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Анотація. Постановка проблеми. У квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про
засудження комуністичного й нацистського режимів. Загалом у рамках Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їх символіки» на території м. Дніпро (колишнього Дніпропетровська) змінено понад 300 топонімів
(назв вулиць, проспектів, площ, парків, скверів тощо). До цього переліку потрапила вулиця Шаумяна –
революціонера, одного з 26 бакинських комісарів, – і стала вона вулицею архітектора Дольника – засновника і
творчого керівника Комплексної архітектурної майстерні «Дольник і К°», яка почала діяти у 1989 році.
Головний напрям компанії – забудова центральної історичної частини м. Дніпро. Компанія має численний штат
архітекторів та інженерів. Сфера проектування великі цивільні об’єкти, житлові будинки, офіси і торговельні
центри. Майстерня здійснила проектування й будівництво об’єктів, які визнані кращими в Україні й за
кордоном. Мета статті – аналіз творчої діяльності Олександра Дольника та перспектив розвитку
архітектурної майстерні «Дольник і К°» . Висновок. Олександр Теодорович Дольник пішов із життя, але з його
майстерні вийшли десятки і навіть сотні проектів комерційної забудови центральної частини нашого міста.
Крім цього, він має такі власником таких престижні нагороди, як премія «Архітектурний тріумф» 2005 р. і
Державна премія 2013 року. Тобто можна сказати, що він пішов із життя тріумфатором. О. Дольник був
справжнім професіоналом, який керував проектом із самого початку й до останньої крапки в документації.
Зараз жоден з його проектів не відклали.
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Аннотация. Постановка проблемы. В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об
осуждении коммунистического и нацистского режимов. Всего в рамках Закона Украины «Об осуждении
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете
пропаганды их символики» на территории г. Днепр (бывшего Днепропетровска) изменено более 300 топонимов
(названий улиц, проспектов, площадей, парков, скверов и т. д.). В этот перечень попала улица Шаумяна –
революционера, одного из 26 бакинских комиссаров, – и стала она улицей архитектора Дольника – основателя и
творческого руководителя Комплексной архитектурной мастерской «Дольник и К °», которая была основана в
1989 году. Основное направление компании – застройка центральной исторической части г. Днепр. Компания
имеет многочисленный штат архитекторов и инженеров. Сфера проектирования – крупные гражданские
объекты, жилые дома, офисы и торговые центры. Мастерская осуществила проектирование и строительство
объектов, которые признаны лучшими в Украине и за рубежом. Цель статьи – анализ творческой
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деятельности Александра Дольника и перспектив развития архитектурной мастерской «Дольник и К °». Вывод.
Александр Теодорович Дольник ушел из жизни, но из его мастерской вышли десятки и даже сотни проектов
коммерческой застройки центральной части г. Днепр. Кроме этого, он является владельцем таких престижных
наград как премия «Архитектурный триумф» 2005 г. и Государственноая премия 2013 года. То есть можно
сказать, что он ушел из жизни триумфатором. А. Дольник был настоящим профессионалом, руководил
проектом с самого начала и до последней точки в его документации. Сейчас ни один из его проектов не
отложен.
Ключевые слова: архитектор; архитектурная мастерская; проектирование; застройка; реконструкция
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Abstract. Formulation of the problem. In April 2015 the Parliament of Ukraine has adopted the law on the
condemnation of the communist and Nazi regimes. In general, under the Law of Ukraine “On the condemnation of
Communist and National Socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and the prohibition of propaganda of their
symbols” in the city Dnipro (former Dnipropetrovsk) 300 place names of the streets, avenues, squares, parks and
gardens were changed. The street named after Shaumyan – revolutionary, one of the 26 Baku Commissars – was in this
list and it was named after architect Dolnik – founder and creative director of the Complex architectural studio “Dolnik
and Kо” which was founded in 1989. The main direction of the company is construction of the central historical part of
the city Dnipro. The company has a numerous staff of architects and engineers, the number of them is 90 employees.
The sphere of design is large civil objects, houses, offices and shopping centers. Workshop made the design and
construction of objects that were acknowledged in Ukraine and abroad. Purpose of the article is the analysis of
creativity of Alexander Dolnik, activities and prospects of the architectural studio “Dolnik and K°”. Conclusion.
Alexander Teodorovich Dolnik died, but his workshop took tens and even hundreds of projects of the commercial
development of the central part of the city Dnipro. In addition, he is the owner of such prestigious awards. as an
“Architectural triumph” in 2005 and the State Prize in 2013. He passed away as a triumpher. A. Dolnik was a true
professional, who led the project from the beginning to the last point in its documentation. Now none of his projects is
postponed.
Keywords: architect; architectural workshop; design; construction; reconstruction

Постановка проблеми. У квітні 2015
року Верховна Рада України ухвалила Закон
про
засудження
комуністичного
й
нацистського режимів. Загалом у рамках
цього закону на території м. Дніпро
(колишнього Дніпропетровська) змінено
понад 300 топонімів (вулиць, проспектів,
площ, парків, скверів тощо). До цого
переліку потрапила вулиця Шаумяна–
революціонера, одного із 26 бакинських
комісарів, – і стала вона вулицею
архітектора Дольника–засновника і творчого
керівника
Комплексної
архітектурної
майстерні «Дольник і К°», яка почала діяти
у 1989 році. [36]. Головний напрям роботи –
забудова центральної історичної частини м.
Дніпро. Компанія має численний штат
архітекторів та інженерів – 90 працівників.

Сфера проектування – великі цивільні
об’єкти, житлові будинки, офіси і
торговельні центри, що суттєво змінюють
архітектурне обличчя міста. Майстерня
здійснила проектування й будівництво
об’єктів, які визнані кращими в Україні й за
кордоном.
Мета статті – аналіз творчої діяльності
Олександра Дольника та перспектив
розвитку архітектурної майстерні «Дольник
і Ко».
Виклад матеріалу. Робота компанії
була неодноразово відзначена державними
нагородами різного ступеня, зокрема,
дипломами першого ступеня компанія була
нагороджена на Державному конкурсі за
комплекс «Первозванівський», офісний
комплекс «Цитадель», «Бельведер» в

85

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2017, № 1 (226)

ISSN 2312-2676

будівлі. Загальна площа забудови 3 448 м2
[2].

номінації «Найкращі будинки житловогромадського
та
промислового
призначення» (2000). Трьома дипломами
відзначено хоральну синагогу «Золота роза»
на Міжнародному архітектурному фестивалі
Зодчество-2001,
конкурсі
найкращих
архітектурних витворів у Москві та конкурсі
«Інтер» у Києві. Три дипломи одержала
компанія
за
віллу
«Базиліка»
на
Міжнародному архітектурному фестивалі
Зодчество-2002.
Дипломами першого ступеня відзначені
житлові комплекси «Паркова колонада»,
«Вежі» (за високу якість проектування).
Почесний диплом лауреата професійної
премії «Архітектурний тріумф» компанії
вручили у 2005 р., а в 2006 р. містобудівний
ансамбль «Крутогорий» був відзначений
бронзовим дипломом на Міжнародному
фестивалі «Зодчество-2006» у Москві.
Компанія
була
визнана
членом
Міжнародної
асоціації
архітекторів
Американським інститутом архітекторів у
2006 році
в Нью-Йорку. Премією
національного
Союзу
архітекторів
«Волюта» (2007) нагороджено компанію за
багатофункціональні комплекси «КаскадПлаза» й «Брама», а також за житловий
комплекс «Амстердам», діловий комплекс
«Енігма» (2009), за торговельний центр
«Пасаж» (2013) та за багатоповерховий
житловий
комплекс
«Каскад-Плаза»
(2015 р.)[1].
Бізнес-центр «Цитадель-1» (рис. 1)
вул. Січових Стрільців, 20 (колишня
вул. Артема) – це реконструйована будівля
сторічної давнини. Бізнес-центр являє
собою шести поверховий кутовий будинок,
фасад якого звернений на дві вулиці
(вул. Січових Стрільців і вул. Святослава
Хороброго
(колишні
вул. Артема
і
вул. Чкалова). Реконструкція відбувалася у
1996–1997 роках. Закладені конструктивні
рішення і принцип «вільного планування»
дозволяють трансформувати площі офісних
приміщень залежно від побажання і вимог
замовника. Будівля складається з двох
частин: реконструйованої і нової (надбудова
5 і 6-го поверхів). Реконструкційні роботи
полягали
в
посиленні
фундаменту,
відновленні ліпних фрагментів фасаду

Рис. 1. Бізнес-центр «Цитадель-1» по вул. Січових
Стрільців, 20 (колишня вул. Артема)

Бізнес-центр «Цитадель-2» (рис. 2),
зведений у 1997–1998 рр., розташований на
вул. Святослава Хороброго, 12 (колишня
вул. Чкалова),
проектував
О. Дольник
спільно з В. Богмановим. У м. Дніпро – це
перший
бізнес-центр
із
підземним
паркінгом. Загальна площа бізнес-центру
9 679 м2. Головний акцент будівлі –
замковий камінь, висота якого дорівнює
трьом поверхам, прикрашений Вісником на
колісниці з бронзовим Пегасом [3].

Рис. 2. Бізнес-центр «Цитадель-2» по вул.
Святослава Хороброго, 12 та «Цитадель-3» по вул.
Святослава Хороброго, 12–а (колишня вул.Чкалова)

Торговий центр «Цитадель-3» (або
«Колонада») зведений у 2004 р. на
вул. Святослава Хороброго, 12-а. Зовнішній
вигляд торгового центру гармонічно
поєднаний
із
сусіднім
будинком,
побудованим у 1998 р. за проектом
Dolnik & Co.
Його
витягнутий
двоповерховий корпус (третій поверх

86

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2017, № 1 (226)

підвальний) розірваний по центру скляним
входом, сягає у глибину будівлі до
атріумного трикольорового простору. По
периметру атріуму, на галереях розташовані
торгові зали. Простір атріуму перекрито
двосхилою скляною покрівлею, яка злегка
виступає над вхідною частиною будівлі [4].
Реконструкція житлового комплексу
«Первозванівський» (рис. 3) здійснена у
1997–1999 рр. (вул. Старокозацька, 25
(колишня вул. Комсомольська) – чудовий
зразок архітектури початку ХХ століття.
Будинок на розі вулиць Первозванівської і
Козачої
(нині
вул. Короленка
і
Старокозацької) побудований у 1902 році.
Його перетворено на сучасний житловий
комплекс. Загальна площа житлового
комплексу 15 328 м2. Замкнутий периметр
побудований у вигляді анклаву, а у
цокольній частині відведено місце для
паркування [5]. Такий тип забудови зручний
для мешканців будинку та містян.
Хоральна синагога «Золота роза»
(рис. 4) на вул. Шолом-Алейхема 4, була
реконструйована у 1999–2000 роках.
Загальна
площа
2 533 м2.
Синагогу
побудовано в 1852 році. У 1929 році
будівлю синагоги пристосували під клуб, із
цією метою було прибудовано сценічну
коробку. Під час реконструкції у 1999-му
сценічну коробку перебили на чотири
поверхи, з'єднані з чотириповерховим
об'ємом прибудови [6; 7].
Житловий комплекс «Вежі» (рис. 5) на
вул. Володимира
Вернадського,
35-б
(колишня вул. Дзержинського) будувався з
1999 до 2005 р., цей комплекс став
візитівкою
сучасного
м. Дніпро.
Тридцятиповерхові вежі-близнюки надали
сучасного вигляду центральній частині
міста. Це житлові забудови з усіма
зручностями: спортивні та тренажерні зали,
басейн, косметичний кабінет, а в підвалі
розташовано дві автостоянки, індивідуальну
котельню. Найвищі в місті, однакові будівлі
висотою у 123 м – головний акцент
ансамблю
«Крутогірний».
Комплекс
розроблений у співпраці з С. Пісчаним і
В. Богдановим.
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Рис. 3. Житловий комплекс «Первозванівський» по
вул. Старокозацькій, 25 (колишня вул. Комсомольська)

Рис. 4. Синагога «Золота роза» по вул. ШоломАлейхема, 4

Рис. 5. Житловий комплекс «Вежі» по вул.
Володимира Вернадського, 35-б

Ансамбль веж-близнюків доповнює
будинок «Амфітеатр», побудований у
2007 р. на вул. Володимира Вернадського,
35-т. Будинок має загальну площу 32 300 м2.
Місце, де побудований комплекс, для міста
знакове:
в
довоєнні
роки
тут
розташовувалася єдина південна трибуна
стадіону «Динамо». Цей факт і навіяв ідею
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побудувати тут будинок у вигляді
амфітеатру з 50 житловими осередками.
Кожна із шести секцій має свій вхід, є в
будинку і дворівневий паркінг [8].
Вілла «Ротонда» на вул. Володимира
Вернадського,
35-м
(колишня
вул. Дзержинського), побудована у 2002 р.,
має загальну площу 1 360 м2. На відміну від
інтравертного характеру Базиліки, вілла
«Ротонда» забудована у послідовній
екстравертності. У бік річки винесено
засклений
циліндричний
об’єм,
інтегрований у світлопрозору стіну. Як
наслідок із приміщень усіх трьох рівнів
відкривається унікальна панорама Дніпра.
Головний вхід, як і в сусідніх забудов,
розташований на верхньому поверсі і
з'єднаний з міським пагорбом за допомогою
ажурного мосту, захищеного спеціальним
дахом від сторонніх очей [9].
Житловий
комплекс
«Амстердам»
побудовано у 2005 році. Загальна площа
комплексу 13 393 м2. Він виходить вікнами
до води, на Набережну, а розташований він
на вул. Архітектора Дольника, 15 (колишня
вул. Шаумяна).
Своїм
цегляноголландським стилем ця будова нагадує
архітектуру
столиці
Нідерландів.
Гподібний будинок має внутрішній двірпатіо, у цоколі - паркінг і спа-центр [10], що
особливо зручно для мешканців.
Торговий центр «Приозерний» (рис. 6)
на вул. Шмідта, 2, побудований у 2006 р.,
має загальну площу 31 800 м2. Рельєф
ділянки складний – перепад висот до 9 м. У
спорудженні цього комплексу застосовували
будівельне водозниження. Торговий центр
має паркінг на 100 автомобілів. Будову
п’ятиповерхового торгового центру, що має
форму паралелограма в плані, складна.
Скляний фасад, що виходить на вул.
Шмідта,
підкреслений
«діаграмою»
ескалаторів,
розташованих
уздовж
зовнішньої грані будівлі. Скляно-алюмінієва
фасадна
система
плавно
огинає
циліндричний об'єм внутрішніх сходів, що
виходять
на
перехрестя
вулиць
і
запрошують до входу з нависаючим
козирком. Фасад, що виходить на
вул. Боброва,
облицьований
фасадною
системою «алюкобонд» [11; 12].
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Рис. 6. Торговий центр «Приозерний» по вул.
Боброва, 2

Рис. 7. Житловий комплекс «Нагірний» по вул.
Жуковського, 22-а

Житловий комплекс «Нагірний» (рис. 7)
на вул. Жуковського, 22-а побудовано у
2006 році. Він має загальну площу
22 200 м2.
Житловий
комплекс
конструктивно являє собою 10-поверхову
будівлю з розмірами 18×109 м, розділену
деформаційним швом на чотири секції.
Житлові приміщення квартирного типу
розміщені в цих секціях із першого по
десятий поверх. Квартири площею від
63,3 м2 до 213,0 м2 з вільним плануванням.
Будівля
каркасна
з
самонесними
огороджувальними стінами.
Традиційні для такого житла ризалітиеркери зібрані в колони методом відсікання
зайвого матеріалу з прямокутного об'єму.
Арки-ферми в рівні останнього житлового
поверху символічно позначають проріз у
інтерколумнії.
Монолітний
карниз
(технічний поверх) і подіум (двоповерховий
паркінг)
об'єднують
і
збільшують
вертикальні субструкції [13;14].
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Загальна площа вілли складає 1 370 м2.
Вікна головного північного фасаду будівлі
виходять до р. Дніпро. Унікальне
архітектурне рішення полягає в тому, що
головний вхід розташований на рівні
третього поверху і приєднується за
допомогою мосту.

Будинок Крейніна зведений у 2006 р.
(рис. 8) на Крутогірному узвозі, 33 (колишня
вул. Рогальова). Цей багатоповерховий,
багатосекційний
житловий
комплекс
вузьким фасадом виходить на Набережну.
Загальна площа будинку 186 м2. Житловий
будинок складається з чотирьох секцій: дві
секції по дев’ять поверхів, одна секція – 12,
одна секція 15-поверхова. Три з чотирьох
секцій завершуються пентхаузами, які
займають весь поверх і мають великі тераси.
У першому поверсі будівлі вбудовані
магазини. Також є автономне джерело
тепла – дахова котельня. У майбутньому
ділянка проїзду уздовж будівлі стане
продовженням Крутогірного узвозу [15].

Рис. 9. Житловий комплекс «Паркова колонада» по
вул. Старокозацькій 52 (колишня вул. Комсомольська)

Торговельний
центр
«Вавілон»
побудований
у
2006 р.
на
вул. Малиновського, 1. Загальна його площа
складає 20 300 м2. Він має оригінальне
замкнуте кільцеве планування. До складу
центру входять супермаркет, мультиплекс,
кінотеатр. Домінантою в архітектурній
композиції повинен стати 25-поверховий
діловий центр, передбачений у другій черзі
будівництва [20].
Торговельно-діловий центр «Босфор»
(рис. 10) на Катеринославському бульварі, 2,
побудований у 2004 р,. слугував приводом
для
створення
цього
бульвару
на
історичному
перехресті
головного
проспекту міста з вул. Управською (нині
вул. Виконкомівська).
Загальна
площа
13 650 м2. До центру входять торговельна
зона, багатоярусний паркінг, офісний блок
[21; 22].

Рис. 8. Житловий комплекс « Будинок Крейніна» на
Крутогірному узвозі, 33 (колишня вул. Рогальова)

Житловий
комплекс
«Паркова
колонада» (рис. 9) височить над парком
Глоби на вул. Старокозацькій, 52 ( колишня
вул. Комсомольська ) і виділяється яскравим
червоним кольором керамічної цегли.
Комплекс побудовано у 2006 році. Загальна
площа – 33 900 м2. Він складається з двох
10-поверхових будівель із чотирьох і трьох
секцій. До складу житлового комплексу
входять: житлові приміщення, вбудована
автостоянка і приміщення громадського
призначення. На восьмому і дев'ятому
поверхах розміщені дворівневі квартири. У
перспективі планується побудувати ще один
об’єкт із двох секцій [16; 17].
Вілла «Базиліка» на вул. Володимира
Вернадського,
35-К
(колишня
вул. Дзержинського) відкрила новий тип
міського житла. Вона побудована в 2002 р. і
була запланована як частина моноліту
«Східної стіни» в ансамблі «Крутогірний».
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класичний шопінг-мол, який виділяється на
фоні традиційної архітектури 60-х рр.
минулого століття. Перший і другий
поверхи відведені під торговельні площі, а
третій – зона розваг, кінотеатрів і кафе [23].

Рис. 10. Торговельно-діловий центр «Босфор» та
«Каскад-Плаза» на Катеринославському бульварі

У
2005
році
на
пр.
Дмитра
Яворницького, 22 (колишній пр. К. Маркса)
(рис. 11) побудували торговельно-діловий
центр
«Атріум» загальною
площею:
2
12 900 м . На п’яти верхніх поверхах
розташувалися офіси, а нижче – торговельні
галереї. Входи до торговельної і ділової
частини окремі. Будинок прикрашає вежа з
годинником та колонадою.

Рис. 12. Торговельно-розважальний центр
«Материк» по вул. Марії Кюрі, 5

Житловий комплекс «Кампаніла» на
вул. Володимира Вернадського, 35-Л
(колишня вул. Дзержинського) побудовано
у 2007 році. Він має загальну площу
6 600 м2. «Кампаніла» – лаконічний елемент
комплексу, який слугує західним акцентом
архітектурного віяла житлового будинку
«Амфітеатр» і перехідним шарніром до
об'єкта «Західна стіна». Висотна побудова
всього домінантного обсягу підкреслена
вертикальною композицією всіх без винятку
віконних прорізів, оформлених у вигляді
французьких балконів. Вертикальну тему
загострює глухий сходовий блок, увінчаний
символічно гіпертрофованим димоходом,
що виконує функцію труби котельні.
Обробка зовнішніх стін – навісний фасад із
граніту і алюмінієві вітражі [24].
Житловий комплекс «Східна стіна» на
вул. Володимира Вернадського, 35-П
(колишня вул. Дзержинського) побудовано
у 2007 році. Він має загальну площу
6 200 м2. Шаховий ритм і індиферентність
до ситуативно-історичних форм викликані
необхідністю
протистояння
вертикалі
«Кампаніли». Прикраса об'єкта – висячі і
партерні зелені тераси. П'ятиповерховий
житловий блок складається із двох секцій,
об'єднаних вестибюлем. Сувора модульна
сітка фасаду і решітки огородження
покрівлі,
гранітне
облицювання

Рис. 11. Бізнес-центр «Атріум» по просп. Дмитра
Яворницького, 22 (колишній пр. К. Маркса )

Торговельний
центр
«Європа»
розташувався у самому центрі міста на
Європейській площі. Побудований він у
2005 р.
на
вул.
Центральній,
10.
Торговельний центр має загальну площу
9 865 м2. Він нагадує скандинавські будівлі у
морському стилі. Білий карниз і широке
застосування скла підкреслюють легкість
будівлі. У центрі розташовані супермаркет,
бутики, ресторани, магазини.
Торговельно-розважальний
центр
«Материк» (рис. 12) – оригінальна будівля
на вул. Марії Кюрі, 5 – побудований у
2006 р. і має загальну площу 23 500 м2. Це
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підкреслюють стилістичну єдність будівлі та
всього ансамблю [25].
Торгово-діловий центр «Призма» на вул.
Глінки, 7 (рис. 13) збудовано у 2007 р.;
загальна площа 8 244 м2. На першому
поверсі розташовуються дві торгові зали, з
другого
до
чотирнадцятого
поверху
розташовані офісні приміщення. Проектом
передбачено
збереження
головного
історичного фасаду на вул. Глінки, 7, з
проведенням
ремонтно-реставраційних
робіт із повним відновленням деталей
фасаду будівлі на основі натурних
досліджень згідно з проектом реставрації.
Головний вхід до будівлі – з вулиці Глінки,
через тамбур у вестибюль і в сходоволіфтовий блок, що має сполучення з усіма
вищерозташованими офісними поверхами і
два відокремлені виходи назовні [26; 27].
Адміністративно-готельний
комплекс
«Тераса»
(рис. 14)
на
Січеславській
набережній, 53 (колишня набережна
ім. Леніна) побудовано у 2008 році. Загальна
площа комплексу 13 000 м2.
Початкова функція адміністративноготельного комплексу за час проектування
економічно неминуче трансформувалася в
офісно-ділову. Композиційно
«Тераса»
вписана в рельєф Крутогірний і служить
подіумом для комплексу «Амстердам», що
зовсім по-амстердамськи підкреслюється
теракотою цегли. У видовженому обсязі
розіграний контраст червоної цегляної стіни
і широко засклених поверхонь атріумів,
виконаних у жорстко-індивідуальній манері.
Північноєвропейська стилістика ділового
центру навіяна близькістю великої води.
Комплекс включає шість автономних
триповерхових блоків (офіси), бутик,
ресторан, вбудований паркінг. Входи
акцентовані
відкритою
металевою
конструкцією,
винесеною
за
межі
застеклення. Очевидні достоїнства об'єкта
поглиблюються
можливістю
насолоджуватися видами Дніпра практично
з кожного вікна будівлі [28].
Житловий комплекс «Мрія» (рис. 15) на
вул. Ульянова, 16, побудований у 2010 році
має загальну площу 46 150 м2. Його
вирішено
у
вигляді
23-поверхового
паралелепіпеда – житлового будинку, що
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стоїть на двоповерховому стилобатіпаркінгу. При цьому дах паркінгу є
житловим
двором.
Типові
поверхи
припускають
розміщення
по
чотири
квартири на поверсі. Це квартири площею
від 69,5 м2 до 129 м2. На верхньому поверсі
є чотири-п’ятикімнатні квартири з терасами.
Фасади вирішені в легкій штукатурній
системі із зовнішнім утепленням «Драйвіт».

Рис. 13. Бізнес-центр «Призма» по вул. Глінки, 7

Рис. 14. Адміністративно-готельний комплекс
«Тераса» по Січеславській набережній, 53 (колишня
набережна ім. Леніна)

Головний
фасад
будівлі
нагадує
ешерівську головоломку. Все залежить від
точки зору того, хто на нього дивиться:
здалеку – на фасаді виступають три доричні
колони; поблизу – погляд упирається в
партикулярну перфорацію вікон. Вертикалі
ризалітів, що розділяють «доричні колони»,
розфарбовані в єгипетському стилі [29; 30].
Діловий комплекс «Енігма» (рис. 16) на
вул. Шевченка, 53 побудовано у 2011 р.,
загальна площа 19 100 м2. Це маніфест
нового динамічного стилю в композиції
ансамблю Катеринославського бульвару.
Центральний
архітектонічний
елемент
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комплексу оформлений у вигляді консолі з
вітражем-екраном [31].

Рис. 17. Житловий комплекс «Дует» на Крутогірному узвозі, 28 (колишня вул. Рогальова)

«Каскад-Плаза» – ключова споруда
Катеринославського бульвару. Разом із
комплексом «Босфор» вони утворюють
площу-пасаж. Комплекс, побудований у
2013 р. на вул. Виконкомівська, 1., має
загальну площу 54 200 м2. Подіум із
паркінгом та іншими загальноміськими
функціями служить підставою для трьох
житлових блоків. Головна фішка будівлі –
висячі сади на жорсткому бетонному
каркасі.
Зараз
торговий
центр
добудовується.

Рис. 15. Житловий комплекс «Мрія»
по вул. Ульянова, 1-6

Рис. 16. Бізнес-центр «Енігма» по вул. Шевченка, 53

Житловий комплекс «Дует» (рис. 17) на
на Крутогорному узвозі, 28 (колишня вул.
Рогальова) побудовано у 2013 році. Він має
загальну площу 41 200 м2. Квартири від
63,1 м2 до 248,96 м2. В архітектурі будинку
використано
концепцію
розумної
ергономіки, яка дозволила об'єднати
сучасний дизайн із високими технологіями і
створити комфортний житловий простір.
Два житлові блоки різної поверховості,
об'єднані квадратною платформою з
двоярусним паркінгом, склали характерну
просторову конструкцію, яка і дала ім'я
комплексу. Композиційно обидва блоки
розчленовані
на
вузькі
вертикальні
елементи, різновеликость і випадковість
яких підкреслена стохастично розкиданими
балконами. Тут щільно історична забудова
(центральна
частина
дореволюційного
Катеринослава впритул примикає до
комплексу). Подібна алюзія історичного
міста розіграна в житловому комплексі
«Амстердам» [32; 33].

Рис. 18. Торгівельний центр «Пасаж» по пр. Дмитра
Яворницького, 50 (колишній пр. К. Маркса )

«Пасаж» (рис. 18) розташований на
одному з головних міських перехресть – пр.
Дмитра Яворницького (колишній пр. Карла
Маркса) та Європейського бульвару за
адресою пр. Дмитра Яворницького, 50. Має
загальну площу 25 100 м2. Він побудований
у 2011 р. на місці будівель готелю
«Центральний» і магазину «Дитячий світ».
Через фасад будівлі із сірого граніту – тієї ж
породи, що і сусідній ЦУМ архітектора
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А. Красноссільського,
–
його
часто
називають Мавзолеєм [34].
В архітектурній майстерні «Дольник і
о
К » є ще низка нереалізованих проектів.
«Фоззі» (рис. 19) – цей гігантський
торговий комплекс загальною площею
17 545 м2 розроблявся для будівництва між
вул. Стартовою та Запорізьким шосе. Перед
будівлею запланована величезна стоянка на
тисячу
автомобілів.
Одна
частина
комплексу, відведена під торговий зал, має
бути одноповерховою, а та частина, де за
проектом розташовуються адміністративнопобутові приміщення, – двоповерховою.
Колони будівлі повинні нагадувати гілки
дерев, фасад – повністю засклений, а
всередині
передбачені
світлоаераційні
ліхтарі.
Меморіальний
музей
Холокосту,
повинен
був
розташовуватися
на
вул. Шолом-Алейхема, на місці побудованої
«Менори».
Він
був
задуманий
як
продовження комплексу хоральної синагоги.
Зал пам'яті у вигляді усіченого конуса
символізував трубу табірного крематорію.
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набережна ім. Леніна). Розсип самоцвітів,
якими всипані будівлі – це скелясті виходи
граніту, включені в структуру комплексу,
який відіграє роль населеної стіни в
ансамблі «Крутогірний».

Рис. 20. Житловий комплекс «Флора» по вул. Івана
Акінфієва (колишня вул.Фучика)

Багатофункціональний
комплекс
«Гранд-Плаза Дніпро» (рис. 22) являє собою
два композиційно ув'язані між собою
об'єми: шестиповерхового паралелепіпеда з
розміщеними в ньому паркінгами та
кінотеатрами, і циліндричного об'єму з
розміщеними в ньому торговими й
офісними
приміщеннями.
Дев’яти
поверховий циліндричний об'єм має в центрі
атріумний простір, перехрещений хаотично
розташованими
ескалаторами,
що
піднімаються
до
4-го
рівня,
де
розташовуються
кафе
Fast-Food,
безпосередньо
пов'язані
із
зоною
мультиплексу з шести кінозалів загальною
місткістю на 800 місць. Офісна частина
розташовується на п’яти поверхах і має вхід
і сходово-ліфтовий зв'язок із вул. Челюскіна.
Основний вхід у торгово-розважальний
комплекс розташований з вул. Челюскіна,
ув'язаний планувально по осі з торговими
залами 1- і 2-га рівнів існуючого ТЦ «Grand
Plaza». Зовнішні стіни облицьовуються
вертикальною
керамічною
фасадною
системою
«Creaton»
і
алюмінієвими
вітражами.

Рис. 19. Гіпермаркет «Фоззі» між вул. Стартовою
та Запорізьким шосе (проект)

«Флора» (рис. 20) мала розташовуватися
на вул. Івана Акінфієва (колишня вул.
Фучика) і стати антитезою до башт. Будівля
ботанічної форми має припасти до смаку
любителям панорамних видів. Комплекс
символізує образ гаю. Зелене листя розлогих
крон будівель –рухливі сонцезахисні екрани
з патинованої міді. Особливо чудово ця
будівля повинна виглядати з лівого берега.
«Каміння» (рис. 21) – ще один
нереалізований проект архітектора. Споруда
повинна
була
розташовуватися
на
Січеславській
набережній
(колишня
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Рис. 21. Житловий комплекс «Каміння» (проект)
Рис. 23. Житловий комплекс «Скеля» по вул. Володимира Вернадського, 25 (колишня вул. Дзержинського)
(проект)

Рис. 22. Багатофункціональний комплекс «GRAND
PLAZA-DNEPR» по вул. Челюскіна (проект)

Житловий комплекс «Скеля» (рис. 23)
повинен мати 23 поверхи. За авторським
задумом своєю активною пластикою будівля
нагадує скелю, природно сформовану з
каскаду тектонічних пластів. Зелені тераси
орієнтовані
на
південь,
у
бік
вул. Володимира Вернадського (колишня
вул. Дзержинського).
Конструктивно
будинок являє собою каркас із монолітного
залізобетону, поперечні несні стіни з кроком
6,6 м. Трирівнева платформа паркінгу
заглиблена і вписана в рельєф. У першому
поверсі
розташовані
приміщення
соціального профілю, фітнес та дошкільні
заклади. З другого поверху – квартири різної
планувальної структури на зручному
квадратному модулі з площею від 60 до
400 м2. Вище п'ятого – квартири в двох
рівнях.

Рис. 24. Багатофункціональний комплекс «Алеф бізнес-центр» (проект)

Рис. 25. Торгово-діловий центр «Сходи» по пр. Д.
Яворницького (колишній пр. К. Маркса) (проект)

Будівля
торгово-ділового
центру
«Сходи» (рис. 25) являє собою витягнутий
вздовж
пр.
Дмитра
Яворницького
паралелепіпед
128,8×23,3 м
змінної
поверховості – від трьох до п'яти поверхів,

94

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2017, № 1 (226)

фланкованих восьмикутною вежею рампи
20×20 м з боку вул. Гоголя, в завершенні
якої розміщено шпиль із трубою дахової
котельні.
Основою
функціональнопланувального рішення будівлі служить
Атріум – Сходи – витягнутий уздовж пр.
Дмитра Яворницького і відокремлений від
нього величезним вітражем у два–чотири
поверхи. Усередині атріуму містяться
ескалатори, що йдуть паралельно проспекту;
панорамні ліфти; декоративні дерева і
чагарники у великій кількості.
Ще одним нереалізованим проектом
став «Титанік» (рис. 26) – центр розваг по
вул. Овражній, 12, загальною площею
8 800 м2 [35].
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Багатофункціональний
торговий
комплекс «Привокзальний» (рис. 28) займає
підземний простір пл. Вокзальної (колишня
пл. Петровського)
і
являє
собою
двоповерхову Т-подібної форми споруду з
габаритами 164×104 м у найширшій частині.

Рис. 28. Торговий комплекс «Привокзальний»
по пр. Д. Яворницького (кол. пр. К. Маркса) (проект)

Вхід у торговий комплекс із боку
проспекту
Дмитра
Яворницького
і
залізничного вокзалу здійснюється через
підземні переходи, спуски, обладнані
ескалаторами
і
перекриті
легкими
заскленими конструкціями. При цьому
демонтуються існуючі павільйони входів у
станцію метрополітену і рух пасажирів у
вестибюль станції здійснюється через
торговий центр.
Висновок.
Олександр
Теодорович
Дольник пішов із життя, але з його
майстерні вийшли десятки і навіть сотні
проектів комерційної забудови центральної
частини м. Дніпро. Ці видатні сучасні
споруди змінили вигляд нашого міста і
забезпечили йому одне з перших місць
серед найкрасивіших мегаполісів України з
оригінальними архітектурними ансамблями.
Відомий архітектор Олександр Дольник
– володр таких престижних нагород, як
премія «Архітектурний тріумф» 2005 р. і
Державна премія (2013 р). Він був
справжнім професіоналом, який керував
проектом від самого початку й до останньої
крапки в його документації. Зараз жоден із
його проектів не відклали.

Рис. 26. Центр розваг «Титанік» по вул. Овражній,
12 (проект)

Житловий комплекс «Окуляр» (рис. 27)
повинен був стати ще однією частиною
ансамблю «Крутогірний». Таким чином,
архітектор у цьому будинку Г-подібної
споруди доповнює і урбаністичний пейзаж
Набережної.

Рис. 27. Житловий комплекс «Окуляр» по вул. Архітектора Дольника (колишня вул. Шаумяна) (проект)
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