
Будівля змішаного використання з основною функцією

колівінг 
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Близько 29% населення належать до 
категорії 60+.

Кожна п’ята людина похилого віку є 
одинокою.

Наразі старіння становить як 
соціальну, так і економічну проблему.

Соціальний контекст



Ізольованість



Бар’єрність





Потенціал ділянки

анализ - зеленый и голубой каркас

річки

зелені зони

10 мин пешеходная

доступность

20 мин пешеходная

доступность

анализ - общественный транспорт

метро

остановки

10 мин пешеходная

доступность

20 мин пешеходная

доступность



колівінг 

ресторан

Салон 
красиоранжерея

офіси

медичний центр

публічна вітальня

майстерня
по дереву

івент - спейс

фітнес зала

Місія: НЕ резервація



публічна вітальня 390

публічні функції житло комерція

теплиці 265

салон краси 55

офіси 125

ресторан 300

30%

20%

50%

Фітнес центр 220

Майстерня 110

івент простір 170 

медичний центр 220

24 приватні квартири
по  40 - 50 кв метрів

всього  1050 кв метрів

Житлові спільні
простори  830 

Програма



Вибрані результати онлайн дослідження



Для похилого віку

Для дітей

Ділянка



Пошуки форми



Нова форма



Колівінг

Фойе конференц
сервіс майстерня

оранжереяоранжерея

фітнес зала

медичний центр

медичний центр

салон краси

ресторан

офіс офіс офіс офіс офіс офіс



кущі і багаторічники

тераса

ігрові та спортивні майданчики

гравійна засипка

газон

дощовий сад

Майстер план









Північний фасад
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Південний фасад
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Розріз 1 - 1
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Розріз 2 - 2
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План 1 поверху

1 ресторан

2 фойє, публічна вітальня

3 кімната персоналу

4 конференц зала

5 майстерня
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План 2 поверху

6 салон краси

7 житлова частина

8 спільна столова-вітальня
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План 3 та 4 поверхів

7 житлова частина

8 спільна столова-вітальня

9 медичний центр



Типологія квартир

30 м2 
веранда 10 м2
для однієї людини

50 м2 
веранда 15 м2
для сімейної пари

80 м2 
веранда 25 м2
для родини з дітьми







План 5 поверхy
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1 5 122

10 фітнес зала

11 офіси

12 оранжерея





Конструктивна схема

монолітний залізобетон трикутні арки з GLULAM 
з металевими затяжками

CLT панелі



Розріз оболонки

монолітний залізобетон

температурний шов

дренажна труба

утеплювач

утеплювач

металева 
окантовка

утеплювач
150 мм

OSB плита

CLT панель
150 мм

дерев’на
обшивка

вітробар’єр

потрійний 
склопакет

дерев’яна рама

дерев’яна рама

розсувні 
скляні двері

металевий профіль

акрілові панелі

утеплювач

гідроізоляція

алюмінієва накладка

гіпсокартон

тераццо

стяжка

терасса

профільована 
геомембрана

дерев’яна підлога

розсувні 
скляні двері

гіпсокартон

кутовий кронштейн 

фанера
паркет
труби теплої підлоги
гідроізоляційний мат

Звукоізолююча стрічка

гравій

арматура

піщана подушка

-3000.0 mm

4500.0 mm

4500.0 mm

0.0 mm



Розріз оболонки

обшивка деревом

субстрат для рослин

затяжка з круглої сталі

GLULAM колона 250х400

зовнішній водостік

решітка

трубки підігріву

дерев’яна 
обшивка

дерев’яний
відкос

CTL панель 150 мм

утеплювач 150 мм

металева окантовка

склопакет

прогони покриття

підвіски з круглої сталі

трикутна арка з GLULAM деревини

алюмінієва 
накладка

системний фільтр

поглинаючий капілярний мат

дренажний накопичувальний елемент

вологоутримуючий захисний мат

труби 
крапельного
поливу

кутовий кронштейн 

труби теплої підлоги

гідроізоляційний мат

гідроізоляційний мат

Звукоізолююча стрічка

вітробар’єр

15000.0 mm



Веранда





Портал




