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 тролейбусна
 зупинка

 тролейбусна зупинка
"Кооперативний інститут"

СКА

безперервна лінія тротуару

 P

350 м

вул. Академіка Янгеля

вул. Академіка Янгеля

вул. Академіка Янгеля

ситуація

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
\\192.168.1.137\sda\Comp_2\02_projects\07_public_ spaces\ska\model\ska_04.pln

Реконструкція приміщень спортивного комлексу по вул. Академіка Янгеля, 48 в м.Вінниця 2019-02-15
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СКА
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1. зменшити площу засклення (спортзал)

1а. зменшити площу засклення (басейн)

3. уникнути козирків

2. уникнути сходів та пандусів

цілі проекту / споруда

примітки: водовідведення з даху не показано

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
\\192.168.1.137\sda\Comp_2\02_projects\07_public_ spaces\ska\model\ska_04.pln
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фасади / нові

фасад на південь

фасад на схід

примітки: водовідведення внутрішнє

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
\\192.168.1.137\sda\Comp_2\02_projects\07_public_ spaces\ska\model\ska_04.pln
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Спортивний Комплекс Айсберг

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
\\192.168.1.137\sda\Comp_2\02_projects\07_public_ spaces\ska\model\ska_04.pln
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вид із середини / існ.

примітки: вікна на південь

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
\\192.168.1.137\sda\Comp_2\02_projects\07_public_ spaces\ska\model\ska_04.pln
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вид із середини

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
\\192.168.1.137\sda\Comp_2\02_projects\07_public_ spaces\ska\model\ska_04.pln
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1. зберегти дерева, уникнути конфлікту з мешканцями

2. зберегти існуючу безперевну лінію тротуару по вул. ак. Янгеля

3. створити формальний рекреаційний простір як частину вулиці

цілі проекту / простір

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
\\192.168.1.137\sda\Comp_2\02_projects\07_public_ spaces\ska\model\ska_04.pln
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20
 м

аш
.-м

іс
ць

10 маш.-місць

схема генплану / новий

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
\\192.168.1.137\sda\Comp_2\02_projects\07_public_ spaces\ska\model\ska_04.pln
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загальний вигляд

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
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текстури

Агенція
просторового

розвитку
формат А3
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загальний вигляд

Агенція
просторового

розвитку
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загальний вигляд

Агенція
просторового

розвитку
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Агенція
просторового

розвитку
формат А3
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загальний вигляд
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Агенція
просторового

розвитку
формат А3
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загальний вигляд



GSPublisherVersion 0.0.100.100

C
K
A


	AP4 Схеми
	AP4.1 титул
	AP4.2 ситуація
	AP4.3 фото
	AP4.4 фасад_завдання
	AP4.5 фасад новий
	AP4.6 айсберг
	AP4.7 вид з середени існ.
	AP4.8 вид з середени
	AP4.9 генплан
	AP4.10 генплан нов.
	AP4.11 генплан 3д
	AP4.12 текстури
	AP4.13 загальний вигляд
	AP4.14 заг.вигляд зум.
	AP4.15 Лист
	AP4.16 вид нічний
	AP4.17 Лист


