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Пояснювальна записка 

 

Торгова площа є  головною площею міста Біла Церква. Як публічний простір, вона має  

надзвичайно важливий вплив на суспільство. Площа є  осередком громадського 

простору: зустрічей, знайомств, спілкування, відпочинку людей та місцем проведення 

загальноміських свят. Це місце, що створює  умови для побудови нових соціальних 

зв’язків, які сприяють формуванню ідентичності та взаєморозумінню суспільства. 

Метою проєкту є  реконструкція Торгової площі з організацією єдиного громадського 

простору в історичному середовищі, реновація будівлі «Торгових рядів», оновлення та 

перетворення площі на місце, наповнене людьми, де вирує  життя. Місце, де люди 

спілкуються один з одним, дискутують, зустрічаються, відпочивають, закохуються, 

споглядають, переживають емоції та наповнюються враженнями. 

Відповідно до ціє ї мети ми пропонуємо створити антропоцентричний, безпечний, 

привабливий простір для різних соціальних та вікових груп населення, універсальний 

для проведення різноманітних міських активностей та заходів. Необхідно враховувати 

багато факторів: збереження архітектурної спадщини, формування історичного 

середовища, різноманітне функціональне використання території та її універсальність, 

рух транспорту і пішоходів, існуюче озеленення, створення умов для малого бізнесу, 

безперешкодність та мобільність простору тощо. В той же час, підхід до проєктування 

має  бути комплексним - необхідно провести історичний аналіз, виявити проблемні 

місця, враховати композиційні вісі, сприймати простір площі та забудову оточуючих 

кварталів як єдиний простір, який формує  історичне середовище. Використання 

відкритих території площі та оточуючих будівель також має  важливе значення для 

економіки міста. 

Функціональне зонування території: Public Space «ТОРГОВІ РЯДИ», «ПРОСТІР 

СВОБОДИ», зона тихого відпочинку, «ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА», «ТЕРИТОРІЯ 

ГЛАСНОСТІ», ПІШОХІДНІ ВУЛИЦІ, ПРОЇЗДИ ТА МІСЦЯ ПАРКУВАННЯ. 

ПАБЛІК «ТОРГОВІ РЯДИ». Пам’ятка архітектури національного значення –

загальноміський культурний центр ArtБРУМ з атріумом та концертним майданчиком. 

Функціональне використання приміщень будівлі: кафе, лавки місцевих майстрів, 

сувенірні, антикварні лавки тощо. Передбачене накриття внутрішнього двору скляним 

атріумом,  що  дає   можливість  використовувати  територію  протягом  всього року.  В  
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атріумі можливе влаштування літніх майданчиків кафе та встановлення тимчасової міні-

сцени для концертів. В просторі горища після реконструкції  покрівлі може бути 

створений багатофункціональний заклад із галерею сучасного мистецтва, кафе, музеєм 

та ін. Навколо будівлі Торгових рядів передбачені місця для літніх майданчиків кафе. 

ПРОСТІР СВОБОДИ. Пішохідний відкритий простір, що є  ознакою свободи та творчості. 

Універсальна безбар'єрна площа багатофункціонального використання: проведення 

масових громадських заходів, концертів, фестивалів та ярмарок, святкування та ін. 

Влаштування сцени для проведення концертів та дитячих конкурсів можливість в різних 

зонах. В південній частині ціє ї зони знаходиться тротуарний (сухий) фонтан «Майдан». 

В зимовий період на його місці влаштовується каток та центральна ялинка. В 

повсякденний день територія використовується під локації для художників, музикантів, 

молоді та пенсіонерів. 

ТИХИЙ ВІДПОЧИНОК. Територія передбачена для тихого відпочинку та прогулянок. 

Розташована в північно-східній зоні Торгової площі. Включає  в себе існуючі зелені 

насадження, мощення доріжок, газони для відпочинку, вуличні меблі. Тут також 

передбачена зона для медитації та занять йогою. 

ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА. Розташована в північній, самій спокійній та тихій частині. 

Простір дитячого дозвілля: майданчик для ігор з безпечним покриттям, каруселі, 

геопластика, вуличні меблі та озеленення. 

ТЕРИТОРІЯ ГЛАСНОСТІ. Публічній простір перед будівлею "Ратуші" (Міської ради) для 

вираження власних думок (в т.ч. політичних і релігійних), поглядів, протестів тощо.  

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАБУДОВИ. Оскільки забудова кварталів, що формують периметр 

Торгової площі зазнала значних втрат під час Другої Світової війни та містобудівної 

діяльності другої пол. 20-го – поч. 21 ст., проектом запропоновані заходи щодо 

збереження та відтворення історичного середовища даної території. Основні рішення 

з реконструкції забудови Торгової площі: 

- реставрація пам’яток. Очищення фасадів від сучасних нашарувань, відтворення 

втрачених елементів декору, столярки, кованих елементів, автентичного матеріалу 

покрівлі;  

- відтворення окремих втрачених історичних будівель або їх елементів за результатами 
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даного дослідження; 



- ревіталізація та модернізація житлових будинків згідно сучасних вимог; 

- ущільнення забудови за рахунок прогалин у фронтах забудови. Сучасні вставки з 

дотриманням контексту історичного середовища; 

- реконструкція будівлі Міськвиконкому під сучасну міську «ратушу»; 

- перетворення внутрішньоквартальних просторів на атріуми.  

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРШИХ ПОВЕРХІВ БУДІВЕЛЬ. Активний перший 

поверх є  ефективним засобом наповнення території площі життям. Вітрини закладів 

обслуговування притягують до себе людей і роблять середовище різноманітнішим і, як 

наслідок, цікавішим. Крім того, у вечірній час вітрини і вивіски дають додаткове 

освітлення для вулиць. Розміщення різноманітних закладів обслуговування на перших 

поверхах будівель дає  змогу отримувати послуги, отже мешканці та туристи проводять 

більше часу на площі. Комерційні заклади також є  місцем зустрічі та спілкування з 

друзями. 

Проаналізувавши існуючий стан використання перших поверхів будівель проектом 

запропоновано зосередити всі комунально-адміністративні заклади в недобудованій 

будівлі по вул. Театральна, 5. Недобудови, гральні заклади та інші нераціональні і 

недоречні для центральної площі заклади необхідно ліквідувати. Переважаючою 

функцією мають бути: кафе, ресторани, дрібні крамниці, сувенірні лавки, готелі.  

ПІШОХІДНІ ВУЛИЦІ. ТРАНСПОРТ ТА ПІШОХІДНИЙ РУХ. Суспільний простір по вул. 

Театральній та Л. Курбаса, на яких розміщено багато будівель громадського 

призначення та навчальний заклад. Існуюча проїзна частина по периметру Торгової 

площі має  бути змінена, оскільки унеможливлює  створення єдиного безпечного 

пішохідного простору на площі. Проїзд для автомобілів лишається лише в північно-

східній частині площі, заїзди – по вул. Б.Хмельницького та між буд. №15 та 17 по вул. 

Я.Мудрого. Виїзди – в провулках між будівлями по вул. Я.Мудрого №17 та 19, а також по 

вул. Героїв Небесної Сотні 13 і 17. Місця для паркування автомобілів - в північно-східній 

частині площі, зі зворотного боку кінотеатру по вул. Я.Мудрого 19, підземний паркінг під 

площею Героїв Небесної Сотні. Простір площі від проїздів в північно-східній частині до 

південно-західного фронту забудови а також вул. Театральна і Л.Курбаса є  пішохідним.  
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ВУЛИЧНІ МЕБЛІ, МАФИ. Малі архітектурні форми - лавочки для відпочинку, урни для 

сміття, ліхтарі організовуються в сучасному стилі. В зоні «Простір Свободи» відповідно 



до потреб встановлюються мобільні меблі різних форм. Для розміщення літніх 

майданчиків і терас кафе передбачені чітко регламентовані зони. 

Індивідуальні об’єкти та МАФи:  

- тротуарний фонтан «Майдан»; влаштування тротуарного фонтану «ДНК України»;  

- «Колодязь кохання» - відтворення колодязя ХІХст., у дворі двоповерхового житлового 

будинку по вул. Торгова пл. 16; 

- музеєфікація підземних ходів, що ведуть до Торгових рядів; 

- скульптурний арт-об’єкт; 

- влаштування місць для паркування велосипедів.  

ОЗЕЛЕНЕННЯ. Більшість дерев потребують санітарної чистки. Цінні породи дерев варто 

зберегти: це модрина європейська, яблуня Недзвецького, псевдотсуга мензиса, 

шовковиця біла форма плакуча та інші. Старі, хворі дерева, а також зайве озеленення, 

що створює  перешкоди візуальному огляду Торгових рядів на відстані до 20 м від 

будівлі потребують видалення. Газонне покриття потребує  оновлення. Бажано 

влаштування рулонного газону та крапельного поливу. Дерева вздовж фасадів по 

периметру площі потребують заміни на нові з компактною кроною. За допомогою 

геопластики передбачається створення зони дитячого дозвілля. В зоні «Простір 

Свободи» встановлюються мобільні меблі з деревами в термоконтейнерах. 

МОЩЕННЯ. З метою розмежування різних функціональних зон, проїздів і транзитних 

шляхів мощення комбінується з різних типів матеріалів. ФЕМ і гранітна плитка – для 

мощення «Простору свободи», тротуарів і доріжок в зоні тихого відпочинку. Дорожні 

плити застосовуються для покриття проїздів. Автентична гранітна бруківка 

перекладається навколо будівлі Торгових рядів для підкреслення значущості пам’ятки 

та підтримки духу історичного місця. 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. 

Загальна площа ділянки - 5,26 га 

Площа благоустрою 4,74 га  

Площа забудови - 5236 м2 

Площа реставрації (фасади) 2130 м2 


