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м. Вінниця. Реконструкція проспекту Коцюбинського - комплексне бачення

план концепції проектного периметру поглибленого дослідження

проспекту Коцюбинського, М 1:1000
ситуаційна схема на плані міста

довжина приблизно

1 Миля
Проспект Коцюбинського

- транзитна артерія
вокзал - центр

Схема руху та зупинки
ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ

ЗЕЛЕНА МИЛЯ "Зелена миля" має стати артерією міста, зручною для:
-пішоходів, які зможуть комфортно пересуватися проспектом;
-велосипедистів, які зможуть швидко та безпечно їхати
відокремленою доріжкою;

-громадського транспорту, якому мають бути створені пріоритетні
умови в русі;

-туристів, які отримають позитивне враження від міста вже з першої
милі,

 якою зможуть дійти до музею Коцюбинського, річки, центру міста.
-мешканців мікрорайону, які отримають нову якість життя
-бізнесу, який отримає змогу розвиватися та реалізовувати усе
 нові види діяльності

"Зелена миля" - це та концепція, яка має
стати прикладом та поштовхом для
розвитку інших мікрорайонів Вінниці.

    Переваги концепції
1. Пішохідна алея з публічними просторами біля Будинку офіцерів,

пам’ятника Коцюбинському та ін. змінить функцію проспекту: нинішній
статус «базар-вокзал» має залишитися у минулому, проспект стане
місцем прогулянок та відпочинку, що, в свою чергу, розширить
комерційну пропозицію - він стане привабливим для розміщення
ресторанного, готельного бізнесу, розважальних закладів, а також
офісних послуг вищого класу.

2. Облаштування трамвайної колії через проспект сприятиме
збільшенню кількості пасажирів, перевезених трамваєм, адже відчутно
зменшить час добирання до залізничного вокзалу. Впровадження
трамвайного руху проспектом дасть поштовх для розвитку цього виду
громадського транспорту загалом у місті.

3. Якісні публічні простори можуть стати місцем для проведення
культурних подій, що також позитивно плине на сприйняття і статус
мікрорайону, який є "воротами міста".

4. Часткове перекриття вулиць Довженка, Тімірязєва (односторонній
рух), Антоновича та Пікуса врегульовує конфлікт "пішохід vs
транспорт", "громадський транспорт vs приватний транспорт".

5. Концепція «Зелена миля» не вимагає зміни місця дислокації
комунікацій, а також не потребує їхньої значної заміни, що робить
проект реконструкції дешевшим.

6. Переміщення приміських маршрутів із залізничного вокзалу дасть
змогу розвантажити проспект та вул. Привокзальну від транспорту.

7. Концепція передбачає оптимізацію контактної мережі ГТ, а саме
через відсутність перехресть трамвайної та тролейбусної ліній.

8. Створення алеї уздовж проспекту робить його зручною пішохідною
артерією - комфортно дістатися від залізничного вокзалу до центру
міста можна пішки за 20-30 хвилин. Також зауважимо, що проспект є
дорогою до ріки, а відтак прогулянковий маршрут матиме продовження
уздовж набережних. Концепцією також передбачене закільцювання
маршруту - за рахунок створення пішохідної алеї повз перспективний
мікрорайон на вулиці Стеценка. З урахуванням уже запланованого
відродження рекреаційних зон на вулиці Стрілецькій та парку "Хімік", ці
території також можуть бути включені у прогулянкові маршрути
житлового масиву.

9. Облаштування алеї передбачене на сонячній стороні проспекту, що
сприятиме озелененню, а відтак зробить територію затишнішою.

10.Концепція "Зелена миля" має на меті зробити проспект
Коцюбинського та мікрорайон в цілому доступним для усіх категорій
населення, тому значну увагу пропонується приділити облаштуванню
для потреб маломобільних людей.

11.Задля підвищення привабливості району концепція пропонує розвиток
існуючої зв’язки між рекреаційними зонами «Центральний стадіон» та
«Парк Хімік» через вулицю Стеценка, яка може стати новою
прогулянковою та спортивною локацією.

    Ризики концепції:
    1.За відсутності переформатування роботи центрального та

привокзального ринків, а      також     оптимізації життєдіяльності
прилеглих вулиць існує ризик не вирішити проблему з паркуваннями.

   2.Реконструкція проспекту не вплине на прилеглі території.
3.Якщо не змінюються комунікації, то виникає запитання чи не будуть
спричинювати вони проблем після реконструкції.

ПРОФІЛЬ проспекту 3-3ПРОФІЛЬ проспекту 2-2ПРОФІЛЬ проспекту 1-1 ПРОФІЛЬ проспекту із парковками
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Умовні позначення:

перекриті вулиці
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М'ясомолочний павільон 1-й рівень - паркінг
2-й рівень - ринок

1-й рівень - наскрізний
проїзд
2-й рівень - ринок

1-й рівень - паркінг
2-й рівень - ринокСквер

зелена
миля

    Розташування проспекту Коцюбинського робить його "воротами міста".
Утім, через різні обставини, його нинішній стан справляє швидше негативне
враження. Серед причин: неорганізованість транспортних потоків, відсутність
якісної інфраструктури (пішохідної, велосипедної тощо), мале розмаїття
комерційної пропозиції та сфери послуг,  хаотичність забудови, неналежний
догляд за фасадами та благоустроєм, недбале ставлення з  боку бізнесу
тощо.
    Запропонована нами концепція "Зелена миля" передбачає разом із
фізичним перетворенням, переосмислення самої філософії проспекту і
мікрорайону Замостя, що дасть змогу виправити існуючі негативні явища на
вказаній території. З нинішнього "базар - вокзал" проектована територія у
майбутньому має сприйматися як місце, привабливе для різних категорій
населення та реалізації різноманітних потреб: транспорт, відпочинок, торгівля
тощо. Загалом, перетворений проспект створюватиме позитивне перше
враження від міста та стане місцем тяжіння для жителів Вінниці.
    Чому "миля"? Відстань від залізничного вокзалу до пам`ятника
Коцюбинського складає приблизно 1600 метрів, що відповідає одиниці виміру
1 миля. Це легше сприйняти і запам`ятати. Саму "милю" можна в
подальшому використовувати як вимір до певних туристичних і рекреаційних
об`єктів. "Зелена миля" - це практично неперервний зелений шлях від
вокзалу до центру міста, який перетинає важливі локації міста: площу
Перемоги, музей Коцюбинського, фонтан та набережну.
На цих локаціях мають бути створені
великі рекреаційні зони.
      "Зелена миля" - це також якісна зміна прилеглих
до проспекту кварталів на більш привабливі локації.
Зокрема поєднання із зв`язкою "Парк Хімік -
Центральний стадіон", "Алея на Стрілецькій" та
"Набережна", що створить велику об`єднану зелену
зону на Замості, зручну для пішохідних коротких та
тривалих прогулянок.
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план концепції проектного поглибленого дослідження
проспекту Коцюбинського, М 1:500

1. Зміна напрямку одностороннього
руху на вулицях Янгеля та
Стрілецькій (для автотранспорту та
тролейбусів).
2. Включення в схему громадського
транспорту вулиці Некрасова.
3. Включення в схему громадського
транспорту територію за зал.
вокзалом (маршрути на Тяжилів,
Хутори, Олієжиркомбінат).
4. Прокладання трамвайної лінії від
площі Перемоги до вокзалу.
3. Кільцьовий трамвайний маршрут
на Замостті.
4. Прокладання тролейбусної лінії від
зал. вокзалу по вулиці Батозькій на
ДПЗ та проектний міст у Тяжилів.
5. Тролейбусний маршрут Вишенька
- Зал. вокзал через Київський міст та
вулицю Брацлавську.
6. Тролейбусний поворот з вул.
Київська на Центральний міст.
7. Зупинки громадського транспорту
на площі Героїв Чорнобилю.

1. Закриття виїзду на проспект
Коцюбинського з вулиць
Довженка, Пікуса та Антоновича.
2. Односторонній виїзд на
проспект з вулиці Тімірязева.
3. Вулиця Некрасова - важлива
транспортна артерія району.
4. Зміна напрямку
одностороннього руху на вулицях
Янгеля та Стрілецькій (для
автотранспорту та тролейбусів).
5. Закриття виїзду для
автотранспорту на площу
Перемоги з вулиць Винниченка-
Бевза.
6. Організація парковок
індивідуального транспорту на
прилеглих до проспекту вулицях.
7. Організація парковок на
Центральному та Привокзальному
ринках.
8. Проріз по вулиці Острозького до
вулиці Базької.

1. Створення на проспекті
Коцюбинського пішохідної алеї з
велодоріжкою від зал. вокзалу до
центрального мосту (Набережної)
через площу Перемоги та Музей
Коцюбинського - "Зелена миля".
2. Пішохідна та велосипедна доріжка
від Парку "Хімік" до стадіону
"Локомотив" і далі по вулиці
Стеценко до площі Героїв
Чорнобилю (Набережна).
3. Створення зеленої пішохідної та
велосипедної доріжки по вулиці
Довженка до Педагогічного
університету.
4. Пішохідна та велосипедна доріжка
по вулиці Некрасова.

1. Створення на проспекті
Коцюбинського пішохідної зеленої
алеї від зал. вокзалу до
центрального мосту (Набережної)
через площу Перемоги та Музей
Коцюбинського - "Зелена миля".
2. Створення на "Зеленій милі"
зон відпочинку з відповідними
умовами перебування.
а. Простір біля пам'ятника
М.Коцюбинського.
б. Територія навколо Будинку
Офіцерів.
в. Зелений шлях до Педагогічного
університету.
г. Сквери біля Будівельного
коледжу, Укртелекому,
Центрального ринку, Будинку
торгівлі, ТЦ"Квартал" та Зал.
вокзалу.
д. Пішохідна зелена доріжка від
Парку "Хімік" до стадіону
"Локомотив" і далі по вулиці
Стеценка до площі Героїв
Чорнобилю (Набережна).
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