
Одеські схили
Презентація напрацювань воркшопу 

11–13 травня



Ініціатива 
Хто ми і навіщо за це взялися



Особливості існуючої на ринку парадигми 

• Орієнтація на мінімальну собівартість та максимум м2 
• Нікчемна вартість проектування 
• Домінування будівельників в прийнятті остаточних рішень 
• Небажання співпрацювати із стейкхолдерами, в тому числі клієнтами 
• Вплив спілки архітекторів та старої школи 
• Відсутність європейських практик 
• Низький рівень якісної конкуренції



Наша місія

Створення сталої моделі функціонування території, 
яка дозволяє поетапно покращувати умови життя, 
дозвілля та роботи користувачів території. 

Створюючи гармонійний та комфортний простір 
для життя, ми не обмежуємо його лише квартирою 
або будинком. Ми намагаємося перетворити на 
краще усе місто.



Ми створюємо проекти, які змінюють місто, 
ринок та правила гри 



Наші проекти























«Велике місто — це вміння жити разом»

— Далай-лама XIV



Партисипація 
Демократичне проектування



Люди

Місто Бізнес



Партисипація 
як інструмент реалізації права на місто

• Право на присвоєння  

• Право на участь



Партисипація 
як інструмент підвищення якості рішень

• Рішення багатші та інноваційніші. 

• Рішення адвекватні справжнім потребам користувачів. 

• Рішення адекватні обмеженням та можливостям. 

• Рішення сталіші. 

• Люди відповідальніші та толерантніші.



Воркшоп 
як основа демократичного проектування



Ціли воркшопу 
«Одеські схили» 

великі та світлі

• Почати діалог між «вершинами трикутника». 

• Почати процес покращення середовища.



Ціли воркшопу 
«Одеські схили»  

проектні

• Аналіз потенціалу території. 

• Візія майбутнього території. 

• Стратегія розвитку (простір / люди). 

• Концепція розвитку.



Ретроспектива 
Як пройшов воркшоп



Як пройшов воркшоп

• 3 команди 

• 30 учасників 

• 3 дні (11–13 травня)







Хто взяв участь 
Команда «Простір 1»

• Урбанізм 

• Ландшафтна архітектура 

• Архітектура



Хто взяв участь 
Команда «Простір 2»

• Урбанізм 

• Ландшафтна архітектура 

• Архітектура 

• Ботаніка 

• Экономіка



Хто взяв участь 
Команда «Люди»

• Антропологія 

• Соціологія 

• UX-дизайн

• Ландшафтний дизайн 

• Архітектура 

• Геологія

• Вело-активізм 

• Організація 

спортивних 

подій



Які етапи ми пройшли 
День 1

• Знайомство 

• Ввідні лекції



Які етапи ми пройшли 
День 2

• Знайомство з територією 

• SWOT-аналіз 

• Стратегія розвитку території



Які етапи ми пройшли 
День 3

• Постановка задачі 

• Пошук рішень 

• Відкрита презентація



Ввідні дані 
Соціологічне дослідження



Ввідні дані 
Просторове дослідження



Маршрути 

Траса здоров’я

Формальні пішохідні шляхи

Автомобільний рух

Стежки



Доступність громадського транспорту

500 м



Паркани, 
перешкоди

Відносно пристосовано для 
маломобільних людей

Бар’єрність середовища



Зони пустирів та вигорання

Зелені зони

Хащі 



Парковка

Комерція

Житло

Спортивні майданчики

Адміністративні будівлі

Туалети

Руїни

Функціональне призначення

Клуб  
True man

Ресторан Liberty  
of the sea

Бар Noir party

Ресторан-пляж  
Caleton

Ресторан  
Глечик

Літній кінотеатр 
Ванкувер

Клуб Табу

Agharti бар  
і кемп



Освітлення та безпека

Освітлені зони Частково освітлені Тьма



Де фотографуються?



Пляж

Пляж

Пляж

Лестница



Мало оглядових точок та зон відпочинку Реклама Конфлікти при переміщенні по Трасі здоров’я

Низький рівень благоустрою Неестетичність середовища Недбале відношення до природи



Обгородження Монофункція зелених зон 

Деградація зелених зон Окупація комерцією Приватний транспорт в зеленій зоні

Виникнення приватних територій



Знайомство 
Як ми осмислили територію









1. Терасування 



1. Терасування. 
2.  Поверхневий та підземний 

дренаж. 
3. Намив пісчаних пляжів. 
4. Буни, траверси, підводні  

хвилеломи. 
5. Посадка дерев, кущів та трав 

спеціальних порід.

Канали

Дренаж

Пляж
Буна



































SWOT 
Можливості та вади території





Strengths — сильні сторони



Weaknesses — слабкі сторони



Opportunities — можливості



Threats — загрози



Цінності 
Що має найбільшу значимість



• Доступ до води 

• Вид на море і естетика 

• Інклюзивність і доступність 

• Активність цілий рік 

• Природа в місті 

• Безперервність зон і зв’язків 

• Різноманітність і стійкість практик 

• Здоровий спосіб життя

• Різноманітність «кліматичних зон» 

• Інженерна споруда і рельєф 

• Протяжність покриття в контексті 
міста 

• Унікальний вид і розкриття 

• Пішохідно-велосипедний простір 

• Унікальність архітектури



Візія 
Чим має стати ця територія



Схили — це угода між морем 
та містом

• Парк природнього ландшафту та унікальної 
інженерної спадщини. 

• Море, ліс та гори. 

• Все як було, тільки краще. 

• Каталізатор розвитку парку «Ювілейний».



Стратагема 
Чого ми хочемо досягнути за 5 років 

та як ми плануємо це зробити



Стратегічні цілі 











Просторові рішення 
Як би ми могли…











































Експансія змін 
Перехід від зони «Шампанський — Санаторний» 

до всього парку «Ювілейний» (і навіть більше)









Що далі 
Які ми плануємо рухатись





Дякуємо 
Запитання, коментарі, побажання?


