
                                 
 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ  
             МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ  
             ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
           (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  
 
                         СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ  
 
                      17.01.2004  N 47/12/48  
  
 
        Про проведення всеукраїнського відкритого конкурсу  
      на кращий проект Меморіального комплексу пам'яті жертв  
                голодоморів та політичних репресій  
  
 
     З метою  увічнення  пам'яті  жертв  голодоморів та політичних  
репресій в Україні,  на виконання Розпорядження Президента України  
від  06.12.2002  р.  N 393 ( 393/2002-рп ) "Про додаткові заходи у  
зв'язку з 70-ми роковинами голодомору  в  Україні",  протокольного  
рішення   за   підсумками  засідання  Організаційного  комітету  з  
підготовки та проведення заходів  у  зв'язку  з  70-ми  роковинами  
голодомору в Україні від 19.11.2003 р.:  
 
     1. Оголосити   всеукраїнський  відкритий  конкурс  на  кращий  
проект  Меморіального  комплексу  пам'яті  жертв  голодоморів   та  
політичних репресій.  
 
     2. Затвердити  програму  та  умови всеукраїнського відкритого  
конкурсу згідно з додатком 1.  
 
     3. Затвердити склад журі всеукраїнського відкритого  конкурсу  
згідно з додатком 2.  
 
     4. Взяти  до  відома,  що фінансове забезпечення підготовки і  
проведення всеукраїнського  відкритого  конкурсу  здійснюється  за  
рахунок  коштів,  передбачених  Міністерству  культури  і мистецтв  
України у Державному бюджеті 2004 року ( 1344-15 ).  
 
     5. Покласти     організаційне     забезпечення     проведення  
всеукраїнського  відкритого  конкурсу  на Управління містобудівної  
політики Державного комітету України з будівництва та архітектури,  
Управління  у  справах  мистецтв  Міністерства культури і мистецтв  
України  та  Головне  управління  містобудування,  архітектури  та  
дизайну  міського  середовища виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної адміністрації).  
 
     6. Контроль  за  виконанням   цього   рішення   покласти   на  
заступника  голови  Держбуду  Казмірука Ю.Й.,  заступника Міністра  
культури і мистецтв України Романчишина В.Г.  та заступника голови  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/393/2002-%D1%80%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1344-15


Київської міської державної адміністрації Присяжнюка В.Ф.  
 
 Голова Державного комітету України  
 з будівництва та архітектури                              В.Череп  
 
 Міністр культури і мистецтв  
 України                                               Ю.Богуцький  
 
 Київський міський голова                             О.Омельченко  
  
 
                                      Додаток 1  
                                      до спільного рішення  
                                      19.01.2004  N 47/12/48  
  
 
                        ПРОГРАМА ТА УМОВИ  
       всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий проект  
        Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів  
                      та політичних репресій  
  
 
     Державний комітет  України  з  будівництва  та   архітектури,  
Міністерство  культури  і  мистецтв України та та виконавчий орган  
Київської міської ради (Київська  міська  державна  адміністрація)  
оголошують  і проводять всеукраїнський відкритий конкурс на кращий  
проект  Меморіального  комплексу  пам'яті  жертв  голодоморів   та  
політичних репресій, спорудження якого передбачається у м. Києві.  
 
              Завдання конкурсу та основні положення  
 
     Перед учасниками   конкурсу   ставиться   завдання  розробити  
проектні пропозиції (форпроекти) Меморіального  комплексу  пам'яті  
жертв  голодоморів  та  політичних  репресій  (далі - Меморіальний  
комплекс)  у   складі   пам'ятного   знаку   (монумента),   музею,  
конференц-залу (на 300 місць), науково-дослідного центру загальною  
площею близько 4,0 тис. кв.м.  
 
     Ідея та  зміст  Меморіального   комплексу   -   незнищенність  
української нації та її боротьба за незалежність.  
 
     Мета Меморіального   комплексу  -  вшанування  пам'яті  жертв  
геноциду,  виховання національної гідності та  жертовності  заради  
слави України.  
 
     Для розташування Меморіального комплексу, згідно з протоколом  
засідання комісії по визначенню місця  розташування  Меморіального  
комплексу  від 22.11.2003 р.,  рішенням Київської міської ради від  
27.11.2003 р.  N 239/1114 ( ra_239023-03 ),  розпорядженням голови  
Київської  міської державної адміністрації від 12.01.2004 р.  N 17  
пропонується ділянка на верхньому  плато  у  парку  "Володимирська  
гірка"   (поблизу   Михайлівського  Золотоверхого  монастиря).  На  
ділянці  має  бути  споруджений  пам'ятний  знак  (монумент);  для  
розміщення музею,  конференц-залу та науково-дослідницького центру  
пропонується      пристосувати      існуючу       будівлю       по  



вул. Трьохсвятительській, 4-6.  
 
     Учасникам конкурсу   належить  запроектувати  пам'ятний  знак  
(монумент), надати концептуальну пропозицію пристосування існуючої  
будівлі,    композиційно-просторову    концепцію   ареалу   впливу  
Меморіального комплексу у межах,  зазначених на підоснові.  
 
     Проекти подаються у такому складі: 
     - ситуаційний план (1:2000); 
     - генеральний     план     (в     межах     ареалу     впливу  
історико-меморіального комплексу) (М 1:500); 
     - макет в межах ареалу впливу комплексу М  1:500,  1:200  (за  
можливістю); 
     - інші ілюстративні матеріали (розгортки,  перспективи тощо),  
необхідні для розкриття ідеї проекту; 
     - пояснювальна записка  (до  2-х  сторінок  формату  А-4)  із  
зазначенням орієнтовної вартості комплексу.  
 
     Матеріали конкурсних   проектних   пропозицій   подаються  на  
конкурс анонімно під девізом у вигляді  шестизначного  числа,  яке  
проставляється   у   верхньому   правому  кутку  на  планшетах  та  
пояснювальній записці.  
 
     Інформація про авторів проекту (прізвища, імена, по батькові,  
адреси,  банківські  реквізити,  ідентифікаційні  коди),  а  також  
пропозиції щодо розподілу можливої премії між членами  авторського  
колективу,   завірені  їх  підписами,  подаються  у  конверті  під  
девізом.  Графічні  матеріали  подаються  на  планшетах  загальною  
площею не більше 5 кв.м (окрім макетів та моделей).  
 
     Термін проведення конкурсу: до 15 березня 2004 року.  
 
     Підведення підсумків конкурсу: до 25 березня 2004 року.  
 
     За результатами  конкурсу  журі  відбирає  три кращі проектні  
пропозиції.  Для відзначення відібраних пропозицій  встановлюються  
три премії: 
     Перша - 20,0 тис.грн. 
     Друга - 15,0 тис.грн. 
     Третя - 10,0 тис.грн.  
 
     Рішення журі є остаточним.  У разі рівного розподілу голосів,  
поданих  за  проект,  голова  журі  має право вирішального голосу.  
Члени журі участі у конкурсі не беруть.  
 
     Журі не розглядає проектні пропозиції: 
     - відправлені   або  подані  після  закінчення  встановленого  
терміну; 
     - анонімність яких була свідомо порушена; 
     - такі,  що  не  відповідають  вимогам  програми  та   умовам  
конкурсу.  
 
     Реєстрація учасників    конкурсу    та    видача   конкурсної  
документації  проводиться  за  адресою:  Держбуд   України,   вул.  
Димитрова, 24.  
 



     Не премійовані  конкурсні  пропозиції повертаються авторам на  
їх вимогу протягом тижня після проведення  конкурсу.  Після  цього  
терміну   організатори  конкурсу  не  несуть  відповідальності  за  
збереження проектів.  
 
     За довідками з питань умов конкурсу  звертатися  до  Держбуду  
України, тел.227-75-38.  
  
 
                                      Додаток 2  
                                      до спільного рішення  
                                      19.01.2004  N 47/12/48  
  
 
                            СКЛАД ЖУРІ  
       всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий проект  
        Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів  
                      та політичних репресій  
  
 
1.  КАЗМІРУК               - заступник голови Державного комітету  
    Юрій Йосипович         України з будівництва та архітектури  
 
2.  РОМАНЧИШИН             - заступник Міністра культури і  
    Василь Григорович      мистецтв України  
 
3.  ПРИСЯЖНЮК              - заступник голови Київської міської  
    Василь Федорович       державної адміністрації  
 
4.  АБИЗОВ                 - директор Науково-дослідного інституту  
    Вадим Адільович        теорії і історії архітектури, за згодою  
 
5.  БИСТРУШКІН             - начальник Головного управління  
    Олександр Павлович     культури, мистецтв і охорони міського  
                           середовища Київської міської державної  
                           адміністрації  
 
6.  ДОВГАНЬ                - скульптор (за згодою)  
    Борис Степанович  
 
7.  ДРАЧ                   - голова товариства "Україна-Світ",  
    Іван Федорович         народний депутат України, за згодою  
 
8.  ЕКОНОМОВ               - начальник управління містобудівної  
    Анатолій Олександрович політики Держбуду України, дійсний член  
                           Української академії архітектури  
 
9.  ЄЖОВ                   - завідувач кафедри Київського  
    Валентин Іванович      національного університету будівництва  
                           та архітектури, народний архітектор  
                           України, дійсний член Української  
                           академії архітектури, за згодою  
 
10. ЖЕЖЕРІН                - голова Київської організації  
    Вадим Борисович        Національної спілки архітекторів  



                           України, за згодою  
 
11. КАЗАКЕВИЧ              - відповідальний секретар Державної  
    Віталій Валерійович    міжвідомчої комісії у справах  
                           увічнення пам'яті жертв війни та  
                           політичних репресій, за згодою  
 
12. КОВШУРА                - директор Дирекції художніх  
    Віра Василівна         виставок України Мінкультури  
 
13. КРУЦИК                 - голова Київської міської організації  
    Роман Миколайович      Всеукраїнського товариства "Меморіал"  
                           ім.В.Стуса, за згодою  
 
14. КУЧЕРУК                - голова Державної служби охорони  
    Микола Максимович      культурної спадщини  
 
15. ЛУК'ЯНЕНКО             - народний депутат України, за згодою  
    Левко Григорович  
 
16. МІТЯКІНА               - головний спеціаліст управління з  
    Олена Геннадіївна      питань мистецтв Мінкультури  
 
17. МОВЧАН                 - голова Всеукраїнського товариства  
    Павло Михайлович       "Просвіта" ім.Т.Г.Шевченка, народний  
                           депутат України, за згодою  
 
18. ОЛІЙНИК                - скульптор, за згодою  
    Микола Олексійович  
 
19. ПІДДУБНА               - головний спеціаліст управління  
    Ірина Григорівна       містобудівної політики Держбуду,  
                           відповідальний секретар  
 
20. ПРОНЮК                 - голова Всеукраїнського товариства  
    Євген Васильович       політичних в'язнів і репресованих,  
                           за згодою  
 
21. СКОРИК                 - професор Української академії  
    Лариса Павлівна        мистецтв, за згодою  
 
22. СМОЛІЙ                 - директор Інституту історії України  
    Валерій Андрійович     НАН України, за згодою  
 
23. СТУКАЛОВ               - головний архітектор проектів ВАТ  
    Олег Костянтинович     товариства "Український зональний  
                           науково-дослідний і проектний  
                           інститут по цивільному будівництву,  
                           за згодою  
 
24. ТАНЮК                  - голова Всеукраїнського товариства  
    Лесь Степанович        "Меморіал" ім.В.Стуса, народний  
                           депутат України, за згодою  
 
25. ЧЕКМАРЬОВ              - головний архітектор інституту  
    Володимир Гнатович     "Київпроект" - директор інституту  



                           "Київгенплан", за згодою  
 
26. ЧЕПЕЛИК                - голова Національної спілки  
    Володимир Андрійович   художників України, народний  
                           художник України, за згодою  
 
27. ШПАРА                  - президент Національної спілки  
    Ігор Петрович          художників України, за згодою  
 
28. ШТОЛЬКО                - президент Української академії  
    Валентин Григорович    архітектури, за згодою  
 
29. ЖУЛИНСЬКИЙ             - академік НАН України, народний  
    Микола Григорович      депутат України, за згодою  
 
30. КУРАС                  - віце-президент НАН України,  
    Іван Федорович         народний депутат України, за згодою  
 
31. ОЛІЙНИК                - голова Фонду культури України,  
    Борис Ілліч            народний депутат України, за згодою  
 


