
ВІННИЦЯ / РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ КОЦЮБИНСЬКОГО - КОМПЛЕКСНЕ БАЧЕННЯ

З 13 лютого по 24 квітня тривали Студії ідей «Реконструкція проспекту Коцюбинського 
- комплексне бачення». Із 16 поданих заявок, що надійшли організаторам, за результа-
тами конкурсного відбору було обрано чотири  команди урбаністів з Івано-Франківська, 
Львова та Києва, а також вінницьку команду молодих фахівців. Вони протягом трьох мі-
сяців працювали над пошуком ідей розвитку проспекту Коцюбинського. У Студіях також 
брали участь представники департаментів ВМР, представники власників нерухомості, 
жителів та фахові закордонні консультанти. Координатором Студій ідей та проекту «Він-
ницька миля» є швейцарський експерт Урс Томанн.
Продукт Студій - проекти концепцій від команд-учасників, їхня оцінка та висновки від 
експертної супроводжуючої комісії.
Львівська команда презентувала концепцію «Інтуїтивно зрозуміла вулиця», яка перед-
бачає створити зрозумілий простір, де можна швидко зорієнтуватися та скористатися 
громадським транспортом.
Київська команда пропонує концепт «Дій, Замостя!», що позиціонує мікрорайон як 
центр подій, успішного бізнесу та комфортного життя і полягає в розвитку субцентрів.
Івано-Франківська команда позиціонує проспект Коцюбинського як «хребет» Замостя, 
на якому мають розвиватися комерційні та громадські активності.
Концепція «Зелена миля» команди з Вінниці передбачає створення потужної «живої» 
зеленої лінії. Усі команди вважають за доцільне продовжити трамвайну лінію по
проспекту від площі Перемоги до залізничного вокзалу.

Висновки Студій ідей
• Замостя -другий центр Вінниці
• окремі частини проспекту Коцюбинського мають власну ідентифікацію та потребують 
різних рішень;
• відновлення трамваю по проспекту Коцюбинського від будинку Офіцерів до
залізничного вокзалу вважається доцільним всіма експертами і більшістю учасників
партисипативних заходів ;
• 50% від ширини проспекту достатньо для транспорту (всі види включно трамваєм);
• район Замостя в цілому дуже зелений: низка скверів, алеї, бульвари, зелені двори,
сади в приватному секторі. Якість взаємодії цих просторів може бути значно покращена;
Головні питання для подальшого розвитку проекту:
• яким чином мають бути розташовані різні транспортні засоби (трамвай, автобус,
тролейбус, велосипед ) в поперечному розрізі проїжджої частини для забезпечення 
зручних та безпечних умов для пішоходів.
• що робити з парковками, в якій мірі вони інтегруються в простір проспекту та прилеглі 
вулиці, як і де можливі закриті парковки .
• який економічний ефект реально можна очікувати від реалізації проекту реконструкції 
проспекту з прямою лінією трамваю. Який вплив очікується на розвиток району Замостя 
та на економіку громадського транспорту в цілому .
Для дослідження цих питань наступним кроком інфраструктурного проекту буде
розробка в другій половині 2019 року техніко-економічного обгрунтування (ТЕО)
реконструкції проспекту Коцюбинського.

Концепція реконструкції проспекту Коцюбинсь-
кого передбачає повернення зеленого бульвару з
трамваєм по осі вулиці з вирівнюванням балансу
вуличного простору для всіх користувачів.
Трамвайна лінія має підкреслити головну функцію
проспекту як частини осі «Корсо» в масштабі міста та 
стати «хребтом» Замостя. Додатковим потенціалом ро-
звитку може бути доповнення відсутніх сьогодні зв’язків 
у «другій глибині освоєння» близько 400 м від «Корсо»;
• Запропоновано реорганізацію трьох великих
транспортних вузлів - площ Героїв Чорнобиля,
Перемоги і Привокзальної до компактних перехресть.
• Наявний на проспекті Коцюбинського вуличний
простір між фасадами є достатнім для задоволення
усіх (теоретично можливих) учасників дорожнього
руху, включаючи окремі трамвайні лінії, велоси-
педні доріжки та парковки у вуличному просторі.

Візія проспекту - інтуїтивно зрозумілий 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.
• Привокзальна площа та Площа Героїв Чорнобиля в 
якості хабів громадського транспорту є ключовими еле-
ментами концепції розвитку;
• В районі вокзалу існує потенціал для кращого
рішення зі східного боку колій (наприклад, локація для 
автобусів приміського сполучення).
• Вивчення питання з новою дорогою між
вул.Батозькою та залізничною колією на північ
відкриває нові можливості;
• Площа героїв Чорнобиля включається у структуру зе-
лених просторів, щоб окрім функції пересадкового вуз-
ла, отримати “парковий характер”.
• Реконструкція вулиці Замостянської виступає як
пілотний проект із застосуванням принципів надання 
переваги громадському транспорту, пішохідному та ве-
лосипедному руху.

Студії Ідей

- Олександра Сладкова, урбаніст, соціолог;
- Ігор Могила, транспортний інженер;
- Олександр Шутюк, дизайнер, урбаніст;
- Костянтин Ємельянов, дизайнер, урбаніст (Одеса);
- Павло Сирватка, економіст.

- Андрій Коман, архітектор, урбаніст;
- Тарас Сенів, архітектор, містобудування;
- Юрій Лозовенко, архітектор, транспортне планування;
- Анастасія Обрізків, архітектор, ландшафтне 
   планування;
- Віктор Загреба, експерт з міжгалузевих 
   досліджень.

«Intuitively clear street» /
«Інтуїтивно зрозуміла вулиця»

«The ridge of the city» /
«Хребет міста»

   Команда ЛКП “Інститут просторового 
   розвитку“, м. Львів

  Команда Urban Consulting Group 
  (ТОВ «Ю Сі Джи»), м. Івано-Франківськ
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З концепцією “Зеленої милі” команда представила
бачення проспекту розвантаженого від індивідуального 
транспорту, з великою кількістю вуличних зелених насад-
жень, простором для приємних прогулянок з одного боку 
та швидким рухом громадського транспорту, з іншого.
• Вокзал з Привокзальною площею та прилег-
лим кварталом (“Торгове Місто”) утворюють “во-
рота у місто”. Крім того, мають значення та-
кож сполучення і розвиток зі східного боку колій.
• Проспект Коцюбинського стає «Зеленою Ми-
лею», що веде до річки і є візитівкою міста;
• Створення нової “єдиної системи” проспек-
ту Коцюбинського як цінного інструменту для на-
дання візії більш високої вартості та нової якості.

Команда пропонує бачення району Замостя, як просто-
ру для успішного бізнесу та життя, де проспект Коцю-
бинського формує повноцінну торгово-ділову вісь міста.
• Особливе значення мають ринкові зони в проектному 
периметрі та питання сегменту попиту та зони обслугову-
вання, який її покриває. Зміни в роздрібній торгівлі на за-
гальноміському рівні,в поєднанні з просторовою транс-
формацією центрального ринку, можуть, відповідно, 
стати одним з ключових елементів для поліпшення іміджу 
та дизайну міського простору проспекту Коцюбинського;
• Ще одна відправна точка визначена командою на пло-
щі Перемоги, де ключові ділянки ще не приватизовані. У 
поєднанні з наявними представницькими будівлями (Бу-
динок офіцерів) та зеленими просторами, існує також ве-
ликий потенціал містобудівного розвитку цієї території.

- Влодко Зотов, архітектор, урбаніст;
- Олена Чернишова, транспортне планування;
- Оксана Феофілактова, ландшафтне планування;
- Ірина Яковчук, економіст, урбаніст;
- Олена Дядікова, соціолог.

- Сергій Яківчук, інженер містобудування;
- Віктор Перлов, спеціаліст з розслідування ДТП та
безпеки руху;
- Ігор Ососков, інженер містобудування;
- Віталій Мельник, журналіст;
- Тетяна Міщук, архітектор, інженер-проектувальник;
- Олег Матюхов, економіст, інженер-енергетик;
- Станіслав Данілов, менеджер з розвидку громади.

«Green mile» / 
«Зелена миля»

«Do it, zamostia!» / 
«Дій, Замостя!»

  Команда ФОП Міщук, 
  м. Вінниця

  Команда ГО «УРБАН КУРАТОРИ»,
  Команда ЛКП “Інститут просторового м. Київ



ПРО ПАРТИСИПАЦІЮ www.facebook.com/VinnytsiaMile/

Фейсбук-сторінка VinMile забезпечує інфо-кампанію «Реконструкція проспекту Коцюбинського - діалог з громадськістю».
Фейсбук-сторінка VinMile - актуальна інформація про всі події, пов’язані з намірами реконструкції проспекту Коцюбинського в м.Вінниця. Сьогодні амбітність цілей 
реконструкції проявлена гаслом: Вінницька Миля - новий стандарт міського простору.
Січень-червень 2018 р. / 6 місяців, відбувалися Студії ідей «Вінниця/Реконструкція проспекту Коцюбинського - комплексне бачення».
Липень-грудень 2018 р. / 6 місяців, триває інфо кампанія «Реконструкція проспекту Коцюбинського - діалог з громадськістю».

6-12 липня 2018 - виставка в холі залізничного вокзалу Вінниці

10-13 вересня 2018 - виставка в холі Міської Ради

9-11 вересня 2018 - дослідницькі урбан-екскурсії

12 вересня 2018 - воркшоп у форматі Світового кафе

12 вересня 2018 - воркшоп у форматі Світового кафе

8 вересня 2018 - локація VinMile на День міста

Публічну виставку концепцій реконструкції 
проспекту Коцюбинського у Вінниці - «Він-
ницька миля» протягом тижня можна було 
побачити у головному вестибюлі заліз-
ничного вокзалу Вінниці. Мешканці міста 
та гості мали змогу ознайомитись  з про-
ектами 4-х команд урбаністів зі Львова, 
Києва, Івано-Франківська, Вінниці та по-
спілкуватись з волонтерами-урбаністами, 
які весь цей час супроводжували виставку. 
Люди поважного віку з ностальгією згаду-
вали той час, коли посередині проспекту
Коцюбинського була зелена алея та їз-
дили трамваї («як на Пирогова»).

7 днів

4 дні

41 учасник

40 учасників

урбан-вікторина та майстер-класи
Тиждень VinMile розпочався на День Міста - у наметовому містечку на Соборній про-
ходили конкурси, майстер-класи та вікторина для дорослих і дітей, а також виставка 
світлин та малюнків проспекту.

10 вересня о 10 годині ранку відбулося урочисте відкриття виставки проектних 
пропозицій Студій ідей з комплексного бачення розвитку проспекту Коцюбинсько-
го. Відвідувачі виставки взяли участь у голосуванні з запитанням: «Чи вірите Ви у 
повернення трамваю на проспект Коцюбинського?». Із 233 тихкто проголосував ( або 
опитанних ) 77% вірять!
Владислав Скальський очікує, що про створення нового образу проспекту Коцюбин-
ського дізнається до 100 тис. вінничан. Також, він наголосив на тому, що розвиток 
трамвайної інфраструктури у Вінниці є вкрай необхідним для отримання нової
партії трамваїв з Цюріху у найближчі роки.

Цікавим етапом тижня «Вінницької милі» стали урбан-екскурсії, в ході яких учасників 
було поділено на чотири групи: пішоходів, велосипедистів, автомобілістів та паса-
жирів громадського транспорту. Це дало змогу почути різні точки зору для подальшо-
го їх урахування в процесі розробки проекту реконструкції проспекту Коцюбинського.
За результатами можна перелічила кілька найцікавіших пропозицій, що були висловлені 
чи напрацьовані:
- перетворити територію перед Центральним ринком на туристично привабливу ярмаркову 
площу;
- суперсучасна, майже футуристична архітектура по проспекту, щоб було ефектне пер-
ше враження по приїзді в місто, або іншими словами «щоб не виглядав, як радянський»;
- велосмуги збудовані за рахунок дороги.
Звісно, всі ці та інші ідеї будуть опрацьовані фахівцями, що працюють над 
цим проектом із метою врахувати та використати найдоцільніші з них.

Партисипація йде повним ходом у Вінниці - 12 вересня відбувся воркшоп у форматі 
Світового кафе, на якому були узагальнені результати урбан-екскурсій. Близько 40 учас-
ників у невимушеній атмосфері, майже як у кафе, помріяли над баченнями Вінниць-
кої милі у 2030 році, а також означили проблемні ділянки. Ми творимо нашу Вінницю! 
За результатами дослідницьких урбан-екскурсій можна було побачити два типи мис-
лення: тих, хто пропонували підземні переходи та скаржилися на нестачу паркуваль-
них місць, та тих, хто прагнув «відвойовувати» у автотранспорту пішохідні простори.

Ефектним завершенням тижня VinMile став велопробіг 
проспектом Коцюбинського, учасниками якого ста-
ло близько 100 велосипедистів. Завершилося дійство 
флешмобом, присвяченим VinMile, та призовою лоте-
реєю серед учасників. Такої кількості велосипедистів 
одночасно проспект ще не бачив, сподіваємось, після 
реконструкції так буде завжди))

100 учасників

Інформаційний бюлетень «Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH». 

Замовник: Надія Богатиренко. 
Відповідальний за випуск: Олександр Коротких. 

Надруковано: ТОВ «Регіна ЛТД». 
Наклад 3 тис. Зам. №24614.



2018 листопад/ грудень Тираж 3000 шт.

Проспект Коцюбинського має стати візитівкою Вінниці. 
Серед ключових ймовірних перетворень - зміна транс-
портної інфраструктури, зокрема, повернення трамваю 
на відрізку від площі Перемоги напряму до залізнично-
го вокзалу, що має покращити ситуацію з громадським 
транспортом. Загалом, зміни, які відбудуться на про-
спекті і Замості, відобразяться на місті в цілому, відтак 
ми орієнтуємося на комплексні рішення, адже результа-
том користуватимуться вінничани упродовж наступних 
десятиліть.

 

Одним із ключових завдань проекту «Вінницька миля» 
є саме залучення громадян до планування майбутніх 
перетворень проспекту Коцюбинського. Вивчення і вра-
хування їхньої думки- це той прогресивний метод ство-
рення міського середовища, до якого ми прагнемо і який 
гарантуватиме сталість та ефективність проекту, його 
високу додану вартість.

Сергій Моргунов, мер Вінниці

Дій, Замостя!

Владислав Скальский, заступник мера

ІНВЕСТИЦІЙНА КАРТА «ЗАМОСТЯ 2030»

Проект «Вінницька Миля»  передбачає комплексну реконструкцію проспекту Коцюбинського, він
відбувається у рамках масштабного проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», який з 2015 року
реалізовується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH у 
співфінансуванні із SECO (Швейцарія) у шести містах України і, зокрема, у Вінниці.
Проспект Коцюбинського потребує реновації останній десяток років. Контекст району Замостя є доволі
специфічним - на територію впливає розміщення декількох міських ринків, низька якість вулично-
го простору, проблеми із комфортом пересування пішки. Зупинки громадського транспорту не впоряд-
ковані, паркування - хаотичне, а дерева по вулиці поступово зникають, що суттєво погіршує екологію.
Внаслідок загальноміського буму житлового будівництва, поліпшення інвестиційного клімату у виробничій
галузі, а також політики розселення та організації транспортної мережі міста, останнім часом виникла тен-
денція розвитку перспектив Замостя. Зокрема, у північній частині району (вул. Стрілецька) вже побудо-
вані нові житлові будинки та виникли робочі місця. У середньостроковій перспективі тут очікується багато 
інших проектів. Мета проекту - створити ґрунтовний цілісний підхід до подальшої розбудови території.

Довідка: проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» виконується німецькою урядовою компанією
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». У ньому беруть участь Львів, Чер-
нівці,Вінниця, Житомир, Полтава та Подільський район Києва. Уряд Німеччини фінансує проект у розмірі 
7,25 млн євро, Уряд Швейцарії надає 1,85 млн євро.
Пріоритетними напрямами співпраці Німеччини з Україною є: демократія, громадянське суспільство,
державне управління, децентралізація, енергефективність та сталий економічний розвиток.

Газета про проектні студії та партисипативний процес, спрямовані на реалізацію амбітних планів міста щодо комплексної реконструкції проспекту Коцюбинського

Реконструкція центрального
ринку
Створення транспортного
хабу
Створення бізнес-хабу №1
Створення бізнес-хабу №2
Реконструкція центрального
стадіону
Житлові квартали
Житлові квартали
Будівництво (Бригантина)
Житлові квартали
Житлові квартали
Реконструкція готелю
Південний Буг
Реконструкція ТЦ
«Петроцентр»
Реконструкція будинку
побуту «Ювілейний»
Будівництво ТЦ «Smile-city»

МІСЬКІ ПРОЕКТИ БІЗНЕС ПРОЕКТИ

1. В районі Замостя зосереджена велика кількість міських та бізнес проектів. 2. Учасники інвестиційної діяльності на суміжних територіях певним чином залежать один від одного. 
3. В доповнення до великих інвестиційних проектів існує значна кількість дрібних інвесторів, які мають отримати вигоду з розвитку Замостя в цілому.
В наступному році розроблятиметься «Модель розвитку Замостя» з інтегрованим підходом для всього району. Проект також буде зосереджений на декількох планувальних вуз-
лах проспекту, окремих міських та інвесторських проектах.
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Реконструкція проспекту
Коцюбинського
Реконструкція вулиці
Замостянська
Реконструкція парку  «Хімік»
Реконструкція площі
Привокзальної
Реконструкція площі
Перемоги
Реконструкція площі
Героїв Чорнобиля
Будівництво мосту
через залізницю
Реконструкція вулиці
Батозька
Реконструкція вулиці
Стрілецька
Реконструкція набережної 
та Бригантини
Реконструкція музею
Коцюбинського


