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“Інтуітивно я відчував, що трамваю на 
проспекті не місце. Так воно і сталося.” 

(с) Володимир Спусканюк, “Спогади 
архітектора”



ВІЗІЯ 

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛА ВУЛИЦЯ
простір, де навіть людина, яка потрапила туди вперше, одразу розуміє, як дістатися до потрібного 
їй місця, як скористатися громадським транспортом, як і куди йти пішки, де знайти потрібні 
товари, послуги і установи. Шлях до пункту призначення є одночасно приємним, зрозумілим, 
безпечним і передбачуваним в часі, незважаючи на те, людина пересувається пішки, 
велосипедом, громадським транспортом, таксі чи власним авто. Вулиця має розвинену і 
рівномірно розподілену торгівельно-розважальну функцію.

REPRESENTATIVE STREET



ЦІЛІ ОНОВЛЕННЯ ПРОСПЕКТУ КОЦЮБИНСЬКОГО

1. Баланс швидкості - кожен користувач може пересуватися з потрібною йому швидкістю, не 
заважаючи іншим учасникам руху, і досягати своїх пунктів призначення. 

2. Баланс зручності - відсутність дискримінації одних користувачів заради комфорту інших.
3. Програмування розвитку проспекту та поведінки користувачів за допомогою дизайну 

інфраструктури - люди відчувають дружнє середовище і ставляться дружньо і привітно одне 
до одного.

4. Місто підвищує якість середовища, комерція розвивається, якість товарів і послуг 
підвищується, підвищується прибуток комерції, комерція вкладає кошти в покращення 
середовища за спільними правилами.



СХЕМА РУХУ ТА ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ



Порівняння сценаріїв розвитку 
з або без ПРОКЛАДАННЯ НОВОЇ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ 
(від площі Перемоги до залізничного вокзалу)

Предметом порівняння є економічна ефективність діяльності міського муніципального перевізника - ВТК на 
прикладі 5 тролейбусного маршруту, як найбільш очевидного до заміни на трамвайний.

➔ ІСНУЮЧА СИТУАЦІЯ:

27 х = 2700 місць, інтервал 3 хвилини

➔ ВАРІАНТ ІЗ ТРАМВАЄМ:

2(3) х  674 місць

10(11) х   2750 місць

  = 3424 місця, інтервал 7 хвилин



кількість місць 2700 3424            (+27%)

кількість водіїв 27 12                 (-56%)

кількість кондукторів 27 24                 (-11%)

затрати на 1км пробігу, грн. 38 45

інтервал в час пік, хв 3 7

затрати оператора за день, тис. грн. 246,24 129,6             (-47%)

ЕКОНОМІЯ за день, тис. грн.                                     116,64 тис.грн / день
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ                                                              3-5 РОКІВ

ВАРІАНТ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАМВАЙНИХ ПОЇЗДІВ 
НА МАРШРУТІ ВОКЗАЛ - ВИШЕНЬКА



кількість місць 2700 3300            (+22%)

кількість водіїв 27 20                (-26%)

кількість кондукторів 27 20                (-26%)

затрати на 1км пробігу, грн. 38 45

інтервал в час пік, хв 3 4

затрати оператора за день, тис. грн. 246,24 216,0          (-12%)

ЕКОНОМІЯ за день, тис. грн.                                             30,24 тис. грн./день
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ                                                              13-21 РОКІВ

ВАРІАНТ З ВИКОРИСТАННЯМ ОДИНОЧНИХ ВАГОНІВ 
НА МАРШРУТІ ВОКЗАЛ - ВИШЕНЬКА



ЗУПИНКИ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

1. Набережна
2. Музей Коцюбинського
3. Площа Перемоги
4. Центральний ринок
5. Антоновича
6. Привокзальна площа
7. Залізничний вокзал



ЗУПИНКИ ПРИМІСЬКОГО АВТОБУСНОГО СПОЛУЧЕННЯ

1. Залізничний вокзал - міжміське сполучення та кінцева зупинка приміських маршрутів до 
Стадниці, Нової Прилуки, Малих та Великих Крушлинців, Писарівки, Щіток, Вінницьких 
Хуторів. Тут пропонується розмістити інформацію щодо маршруту до туристичних місць поза 
Вінницею, зокрема, “Ставки Гітлера”. 

2. За коліями вокзалу - в майбутньому пропонується створити приміську автостанцію за 
вокзалом для прискорення добирання жителів вказаних вище населених пунктів в об’їзд 
перевантажного тунелю під залізничними коліями на вул. Лебединського.

3. Площа Перемоги - кінцеві зупинки приміських маршрутів на південь до Прибузького, 
Сокрининців, Луки-Мелешківської, Яринівки, Тиврова, Сутисків, Ярошенки, Мурафи. На вул. 
Замостянській, 28 облаштовується зупинка в межах якої виділяються платформи для 
приміського транспорту.

4. Автовокзал - міжміське сполучення та приміське сполучення на північ від міста до 
Калинівки, Лісової Лисіївки, Мізяківських Хуторів, Стрижавки.



СХЕМА РУХУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПАРКОВКИ





ЗВ’ЯЗОК ТРАНСПОРТУ І КОМЕРЦІЇ

Завдяки віднесенню кінцевих приміських від ринку (вокзал та площа Перемоги) відбувається 
рівномірний розвиток торгівлі середньої цінової категорії на всій довжині проспекту від площі 
Перемоги до Вокзалу.  

Відвідувачів ринку і прилеглої торгівлі можна розділити на такі категорії: 
● ті, хто приїхав у місто приміськими автобусами та користується правом безоплатного 

проїзду у міському транспорті
● ті, хто приїхав у місто приміськими автобусами та оплачує проїзд у міському транспорті
● ті, хто потрапив на ринок пішки
● ті, хто живе у місті та приїхав громадським транспортом
● ті, хто приїхав на ринок приватним авто



Ті хто приїхав у місто з приміста і оплачує проїзд у міському транспорті 
переважно йдуть до ринку пішки ознайомлюючись із асортиментом 
магазинів та здійснюючи там покупки.

Ті, хто користується правом безоплатного проїзду у міському транспорті 
приїздять до самого ринку

Ті, хто користується приватним авто під’їздять до конкретної торгової 
точки та не ознайомлюються з асортиментом сусідніх, що стає причиною 
зростання розмірів вивісок торгових точок (щоб бути видимими з авто та 
з протилежного боку вулиці). 
Обмеження паркування та рівномірний розподіл легальних паркомісць 
вздовж вулиці з контролем за порушеннями паркування дозволить 
збільшити час проведений на торговій вулиці користувачами авто, та 
стимулюватиме появу торгових точок з асотриментом категорії “вище 
середнього”.



СХЕМА ПІШОХІДНИХ ЗОН, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ВЕЛОРУХУ







СХЕМА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ









ІСТОРІЯ НА ПРОСПЕКТІ









КОМЕРЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОСПЕКТУ

❏ Торгівля - підвищення якості середовища підвищує якість торгівлі і послуг. 
❏ Створити кластер для вирішення спільних проблем і підвищення ефективності. Комерція 

проспекту перейде від конкуренція не між собою, до конкуренції з іншими торгівельними 
центрами та містами.

❏ Приведення масштабу до людського за допомогою зміни структури вулиці, озеленення та 
співвідношення розмірів вивісок і зовнішньої реклами.

❏ Нове будівництво на засадах спільного використання ресурсів.











ПЛОЩА ПЕРЕД ВОКЗАЛОМ
З БУДІВНИЦТВОМ ТОРГОВО-ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ



Відтворення квартальної 
тканини району, що сприяє 
створенню нових 
пішохідних алей та вулиць.

Пропонується переважно 
торгово-офісна функція.

Доречним буде 
багаторівневий паркінг.

Кафе “Експрес” і його 
прибудови треба знести



Не варто переносити 
розворотне кільце:

- відстій 
трамваїв на 
площі не 
потрібен

- єдина зелена 
зона в районі 
вокзалу наразі





















ПЕРЕРІЗИ: ЗОНА 2, ЗОНА 3



 ЗЕЛЕНА КОЛІЯ ПО ЦЕНТРУ ПРОСПЕКТУ







ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВУЛИЦІ ЗАМОСТЯНСЬКОЇ





НАША ПРОПОЗИЦІЯ ПО КОНЦЕПЦІЇ ВУЛ.ЗАМОСТЯНСЬКОЇ







ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ



Облаштування кільцевої розв’язки зі зміною напрямків трамвайних колій на вул. Замостянській. 
Спільна кінцева приміських маршрутів створюється на Замостянській біля будинку 28.

121 відправлення приміських 
маршрутів на добу на південь 
області

29 відправлень приміських 
маршрутів на добу на північ області



ПЕРЕРІЗИ: ЗОНА 2 (ТЦ ПЕТРОЦЕНТР)



 ЗЕЛЕНА КОЛІЯ ПО ЦЕНТРУ ПРОСПЕКТУ







ПЕРЕРІЗИ: ЗОНА 1 (КОЛЕДЖ)



СУМІЩЕННЯ РУХУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
ОЗЕЛЕНЕННЯ ПО КРАЯХ ПРОСПЕКТУ





ПЛОЩА ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ



відстані до найближчих трамвайних зупинок







“Наші вулиці 
занадто вузькі для 
тролейбусів 
гармошок” (с)



АН-225 Мрія - довжина 84 метри
площа Героїв Чорнобиля - довжина перехрестя приблизно 120 метрів



ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДКОВИЙ ВУЗОЛ v.1.0











ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДКОВИЙ ВУЗОЛ v.2.0
















