
Station to Station:
Bridging the gap in urban Fabric



Журавлівка
населення: 20 тис.
дата вникнення: 1650 рік
забудова: одноповерхові приватні будинки

Тюрінка
населення: немає данних
дата вникнення: 1860 рік
забудова: одно-двоповерхові будинки

Шевченки
населення: 10 тис.
дата вникнення: XVII–XIX ст.
забудова: одно-двоповерхові будинки

Старая Салтовка
населення: 10 тис.
дата вникнення: 1920 рік
забудова: одно-двоповерхові будинки

Салтовка
населення: 410 тис.
дата вникнення: 1960 рік
забудова: 9, 12, 16 етажні будинки
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Історія



1

ДжерелоДжерело



2

Тюрине озеро



3

Сходи



4

Оточення



5

Метроміст



Контекст



roads

highways_clipped

highways_all highways_all

primary roads

secondary roads

teritiary roads

residential roads

landuse

administrative

green infrastructure

parking

private sector

commercial + retail

multistoreyed residential areas

industrial areas

agriculture

amenity

Землекористування
roads

highways_clipped

highways_all highways_all

primary roads

secondary roads

teritiary roads

residential roads

landuse

administrative

parking

amenity

green infrastructure

private housing

multistoreyed residential areas

industrial areas

agriculture



Забудова

приватна багатоквартирна



Освіта

дитячі садочки школи

гуртожиткиуніверситети



Точки тяжіння

супермаркети, магазини, питна вода госпіталі, лікарні, аптеки

ресторани, кафе, фастфуд, бариспорт, дитячі майданчики



Щільність функцій

Багатоповерхова забудова

Всього: 374

Приватний сектор:

Всього: 252



Майбутнє?



Генплан



Реєстр містобудівних 
умов та обмежень



Генплан



Генплан



Проєкт дороги

Підвищення швидкості —> зниження безпеки
Різниця між пропускною здатністю МНР і вулиць, що примикають до неї призводить до ризику ДТП 
і спонтанних заторів
Порушуються локальні транспортні та пішохідні зв’язки
Погіршується екологічна ситуація
Підвищується шумове забоуднення
Погіршується зв’язність районів міста



Радянська схема
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Дорожна сітка
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Розріз
шляхопроводу

Шляхопровід за поточним проєктом

Шляхопровід за радянським генпланом

Можливий оптимізований розріз 
шляхопроводу



Шумове
забруднення

Шляхопровід за поточним проєктом

Шляхопровід за радянським генпланом

Можливий оптимізований розріз 
шляхопроводу



Інсоляція

Шляхопровід за поточним проєктом

Шляхопровід за радянським генпланом

Можливий оптимізований розріз 
шляхопроводу



Метроміст



Дорога



Дорога



Потенціали



Сучасне
використання



Зв’язок зеленої 
інфраструктури

Журавлівка

Салтівський заказник



Велоінфраструктура
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Пішохідний зв’язок



Зелено-блакитна 
інфраструктура



Зелено-блакитна 
інфраструктура



Потенційна 
зелено-блакитна 
інфраструктура



перегляд дорожньої мережі: перенос жилих під’їздів з берега ріки

зонінг для берегових територій:
+ санітарна зона
+ обов’язково прозора або зелена огорожа

Зелено-блакитна 
інфраструктура

25 м



Зелено-блакитна 
інфраструктура

город на березі річки

«очі» вулиці відсутні



Зелено-блакитна 
інфраструктура

«очі» вулиці відсутні

узбережжя озера Дамхус, Данія

узбережжя озера Дамхус, Данія



ущільнення виробництва, ревіталізація закинутих корпусів

перенос складських і виробничих 
територій на Барабашово

перенос адмінітратівних будівель
з берегової лінії

перенос гаражів з зеленої зони

ревіталізація території заводу 
«Серп і Молот»

Зелено-блакитна 
інфраструктура



Зелено-блакитна 
інфраструктура



потенційний перенос приватного сектору/ущільнення

потенційне знесення 
низькоякісної забудови

Зелено-блакитна 
інфраструктура



Потенційні зелені 
зв’язки

Озеро Кірова

кладовище №3

Парк Пам’яті

«Серп і Молот»

Парк Горкього

Молодіжний парк

Лісопарк

Садовий 
кооператив



Оновлена 
зелено-блакитна 
інфраструктура



Проблематика



«Наслідки зоонозу»

За словами Денніса Керолла, світового експерта з інфекційних 
хвороб, який працює в США для CDC (Centers for Disease Con-
trol and Prevention), національної агенції захисту здоров’я, ми 
маємо очікувати частішого повторення цього типу хвороб у 
майбутньому. Це зумовлено так званими «наслідками зоонозу», 
тобто результатами дедалі частіших контактів між патогенними 
агентами тваринного походження та людьми. Ці контакти 
спричинені дедалі більшою людською присутністю в екозонах, 
які до певного часу залишалися поза нашою досяжністю. 
Вторгнення в екозони пояснюються перенаселенням та 
масовою експлуатацією землі (наприклад, в Африці видобуток 
нафти чи мінералів значно розширився в регіонах, які зазвичай 
були малозаселені).

Єва Іллуз. Нестерпна легкість капіталізму
щодо нашого здоров’я
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Пропозиція
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Нова станція метро
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Генплан



Перший поверх



Перший поверх

Роздягальні і душові

Вхід в метро

Вхід в метро

Велостанція



Другий поверх



релейна АКРП
30,81  м2

черговий ме ханік
14,27 м 2

кроссова
38,55 м2

технічне
приміщення АСОП

10,83 м 2

прміщення ме ханіків
ліфтів

15,60  м2

релейна ДПС
30,22 м 2

ДПС
50,05  м2

радіовузол
26,39  м2

щитова СУРСТ
20,42  м2

аппаратна
вимірювання

блукаючих струмів
9,40 м 2

електрощитова
9,13 м 2

обладнання СУ РСТ і
те леке рування

12,45  м 2

приміщення
еле ктромеханіків

16,80 м2

диспетчерський
пунк т

електромеханічної
служби

20,23  м2

кубова
9,68 м2

приміщення дпс
15,50 м 2черговий станції -

кімната охорони
порядку

18,39  м2

комора служби руху
(інве нтарна)

14,26 м2

комора начстанції
8,16 м 2приміщення

начстанції
14,48  м2

пост поліції
14,08  м2

комора
прибиральниць

6,79  м2

інвентарна
27,36 м 2

приміще ння
прибиральниць

12,56  м2

Другий поверх



Третій поверх



Третій поверх



Розріз



Дякую


