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Група компаній, що надає послуги з планування й проектування
міської інфраструктури, розробки транспортних стратегій й
заходів підвищення безпеки дорожнього руху.
Місія - зменшити кількість летальних випадків в дорожніх аваріях
до нуля завдяки створенню мультимодальних та безпечних вулиць
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Генплан проектного периметру. М1:1000

Ключова ідея концепції реконструкції майданів Соборний та Перемоги в м. Житомир «Трамвай для
реновації, рекреації, активізації простору» полягає в поглибленні реновацій і створення простору,
зручного для життя, з потужним розвитком трамвайної мережі.
Адміністративний центр

Діловий центр

Комерція

Центр
інновацій

Територія проектування має виликий потенціал розвитку, а саме:

Для реалізації ідеї сталої мобільності і збільшення громадських просторів за рахунок надмірної
площі автомобільної інфраструктури обов’язковим фактором є нове загальне бачення розвитку
вулично-дорожньої мережі міста та оптимізації використання вуличного простору - впорядкування
паркування та впровадження велоінфраструктури за рахунок наявного простору вулиць.
Трамвай в межах проектного периметру отримує потужний поштовх для розвитку: від пл.
Перемоги замість кінцевої лінія продовжується до вул. Перемоги. Інший новий маршрут сполучає
район Богунії через вул. Велику Бердичівську із південно-східною частиною міста.

● зміна образу центру міста з соціалістичного на сучасний європейський;
● заповнення прогалин у забудові і завершення формування ансамблю площ;
● ін’єкції сучасної архітектури у гармонії та масштабності до існуючої забудови;
● підкреслення об’єктів притягання шляхом трансформації прилеглого простору;
● друге дихання історії старого Житомира, інтеграція ландшафту в місто;
● комфортний простір для всіх користувачів, інклюзивність і безбар’єрність;
● створення нових сучасних кластерів і об’єктів притягання, нові громадські простори;
● активізація соціального простору на всього проектному периметрі і за його межі;
● зміна парадигми транспортного планування в сторону сталої мобільності;
● пріоритет пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту над приватним;
● безпека руху і раціональне використання простору вулиць для всіх користувачів.

Проектом передбачено повне формування ансамблю пл. Перемоги з видовим розкриттям
панорами Преображенського собору, а також заповнення прогалин у червоних лініях ряду вулиць і
перехресть, формування нових візуальних осей між пропонованими акцентами-орієнтирами, а
також створення фонової «стіни» забудови, що відділяє громадський простір довкола Драмтеатру
від комунально-складських територій установ позаду.
Простір у межах проектного периметру потребує приведення до "людського" масштабу, за
рахунок композиційного членування площ (зонування, трасування пішохідних зв'язків,
підкреслення квартальної забудови та ін.).

Впровадження на території проектування нових сучасних об'єктів дозволить здійснити оживлення
громадського простору.

Завдяки зменшенню площі автомобільної інфраструктури, зменшенню автотранспортного
навантаження на центр міста - з’являється місце не тільки для пішохідної зони, а й для якісного
озеленення простору вулиць і площ. Вулиці з магістралей перетворюються на бульвари, «зелені
коридори» з кількома рядами висадки дерев чи суцільних зелених зон.
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