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Пояснювальна записка 

до концептуального рішення реконструкції площі Торгова в м. Біла Церква 

 

Торгова площа, без перебільшення, займає чільне місце в каскаді площ міста, 

адже саме з неї почалося регулярне планування, а також забудова Білої Церкви. 

Будівля Торгового будинку Браницьких виконана великим італійським 

архітектором Луїджі Руска в стилі помірного класицизму, який домінував у всіх 

міських спорудах того часу, замовлених подружжям Браницьких. Серед них будівля 

управління маєтком Браницьких, Дворянського зібрання, а також усі головні споруди 

парку «Олександрія». 

Будівля торгових рядів є еталонною, виконаною за всіма канонічними 

пропорціями, автором яких є Леонардо да Вінчі (пригадаймо його знаменитий малюнок 

Вітрувіанська людина). 

Торгові ряди мають в плані чіткий квадрат із чотирма осями симетрії. Виходячи 

із цього, проектом пропонується перетворити простір навколо цього об’єкта 

(справжнього «кристала» в центрі міста) в тінистий сквер із кільцевим променадом. 

Дерева для скверу потрібно привезти із розсадника парку «Олександрія». Таким чином 

буде створена ніби прелюдія парку в центрі міста, звідки, рухаючись пасажною 

вулицею Богдана Хмельницького (колишня Бердичівська), можна потрапити на 

Олександрійський бульвар, який приведе безпосередньо до «Олександрії». 

У кутах скверу будуть влаштовані кулуарні фонтанні композиції з алегоричними 

скульптурами пор року. Від центрального входу до Торгових рядів із використанням 

геопластики сформований простір із зеленим амфітеатром. Тут також передбачена 

можливість встановлювати подіум для проведення різноманітних музичних і 

виставкових заходів. З іншого боку будівлі – «Сонячні сходи» (по вул. Леся Курбаса), 

якими можна спуститися до Парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка. 

З лівої, південної сторони Торгових рядів відкривається вид на площу ім. Тараса 

Шевченка. 

Сама будівля Торгового будинку Браницьких після проведення реноваційних 

заходів і розширення обсягу за рахунок підземного та горищного простору може мати 

культурне або торгове наповнення більш високого рівня. Та й взагалі слугувати 

центром святкування 1000-річного ювілею Білої Церкви. 

З правої, північної сторони Торгових рядів знаходиться квартал науки та 

мистецтв для виховання нових поколінь білоцерківців на найкращих прикладах 

майстрів культурної спадщини. Але це вже тема наступних конкурсів… 


