УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про проведення відкритого конкурсу на кращу проектну пропозицію
спорудження пам’ятника Героям Небесної Сотні
у Одеській області

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 4, 6 Закону України «Про архітектурну
діяльність», статті 5 Закону України «Про основи містобудування», керуючись
постановами Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 1181
«Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів», від
25 листопада 1999 року № 2137 «Про затвердження Порядку проведення
архітектурних та містобудівних конкурсів», Порядком спорудження (створення)
пам’ятників і монументів, затвердженим наказом Державного комітету України з
будівництва та архітектури Міністерства культури і мистецтв України від
30 листопада 2004 року № 231/806, рішенням обласної ради від 19 лютого 2016 року
«Про погодження місця розташування пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні», на
виконання Указу Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про
вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв
Небесної Сотні» та з метою увічнення доленосних подій новітньої історії України,
пов’язаних із героїчною боротьбою українських громадян за права людини та
встановлення народовладдя в державі, вшанування загиблих учасників акцій
протесту в Україні, які відбулися протягом грудня 2013 – лютого 2014 років та
враховуючи протокол засідання журі відкритого конкурсу на кращу проектну
пропозицію спорудження пам’ятника Героям Небесної Сотні від 02 листопада
2017 року № 4, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Провести відкритий конкурс на кращу проектну пропозицію
спорудження пам’ятника Героям Небесної Сотні у Одеській області (далі –
Конкурс).
2.
Затвердити склад журі Конкурсу (додаток 1).
3.
Затвердити положення про Конкурс (додаток 2).
4.
Призначити Урбанського Анатолія Ігоровича головою журі Конкурсу.
5.
Організатором Конкурсу визначити управління з питань містобудування
та архітектури Одеської обласної державної адміністрації.

6.
Організатору призначити відповідального секретаря Конкурсу,
затвердити План заходів із підготовки та проведення Конкурсу, забезпечити
оголошення про проведення Конкурсу і висвітлення заходів Конкурсу.
7.
Визначити чотиримісячний термін проведення Конкурсу з дня
публікації оголошення про проведення Конкурсу в засобах масової інформації.
8.
Організатору Конкурсу інформувати щодо проведеної роботи Одеську
обласну раду.
9.
Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 20
жовтня 2016 року № 264-VII «Про проведення відкритого конкурсу на кращу
проектну пропозицію спорудження пам’ятника Героям Небесної Сотні Одеській
області».
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Одеської
обласної ради.

Голова обласної ради
21 грудня 2017 року
№ 572-VII

А.І. Урбанський

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 21 грудня 2017 року
№ 572-VII
Склад журі
відкритого конкурсу на кращу проектну пропозицію спорудження пам’ятника
Героям Небесної Сотні
Урбанський
Анатолій Ігорович
Бєлєнко
Надія Вікторівна

–

голова Одеської обласної ради, голова журі

–

Глазирін
Володимир Львович

–

Голод
Валентин Феофанович
Єрохіна
Наталія Олександрівна

–

Лебедєв
Роман Сергійович
Матюшенко
Микола Федорович
Радковський
Олег Володимирович
Самофалов
Роман Олександрович
Циркун
Олександр Євдокимович

–

архітектор, заступник директора Департаменту –
начальник управління містобудування та архітектури
Департаменту розвитку інфраструктури та житловокомунального господарства Одеської обласної
державної адміністрації, головний архітектор області
(за згодою)
професор Одеської державної академії будівництва
та архітектури, член правління Одеської обласної
організації Спілки архітекторів України, заслужений
архітектор України, народний архітектор України,
кандидат архітектури (за згодою)
член правління Одеської обласної організації Спілки
архітекторів України (за згодою)
член Одеської обласної організації Спілки
архітекторів України, заслужений архітектор
України (за згодою)
начальник юридичного управління апарату обласної
ради
архітектор, член Одеської обласної організації
Спілки художників України (за згодою)
перший заступник голови Одеської обласної ради

Четаков
Юрий Іванович
Шандрик
В’ячеслав Іванович
Шайденко
Михайло Олександрович

–

–

–
–
–
–

–
–

начальник відділу правового аналізу юридичного
управління апарату обласної ради
архітектор, член правління Одеської обласної
організації Спілки художників України, член
Одеської обласної організації Спілки архітекторів
України (за згодою)
заступник начальника управління архітектури та
містобудування Одеської міської ради (за згодою)
Заступник Одеського міського голови, заслужений
будівельник України
перший заступник начальника управління
архітектури та містобудування Одеської міської
ради, член Одеської обласної організації
Спілки архітекторів України (за згодою)

Шимон
Леонід Геннадійович

–

депутат Одеської обласної ради, директор
ПП «Арт-текст групп» (за згодою)

Шинкаренко
Володимир Петрович

–

член правління Одеської обласної організації Спілки
архітекторів України, головний архітектор
ТОВ «Цивільпроект» (за згодою)

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 21 грудня 2017 року
№ 572-VII
Положення
про відкритий конкурс на кращу проектну пропозицію спорудження
пам’ятника Героям Небесної Сотні
в Одеській області
1. Загальні положення
1.1.
Це Положення встановлює вимоги до організації і проведення
відкритого конкурсу на кращу проектну пропозицію спорудження пам’ятника
Героям Небесної Сотні в Одеській області (далі - Конкурс).
1.2.
Конкурс проводиться в рамках Порядку проведення архітектурних
та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.11.1999 № 2137, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2004
№ 1181, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від
30.11.2004 № 231/806, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2004 за
№ 1588/10187 та відповідно до рішення обласної ради від 19 лютого 2016 року
№ 62-VIII «Про погодження місця розташування пам’ятного знаку Героям Небесної
Сотні».
1.3.
Предметом
Конкурсу
є
встановлення
пам’ятника
Героям Небесної Сотні на території скверу Героїв Небесної Сотні напроти першого
під’їзду першої адміністративної будівлі Одеської обласної ради
(м. Одеса, просп. Шевченка, 4).
1.4.
Конкурс проводиться за ініціативи Одеської обласної ради.
1.5.
Організаційне забезпечення Конкурсу здійснюється Управлінням
містобудування та архітектури Департаменту розвитку інфраструктури та житловокомунального господарства Одеської обласної державної адміністрації.
2. Мета та завдання Конкурсу
2.1.
Конкурс оголошується з метою визначення кращої проектної
пропозиції спорудження пам’ятника і кращого виконавця серед творчої еліти
скульпторів, які відзначилися значним творчим доробком.
2.2.
Основним завданням Конкурсу є втілення проектних пропозицій
для увічнення пам’яті доленосних подій новітньої історії України, пов’язаних із
героїчною боротьбою українського народу за права людини та встановлення
народовладдя в державі, вшанування загиблих учасників акцій протесту в Україні,
які відбулись протягом грудня 2013 – лютого 2014 років.

3. Основні умови проведення Конкурсу
3.1.
Замовником
Конкурсу
є
Одеська
обласна
рада,
Організатором – Управління містобудування та архітектури Департаменту розвитку
інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної
державної адміністрації.
3.2.
Організатор Конкурсу несе відповідальність за дотримання умов
Конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному
обсязі умови та програму Конкурсу.
3.3.
Учасниками Конкурсу можуть бути окремі фахівці, авторські
колективи в галузі архітектури, скульптури, дизайну, образотворчого мистецтва, які
на день його оголошення здобули освіту за відповідними спеціальностями, студенти
профільних навчальних закладів та інші аматорські колективи (далі – Учасники).
3.4.
Конкурс проводиться без обмеження кількості його Учасників.
3.5.
Учасниками Конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний
секретар Конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували Конкурсну
документацію, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами журі
виконанням трудових обов’язків.
3.6.
Конкурс проводиться на безоплатній основі в один тур.
3.7.
Організатори Конкурсу формують конкурсну документацію, яка
складається з Умов проведення Конкурсу, вихідних даних та завдання Конкурсу.
3.8.
Офіційне оголошення про проведення Конкурсу, його Умови і
програма оприлюднюються у засобах масової інформації, на офіційному
веб-сайті Замовника та Організатора Конкурсу, а також розповсюджується через
Національну спілку архітекторів України та інші зацікавлені установи і організації.
4. Організаційне забезпечення Конкурсу
4.1.
Організатор Конкурсу:
- організовує проведення Конкурсу та оцінку проектів журі Конкурсу;
- несе відповідальність за дотримання умов Конкурсу перед його
учасниками;
- організовує творче та громадське обговорення конкурсних проектів.
4.2.
Журі Конкурсу:
4.2.1. На своєму засіданні розглядає надані проекти, перевіряє їх
відповідність умовам Конкурсу, визначає кращі проекти з числа поданих,
присуджує премії;
4.2.2. Розглядає надані проекти за наступними критеріями:
- відповідність проекту умовам та вимогам Конкурсу;
- естетичність та оригінальність рішень;
- гармонійність сполучення з ландшафтним оточенням та існуючими
архітектурними рішеннями;
- громадська думка.
5. Завдання Конкурсу
5.1.

Суть проблеми, винесеної на розгляд:

- необхідність увічнення великої людської громадянської і національної
відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід
історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які
віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії,
відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.
5.2.
Концептуальні вимоги до конкурсних проектів:
Пам’ять про тих, хто загинув, є відправною точкою для масштабних змін.
Оновлення адміністративної площи має стати символом цих змін та символом віри у
краще майбутнє.
Учасникам Конкурсу необхідно запропонувати концепцію для вшанування
доленосних подій новітньої історії України, пов’язаних із героїчною боротьбою
українських громадян за права людини та встановлення народовладдя в державі,
вшанування загиблих учасників акцій протесту в Україні, які відбулись протягом
грудня 2013 – лютого 2014 років, на земельній ділянці площею 0,21 га, що
знаходиться у сквері Героїв Небесної Сотні напроти першого під’їзду першої
адміністративної будівлі Одеської обласної ради (м. Одеса, просп. Шевченка, 4).
Ситуаційна схема додається.
З метою увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні Учасникам Конкурсу при
розробці конкурсних проектів необхідно розробити проект пам’ятника Героям
Небесної Сотні (систему пам’ятних елементів) із використанням різних
архітектурних та художніх засобів. Головною метою має стати меморіалізація
тогочасних подій. Конкурсний проект має розповісти і донести сучасним та
майбутнім поколінням історію про жертовний подвиг, ціною якого українці здобули
народовладдя та живуть у державі, де людське життя цінується понад усе.
Оновлена площа має нагадувати нащадкам про силу, волю та гідність
українського народу, який готовий до рішучих дій для збереження демократії та
захисту прав людини.
5.3.
Містобудівні та архітектурно-планувальні вимоги до конкурсних
проектів:
Учасники можуть використовувати просторові форми меморіалу: алея,
сквер, пам’ятник у формі монументальної скульптури, рельєфу, горельєфу,
інсталяції тощо. Пропонується обрати архітектурно-планувальну форму меморіалу
на свій розсуд, спираючись на просторові особливості ділянки проектування.
У межах меморіалу не доцільно:
- розміщувати елементи реклами;
- розміщувати тимчасові споруди;
- розміщувати малі архітектурні форми;
- розміщувати культову споруду.
Під час проектування необхідно утриматися від:
- проектування тільки меморіального барельєфу чи меморіальної дошки;
- проектування поодинокого пам’ятного знаку;
- проявів радянських штампів у меморільаних складових комплексу
(позачасові обеліски, вічні вогні, статичні скульптури тощо);
- прямолінійного, однозначного трактування подій у вигляді
натуралістичних зображень шин, щитів, касок тощо.

Конкурсний проект необхідно вирішувати у композиційній єдності з
існуючою містобудівною структурою оточуючих вулиць – проспектом Шевченка та
проспектом Гагаріна.
Основною вимогою до конкурсних проектів є дотримання домірності зі
сформованим містобудівним середовищем та гармонійності з адміністративним
будинком.
Для зведення пам’ятника (системи пам’ятних елементів) доцільно
застосовувати увесь спектр сучасних матеріалів та новітніх технологій.
Учасникам необхідно знайти сучасні рішення, різні напрямки дизайну,
методи різних архітектурних шкіл, апробацію сучасних просторово-середовищних,
архіеткутрно-типологічних ідей у дизайні та архітектурі.
6. Процедура проведення Конкурсу
6.1.
Для участі у Конкурсі учасники у двомісячний строк з дня
оголошення Конкурсу в ЗМІ подають конкурсні проекти Організатору Конкурсу.
6.2.
Документація для проектування надається в Управлінні
містобудування та архітектури Департаменту розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації за
адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 4, тел. 71-89-294, або завантажується
самостійно з відповідного розділу на офіційних сайтах Замовника та Організатора
Конкурсу.
6.3.
Конкурсний проект подається до Управління містобудування та
архітектури Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального
господарства Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса,
просп. Шевченка, 4, 65032, тел. 71-89-294.
У разі відправлення конкурсного проекту поштою його автор
повідомляє Організатора Конкурсу про дату відправлення і номер поштової
квитанції факсимільним зв’язком або електронною поштою на адресу:
NebesnaSotnya@odessa.gov.ua
6.4.
Учасники Конкурсу для отримання додаткової інформації можуть
звертатися до Організатора – Управління містобудування та архітектури
Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства
Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка,
4, тел. 71-89-294.
6.5.
Матеріали проектів подаються на конкурс до Організатора
анонімно під девізом у формі шестизначного числа.
6.6.
Конкурсний проект складається з таких матеріалів:
- графічних;
- текстових;
- об’ємних;
- цифрових;
- декларації авторства.

6.7.
-

Графічні матеріали:
три вертикальних планшети розмірами 0,60 м в ширину та 1,5 м у
висоту кожен з кресленням у кольоровому або чорно-білому
варіантах;
схема генерального плану (М 1:500);
плани (М 1:100 або 1:50);
фасади (М 1:100 або 1:50);
перерізи з основними конструктивними рішенням (М 1:50) (за
необхідності);
розгортки, перспективи, експозиційні матеріали.

6.8.
Текстові матеріали – пояснювальна записка, яка розкриває ідею,
мотивацію вибору проектного вирішення, відомості про використані символи,
матеріали, терміни реалізації проекту. Обсяг пояснювальної записки – три сторінки
друкованого тексту формату А-4 з використанням гарнітури Time New Roman,
14 кегль, одиничний інтервал.
6.9.
Об’ємні матеріали – планувальний макет та/або комплексна
модель.
Планувальний макет подається в масштабі 1:500. Модель об’єкту
монументально мистецтва (меморіального елементу за вибором автора) подається в
масштабі М 1:50 або 1:20.
6.10.
Цифрові матеріали подаються на сучасному цифровому носії або
надсилаються електронною поштою на адресу: NebesnaSotnya@odessa.gov.ua;
- планшети з графічними матеріалами – у форматі PDF, JPG або
PNG з роздільною здатністю 300 dpi;
- пояснювальна записка – у форматі PDF або DOC;
- фотографії планувального макету у кількості 3-5 шт. – у форматі
PDF, JPG або PNG з роздільною здатністю 300 dpi.
6.11.
Декларація авторства – матеріали конкурсних проектів подаються
на Конкурс анонімно, під девізом у формі шестизначного числа, який
проставляється у верхньому правому кутку усіх матеріалів конкурсного проекту.
Інформація про авторів проекту (прізвища, імена, по батькові, ксерокопії 1,
2 та 11 сторінок паспорту; реєстраційні номери облікових карток платників податків
або копію сторінки паспорта з відміткою про відмовлення про прийняття
реєстраційного номеру облікової картки платника податків; номери контактних
телефонів; банківські реквізити; адреси), пропозиції щодо розподілу можливої
премії між членами авторського колективу, завірені їх особистими підписами, та
згода на реалізацію проекту у разі перемоги у конкурсі подаються в запечатаному
конверті з проставленим на ньому девізом.
6.12.
Усі надписи та друковані матеріали одного конкурсного проекту
повинні виконуватися однією мовою відповідно до законодавства України.
6.13.
Усі
демонстраційні
матеріали
необхідно
шифрувати
шестизначним числом.
6.14.
Конкурсний проект повинен відповідати таким критеріям:
- відповідність ідеї Конкурсу;
- унікальність та досконалість концепції;
- урахування містобудівної ситуації;

-

оригінальність просторового вирішення;
композиційна та масштабна єдність;
емоційний вплив запропонованого рішення;
реальність втілення конкурсного проекту у життя.
6.15.
Організатор Конкурсу приймає ескізні проекти для участі у
Конкурсі протягом 2 місяців з дня його оголошення.
6.16.
Матеріали, подані пізніше закінчення приймального періоду, до
участі в Конкурсі не допускаються.
6.17.
Журі проводить перегляд поданих конкурсних проектів на
відповідність умовам Конкурсу після спливу приймального періоду.
6.18.
Громадське обговорення конкурсних проектів здійснюється
шляхом інтернет-голосування на офіційному веб-сайті Замовника та Організатора
Конкурсу, а також на виставці конкурсних проектів.
6.19.
Після спливу чотиримісячного терміну з дня початку Конкурсу
Журі підводить підсумки Конкуру та визначає переможців Конкурсу.
6.20.
Підсумки Конкурсу оголошуються Організаторами Конкурсу та
опубліковуються в засобах масової інформації, на офіційних сайтах Замовник та
Організатора Конкурсу протягом 10 днів з дня оголошення.
6.21.
Після оголошення підсумків Конкурсу у місячний термін
призначається час та місце нагородження переможців та учасників Конкурсу.
6.22.
У разі порушення процедури проведення Конкурсу, інших умов
цього Положення, учасники мають право оскаржити таке порушення в заяві до
голови журі протягом 3 днів після оголошення результатів Конкурсу.
6.23.
При виявленні порушень голова журі може призначити повторний
розгляд ескізних проектів.
6.24.
У разі виявлення порушень, які не можуть бути виправлені згідно
умов конкурсу журі приймає рішення про скасування конкурсу, як такого, що
відбувся з порушеннями.
7. Журі Конкурсу
7.1.
Для визначення переможців Конкурсу створюється журі, склад
якого затверджено рішенням обласної ради.
7.2.
Журі
Конкурсу
формується
з
числа
представників
висококваліфікованих спеціалістів у сфері містобудування та архітектури,
представників Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації,
Одеської міської ради, Національної спілки архітекторів України.
7.3.
Зміна членів журі Конкурсу в період розроблення конкурсних
проектів, їх обговорення і прийняття рішень не допускається.
7.4.
Засідання журі є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
2/3 його складу.
7.5.
Заступники голови журі обираються на першому засіданні журі.
7.6.
Відповідальний секретар Конкурсу одночасно є секретарем журі і
бере участь у його засіданнях без права голосу.
7.7.
Журі Конкурсу не розглядає конкурсні проекти:
- відправлені або подані після закінчення приймального терміну;
- анонімність яких була свідомо порушена;

- такі, що не відповідають вимогам Конкурсу.
7.8.
За рішенням журі конкурсні проекти, що не відповідають умовам
Конкурсу, допускаються до участі у виставці конкурсних проектів з позначкою
«Поза Конкурсом».
7.9.
Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо на нього подано не
менше трьох конкурсних проектів, з яких хоча б одній журі Конкурсу вважає за
можливе присудити премію.
7.10.
Журі Конкурсу приймає рішення стосовно кожного конкурсного
проекту окремо простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі
рівного розподілу голосів голос голови журі є вирішальним.
7.11.
Рішення журі є остаточним і не може бути зміненим.
8. Підсумки Конкурсу
8.1.
Підсумки Конкурсу оформляються протоколом, який містить
оцінку конкурсних проектів, обґрунтування прийнятого рішення, причини
відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші міркування Журі Конкурсу.
Протокол підписується головою та секретарем Журі (відповідальний
секретар Конкурсу).
8.2.
Після встановлення переможців Журі оформляє рішення щодо
розподілу премій. Рішення журі підписується усіма його членами, що брали участь у
засіданні.
8.3.
Протокол Конкурсу та Рішення Журі щодо розподілу премій
передається Замовнику Конкурсу у тижневий термін із дати підбиття підсумків.
8.4.
Після підписання рішення Журі відповідальний секретар Конкурсу
у присутності голови та не менш як двох членів Журі розкриває конверти з девізами
тільки тих конкурсних проектів, які отримали премії.
8.5.
Переможець Конкурсу має переважне право на подальше
розроблення (чи участь у розробленні) проектно-кошторисної та/або містобудівної
документації.
8.6.
Якщо переможець Конкурсу з будь-яких причин не може
безпосередньо здійснювати подальше розроблення проектно-кошторисної або
містобудівної документації, за ним зберігається право на авторську участь у цій
роботі.
8.7.
У разі відмови переможця Конкурсу від подальшої реалізації його
конкурсного проекту Замовник Конкурсу може реалізувати такий проект на свій
розсуд або обрати для реалізації інший премійований конкурсний проект.
8.8.
У разі присудження першої премії іноземному учаснику форма
його залучення до подальшого розроблення проектно-кошторисної та/або
містобудівної документації вирішується відповідно до статті 20 Закону України
«Про архітектурну діяльність».
8.9.
Якщо журі Конкурсу не визнало жодного проекту таким, який
може бути рекомендований для подальшої реалізації, Замовник звільняється від
зобов’язань перед переможцем Конкурсу щодо замовлення на подальше
розроблення проектно-кошторисної або містобудівної документації.

9. Преміальний фонд Конкурсу
9.1.
Для виплати грошової винагороди переможцям Конкурсу
встановлено преміальний фонд 50000 ( п’ятдесят тисяч) гривень:
- перша премія 30000 ( тридцять тисяч) гривень;
- друга премія 15000 ( п’ятнадцять тисяч) гривень;
- третя премія 5000 ( п’ять тисячі) гривень.
9.2.
Присудження першої премії є обов’язковим.
9.3.
Інші учасники Конкурсу нагороджуються відзнаками Одеської
обласної ради.
9.4.
Третя особа, яка бажає встановити додаткову премію, повинна
повідомити про свій намір голову Журі та Замовника Конкурсу і надати відповідну
інформацію до прийняття рішення Журі відповідальному секретарю Конкурсу.
9.5.
Одна премія не може бути присуджена двом конкурсним
проектам.

Додаток до Положення про відкритий конкурс
на кращу проектну пропозицію спорудження
пам’ятника Героям Небесної Сотні у Одеській
області

Ситуаційна схема

