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"uГерман
голови;

uрrir.*тпlr"о-ri.rоб"uirrоi рчд",
архiтектурпо-ЙrrоОудi*т ради,

цr.r"
B.I.
голова

засту11ник мiського

Юрков А,З. - заступник голови архiтектурно-мiстобудiвноi
ради, начагIьник
вiддiлу генплану та розвитку MicTa
упрu"пiпп" мiстобудування та архiтектури

виконавчого KoMiTeTy PiBHeHcbKoi MicbKoi
ради;
Михайлова Н.В. секр_етар архiтектурно-мiстобудiвноi

ради, спецiа-гliст I
категорii Служби мiстобулiвного *uдuъrру
Йiстобудування
управлiння
та
архiтектури виконавчого KoMiTeTy Рiвнен.uй Mic"KoT
ради;
Васильчук СМ. - депутат PiBHeHcbKoT мiськоi
рали (сьоме скликання);
ВiвсянниК в.м. - заступник начаJIьникА Управлiння мiстобудування
та
архiтектури виконавчого KoMiTeTy PiBHeHcbKoT MicbKoT
член
РоО
НСДУ;
ради,

Гусарук 0.I. директор ТОВ. <Група-Смарт>, заслужений булiвельник
Украiни;
_[овжаниця о,к. - депутат PiBHeHcbKoi MicbKoT РаДи (сьоме скликання);
Дядюсь М,М. - заступник начальника управпiпп" o"p*u"no.o архiтектурногоконтролю PiBHeHcbKoi мiськоi
ради;
Котляров ff.A. - директор ТОВ <Майстерня МОСТ>;
Коханюк с.р. - начальник сектору беrп.*ll дорожнього
руху
патрульноi полiцii в MicTi PiBHoMy .Цепартаменту патрульноТ полiцiТ; управлiння
КУШНiР С.О. - НаЧаЛЬник Управлiння капiтЙь"о.о оудiвництва
виконавчого
KoMiTeTy Рiвненськоi MicbKoT ради;
Литвин о.к, - голова обласноi органiзацii спiлки
дизайнерiв Украiни, член Роо

НСХУ;

Лiтвiнчук_РaВ. - директор ПП (МБЛ Компанiя>), член Роо НСАУ;
Матвiюк о.В. - головний apxiTeKTop ТОВ кОрбiта булпроект), член роо
нiдУ;
МельниК в,в,
заступник начальника Управлiння мiстобудування та
архiтектуРи виконаВчого KoMiTeTy PiBHeHcbKoT MiciKoT

Михайлишин

о.л.

ради;

доктор архiтектури, професор,
завiдувач кафедри
-унiверситету

архiтектури та середовищного дизайну Нацiона-гlьrого

водного
господарства та природокористування;
Монiч А.о. _ головний iнженер ТоВ кРЕнОМЕ-Свробул>l
Патiй т.я, - заступниК начальниКа управлiНня, начЕUIЬник вiддiлу
державного
нагляду та коIIтролю Рiвненського мру гУ дснС УкраiЪи
Рiвненськiй
у
областi;
Семенюк Р.В. - apxiTeKTop ПП <Землебулпроект);

-

-

Таргонiй С,Г. - начаJIьник Управлiння земельних вiдносин
виконавчого KoMiTeTy
Рiвненськоi мiськоI ради;
Туровська Л.в. - голова постiйноi koMicii з питань
архiтектури, будiвництва та
землевпорядкування, генера-гlьний директор Дсоцiацii
ккЪмпайя кЕксперт-

PiBHe>;

ШолудькО м,в' - доценТ кафедрИ архiтектурИ та середОвищного
дизайну
нацiонального унiверситету водного господарства та природокористування,
головний apxiTeKTop ПП <Аркада), член роО нсАу,
.u.пу*.пrй apxiTeKTop
Украiни, лауреат .Щержавноi премiТ в га-гlузi архiтектури.

Порядок денний:
l. Розгляд передпроектних пропозицiй будiвництва торгово-офiсного
Центру по вул.
КиIвська в M.PiBHe.
2, РозгляД передпроектниХ пропозицiй
реконструкцii нежитлових булiвель по вул. Соборна,
106-Соборна, 108-А в м. PiBHe.
3, Р_озгляд передпроектних пропозицiй
реконструкцiI кафе <Шкварочка> на майданi
Неза-пежностi, 2 в м. PiBHe.

4. Розгляд передпроектних пропозиuiй
реконструкцii частини вул. Соборнот
булинкiв М 40 - М 36 в М. PiBHe.

I. По першомч питанню. Розглянули передпроектнi пропозицii
будiвництва

офiсного центру по вул. Киiвська в M.PiBHe.

в

межах

торгово-

Замовник - Сидорчук Iгор Григорович
Виконавець - ТзоВ (ТоП ГIП)

Слухали: Володимира !овгальчя -

apxiTeкTopa.

Туровська л,в, - щодо вiдстанi ;ir- -"".д*ем та
булинком та спiльного в'iЪду. Чи
обговорювалось питання 'вiдкриття вул. Буковинська (Коханюк
С.Р. вiдповiв, про
необхiднiсть встановлення огородження
для пiшоходiв.

ГусаруК

o.I.

щодо недотримання нормативноi вiд проектованоi булiвлi до

автостоянки на 56 машиномiсць i потреби коригувu"пr".rро"*тУ
в цiйчастинi.

(Семенюк

р,в, вiдповiв,

що парковка призначена для тимчасового зберiгання
автомобiлiв.)
Гусарук 0.I. -_щодо вiдсутностi кругового проТзду.
Шолудько м,в. - щодо об'емно-просторовоiо
рiшення (занадто масивне).
КотляроВ д.А. - щодО благоустрОю та озелененнЯ
територiТ переД фасадом будинку, що
виходить на вул.КиiЪська.
- запропонував затвердити проеп, u uБйу.шолулько м,в, - запропонуuаu проапалiзувати висоту
булiвлi,
Семенюк р.в.

розглянути об'емнопростороВе рiшеннЯ та повторНо
розглянУти проекТ на архiтек.уiпо-"l.rобудiвнiй
радi.
Герман B,L запропонував винести на голосування
два варiанти рiшення: погодити
проект iз зауваженнями або повернути на
доопрацювання.

-

I. рекоменDуваmч do поDальluоi'
розробкч кпроекm буоiвнuцmва mopzo,oофiсttоzо ценmру по вул. Кutвська u *. Piunu
iз'насmупнltлrч зоува}lсення.цu:
о
В р аху в а пt u коIи пл е кс ну сх еJпу о z а н iз а ii d о
о
р
ц
р lrcн ь о ri руrу ;
a l ооп а
р цю в а пл u блаzоус mр i й.

Голосували:
((за)> - 14 чол.;
-

-

(проти))-0чол.;
((утрималися>-4чол.

I

2, ГIоверllути Ila доопрацюванIlя

((передпроектrli пропозицii будiвництва
торгово-офiсного Центру по вул. КиiЪська в м. PiBHe>>

Голосували:
((за)>-4чол.;

_

-

(проти))-7чол.;

-

((утрIлмалися>> - 8 чол.

Рiшеllня з BapiaHToM

ЛЪ 1

прlrйнято.

II. По дDугомy питанlrю.

Розглянули передпроектнi пропозицiТ
реконструкцiТ

не)I(итлових булiвель по вул. Соборна, 106- Соборна,
108-А в м. РiвнЪ.

замовltик - Удовиченко длла Анатолiтвна,
Викоrlавець - ТоВ <Майстерня МоСТ>.

Слухали: ffмитра Котлярова -

apxiTeKTopa,

надбудов, якi мають бути (максимаJтьно

вул. Соборна, 106 без вiдновлення декору.
однотипними).

сприйняття нових споруд (зробити ik

Шолулько М.В. - щодо двох нових об'ектiв, якi потрiбно
робити в однаковому
стилiстичному рiшеннi та не бiльше двох поверхiв;
вiдМовитися вiд арок; лах (кутовоi
будiвлi) зробити ширшим.
Чабак м.с. - щодо можливостi знесення булiвель.
Фомiн - щодо можливостi влаштування пiдземного переходу.
Гусарук 0.I., Герман B.I. запропонуuuu пiлrр"ruти
проект.

ВlrРiШИЛИ: PeKoMettdYBamu do п,оdальtuоi'
розробкч кпроекm реконсmрукцii.
неясtlt?lловtж буdiвелl, tlo ВУЛ. Соборна, 106
Соборна, I08-Д в м. PiBHe> iз насmупн.tлt
зоувонсенням:

о

_

Вuнесення фасаdiв буdiвель tta обzоворення.

Голосували:
((за)> - 15 чол.;
((протIl))-0чол.;
((утрIINIалися>>-2чол.

Рiшення прийIrято.

IIL По

TrreTboMy цитанню. Розглянули передпроектнi
пропозицiТ реконструкцiТ кафе
<Шкварочка) на майданi Нёзапежностi,
2 в м. PiBHe.

Замовrlик - ТзОВ кРесторан кШкварочка>
Виконавець - ПП <Техноком)

Слухали: Тараса Шумейка -

apxiTeKTopa ПП кТехноком>.

Литвин О.К. - щодо влаштування вивiсок.
Довжаниця о.К. - щодо власностi на прибулову.
лiтвiнчук р.в. - щодо експлуатацii другого поверху.
Михайлишин о.Л. - Щодо лiтньоi тераси, яка перетворюеться в
стацiонарну булiвлю.
з зауваженнями та пропози
- -J ---^--,
котляров д.А. - запропонував забрати вертикальне озеленення.
Юрков А.з. _ запропонував засклити Другий поверх.
Туровська л.в. - запропонувала вiдпрu*r"
доЬпрчuювання.
лiтвiнчук р.в. - зауважив щодо вiдсутностi"uконцептучlльного
рiшення для першого та
другого поверхiв.
Шолудько м,в. - заува}кив щодо стилю булiвлi, який не вiдповiдае
центру MicTa.
Герман B.I. - запропонУвав вiдправити на доопрацЮва[{ня
врахуВання
для
пропозицiй.
Чабак м.с. - запропонував розробити концепuirо
фасаду Bciei будi"пi пiнопЬацу.

Вrrрiпlrrлlr: Повернупtu на dоопраtltоваttня кпереdпроекmtti пропозttцii
РеКОltСПlРУКЦi| Кафе <ШКВарочкоD на майdанi Незалеlrcносmi, 2 i м. piunn,

-

-

Голосувалrr:
((за)> - 1б чол.;
((проти))-0чол.;
({утрималlIся>>-2.1ол.

Рiцlеllня приliltято.

Розглянули передпроектнi пропозицii
реконструкцii
частини вул. СоборноI в межах булинкiв Jф 40 - N9 36 в
м. PiBHe

транспорту; неможливостi
влаштування парковки та органiзаuii зеленоi зони.
Михайлишин О.Л.
щодо демонтажу iснуючоi комерчiТ та можливостi забрати
козирки.

-

!овжаниця О.К.

комерцiйних площ.
Туровська Л.В.

Ради.

-

щодо збiльшення озеленення

- щодо важливостi пiдтримки розвитку

та не можливостi

розширення

бiзнесу.

Фахового обговорення та голосування не вiдбулося через
вiдсутнiсть бiльшостi членiв

Голова архiтектурно-мiстобулiвноi

рали

Протокол вела

Михайлова Н,В.

4

