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Основні завдання і 

вимоги

- Не дорога, але виразна конструкція

- Зручне місцезнаходження

- Безпека  велосипедів

- Загальна форма яка вписується в головні будівлі університету

- Форма яка навіює на думки екологічності, активного образу 

життя

- Зміцнення іміджу університету у побудові велопридатного

міського середовища

- Стимулювання використання велосипедів і активного образу 

життя

- Зона відпочинку для студентів



Розташування 
дозволяє 
акцентувати 
наявніть в 
університеті 
активного 
архітектурного 
унверситету –
підсилює імідж 
унівеситету у справі 
вдосконалення 
міського 
середовища

Прозорість 
матеріалів 
велонакриття
сприяє:
Безпеці
Візуально зв’язує
велоукриття з 
головними 
будівлями 
університету

Створюється нова 
структура підходу 
до університету з 
логічною навігацією 

Упорядкування 
зеленої зони

Примикає зона 
відпочинку для 
судентів

Цікава конструкція 
велонакриття

Рішення



Загальний опис

В’їзд до території парковки від проїзду 
зроблений методом «карман».

Ємність кожного накриття 10 велосипедів.

Велонакриття знаходяться зеркально
один навпроти одного, розділені лавою для 
відпочинку.

Покриття усієї зони складається з плит 
сірого, білого, та чорного кольорів. Розмір 
плит 30х90, та 10х90.



Загальний опис

Конструкція: Має форму листа, що 
асоціюється з екологічністю, активним 
образом житя. 

Матеріали: метал, та прозорий 
полікарбанат (10 мм) зеленого відтінку. 
Металева основа сприяє жорсткості 
конструкції, а прозорий дах та захисні щити 
сприяють легкості образу, та прозорості що 
візуально зв’язує головоні будівлі 
університету  та забезпечують безпеку 
велосипедів. Захищають від негоди.

Стійки для велосипедів з нержавіючої 
сталі.



Загальний опис

Поряд примикає зона відпочинку з 
окремим входом до неї зі стоорни
унівеситету. 

Зона відпочинку оминає дерево під яким 
розташовані лави для відпочинку в тіні, та 
урна.

Усю територію оминають кущі самшиту 
висотою 50 см. Візуально відділяють зони, 
та вказують на їх контури



Приклади рішень МАФ

Аналог вирішення велонакриття

Аналог вирішення покриття на території 
велопарковки та зони відпочинку



Приклади рішень МАФ

Велопарковка із нержавіючої сталі на 10 
місць під одним навісом, діаметри дуг 50 
мм



Приклади рішень МАФ

Аналоги вирішення лав між 
велонакриттями, та у зоні відпочинку



Висновок

У проект закладена ідея візуально легкої, 
доступної та незвичайного рішення
конструкція. Яка повністю вирішила
поставлені задачі та вписалася в оточуючу
середу. Тому велосховище вирішено у 
природо-інтегрованій формі, в якості
біопрототипу яких обрані листя.

Вони сприяють гармонійному об'єднанню
архітектурної форми та природнього
середовища, а також виконують усі
поставленні перед нею задачі.


