 
простір

дитячий 
простір галявина

пішохідний 
простір

площа

зупинка ГТзупинка ГТзупинка ГТ

площа

новий 
перехід

молодь

автостоянка
Арсену

алея

бульварбульвар

пішохідний 
простір

кафе



Об’єднуюча ідея – дощові сади та мистецтво в публічному просторі



ЧАСТИНА 1: РИНОК-ЛИПИНСЬКОГО
/ формування нового бульвару-галереї

Бульвар з тематичними зонами (дитячі простори, об’єкти мистецтва, тощо)

Площа з водним об’єктом перед проектованою будівлею

Покращити пішохідний простір між буд.63 і буд. 61

Площа навпроти зупинки громадського транспорту та університету

Покращити доступність 1-их поверхів будівель

Впорядкувати паркування біля буд. 59, передбачити додаткове озеленення

пішохідний 
простір

площа 

зупинка ГТ

бульварбульвар

пішохідний 
простір



ЧАСТИНА 2: АРСЕН-РИНОК

Озеленити паркінг Арсену

Відновити прямий вело-пішохідний транзит навпроти Арсену

Пішохідна алея між Арсеном і буд. 95 

Покращити вело-пішохідний простір по вул. Панча

Покращити пішохідний простір між ЖК Щасливий Платінум та ринком

пішохідний 
простір

зупинка ГТ

автостоянка
Арсену

алея



ЧАСТИНА 3: ВАРШАВСЬКА-АРСЕН
/ формування нового простору “лінійного скверу”

спорт/
дитячий 
простір

Додатковий пішохідний перехід та велопереїзд між парком 700-річчя та 
житловою частиною

Площа з столиками, громадською вбиральнею та питним фонтанчиком

Галявини з можливістю збору дощової води

Спортивний простір з скейтпарком, тенісними столами

Дитячий простір

Заклад харчування

Паркування вздовж просп. Чорновола 

галявина

новий 
перехід

зупинка ГТ

площагалявина

молодь

кафе



ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРОСТОРУ

ТРАНЗИТ
- додаткове озеленення як буфер від проїжджої частини
- обмежити заїзд на газони, велодоріжки та тротуари
- демонтувати білборди
- передбачити велоінфраструктуру перетинах з вулицями Варшавська, Панча, Липинського

АКТИВНА ЗОНА ФАСАДІВ
- покращити доступність перших поверхів
- передбачити місця під літні майданчики
- велопарковки
- впорядкувати прилеглі фасади (покриття, кондиціонери, реклама в вікнах)

ЗАХОДИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВСЬОГО ПРОСТОРУ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


