
УВАГА КОНКУРС! 

 

Відповідно до постанови КМУ N 2137 від 25 листопада 1999 р. «Про 

затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», 

Коломацька селищна рада Харківської області оголошує про початок 

відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проектну 

пропозицію пам’ятника (монумента), присвяченого обранню  Івана Мазепи 

гетьманом України.  

Конкурс проводиться з метою виявлення кращої концептуальної ідеї 

високомистецького архітектурно-пластичного вирішення пам'ятника, який  

увічнюватиме визначного державного і військового діяча Івана Степановича  

Мазепу та  історичну козацьку раду 1687 року, на якій його було обрано 

гетьманом України. Встановлення пам’ятника планується в селищі Коломак до 

330-річчю цієї події, яка відзначатиметься  у серпні 2017 року.  

Конкурс проводиться із 16 вересня 2016 року  по 16 січня 2017 року. 

Замовник конкурсу: виконавчий комітет Коломацької селищної ради. 

До участі в конкурсі запрошуються фахівці або авторські колективи 

фахівців – дипломованих професійних архітекторів та скульпторів, а також 

студенти архітектурних і художніх навчальних закладів. Для участі в конкурсі 

учасники конкурсу подають до Коломацької селищної ради заявку на участь у 

конкурсі та підтвердження свого професійного рівня. Реєстраційний внесок не 

сплачується. 

Для відзначення переможців конкурсу встановлена  одна  основна премія у 

розмірі 5000,00 грн. і дві заохочувальні премії у розмірі 2500,00 грн. 

Склад журі конкурсу: БАБЕЦЬ В.І., – Коломацький селищний голова (голова 

журі), члени журі: АНДРЄЄВА О.О., – начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Коломацької районної 

державної адміністрації; ШИНКАРЕНКО О.А., –краєзнавець, РАБІНОВИЧ 

М.С., – головний архітектор Харківської області, ШКОДОВСЬКИЙ Ю.М., – 

ректор Харківського національного  Університету  будівництва та архітектури, 

ДАНИЛЕНКО В.Я., – ректор  Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв,  БЕТЛІЄВСЬКИЙ Ф.Я., – голова секції скульптури Харківського 

обласного відділення Національної спілки художників України. 

Конкурсну документацію можна отримати протягом  місяця в Коломацькій 

селищній раді за адресою: 63100, сел. Коломак, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 2. 

Тел. 05766-56230,   еmail: kolps@i.ua.  

Конкурсні проекти подавати (надсилати) до Коломацької селищної ради за 

тією ж адресою. Конкурсна документація оформляється українською мовою. 

Переможець конкурсу отримує право на подальше проектування 

пам'ятника та його виконання в матеріалі. Конкурсні проекти, які не стануть 

переможцями, будуть з повернуті  авторам на їхню вимогу впродовж місяця 

після оголошення підсумків Конкурсу. 
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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням виконавчого комітету 

« 16 » вересня 2016 року 

 

Умови та програма 

відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект  

пам’ятника (монумента), присвяченого 330-річчю обрання 

 Івана Мазепи гетьманом України 

 

1.     Мета і завдання Конкурсу 

1.1.   Конкурс проводиться  відповідно до постанови КМУ N 2137 від 25 

листопада 1999 року  «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та 

містобудівних конкурсів» та рішення Коломацької селищної ради від 16 серпня 

2016 року «Про спорудження в сел. Коломак   пам’ятника, присвяченого 330-

річчю обрання Івана Мазепи гетьманом України». 

1.2. Метою Конкурсу є виявлення кращих архітектурно-планувальних,    

інженерно-технічних та економічних проектних пропозицій, ідей і концепцій 

пам'ятника  (монумента), що увічнюватиме визначного державного і 

військового діяча Івана Степановича  Мазепу та  історичну козацьку раду 1687 

року, на якій його було обрано гетьманом України. 

1.3.   Завдання Конкурсу – пошук кращої концептуальної ідеї 

високомистецького архітектурно-пластичного вирішення пам'ятника, 

присвяченого  330-річчю обрання Івана Мазепи гетьманом України, який буде 

встановлений у селищі Коломак  на вулиці Івана Мазепи. 

1.4.   Терміни проведення конкурсу: 4 місяці з дня оголошення конкурсу. 

 

2. Замовник Конкурсу 

2.1.   Замовником і організатором Конкурсу є виконавчий комітет Коломацької 

селищної ради.  

2.2.   Для оцінки та визначення проектів-переможців конкурсу створюється 

журі Конкурсу у складі 7 осіб на чолі з Коломацьким селищним головою 

(додається). 

Конкурс є відкритим і до участі в ньому запрошуються фахівці або авторські 

колективи фахівців – дипломованих професійних архітекторів та скульпторів, а 

також студенти архітектурних і художніх навчальних закладів. 

2.3.   Кількість конкурсних проектів від одного автора (авторського колективу) 

не обмежується. 

2.4.   Попередня реєстрація учасників Конкурсу не проводиться. 

2.5.   Умови Конкурсу оприлюднюються в місцевих та центральних  засобах 

масової інформації, на офіційних  сайтах Коломацької селищної ради та 

Коломацької РДА і в соціальних мережах.   

 



 

3.      Вимоги до Конкурсних матеріалів 

3.1.   Для участі в Конкурсі учасники подають проектні пропозиції щодо 

пам’ятника (монумента), присвяченого 330-річчю обрання Івана Мазепи 

гетьманом України  з прив’язкою його до конкретного місця та місцевості.      

3.2. Учасники конкурсу подають  такі матеріали (документи): 

ситуаційний план (М 1: 1000); 

генеральний план (у межах прилеглої території) – М 1: 500; 

макет у межах прилеглої території - М 1: 500 або 1: 200; 

модель пам’ятника в електронному вигляді (масштаб довільний, розширення не 

менше 300 DPI); 

інші ілюстративні матеріали (розгортки, перспективи тощо), необхідні для 

розкриття ідеї проекту. 

3.3.      Графічні матеріали подаються на планшетах формату А1. Обсяг 

пояснювальної записки - не більше двох сторінок друкованого тексту (формат 

А4) з визначенням орієнтовної вартості пам'ятника. 

3.4.      Для спорудження пам'ятника Коломацькою селищною радою погоджено 

місце на березі міського ставка,  на вулиці Івана Мазепи, де встановлено 

пам’ятний камінь. 

3.5.      Учасникам Конкурсу необхідно врахувати співмасштабність пам'ятника 

(монумента) з існуючою забудовою та передбачити благоустрій прилеглої 

території. 

3.6.      Конкурсні пропозиції мають передбачати заходи щодо візуального 

сприйняття пам'ятника та його огляд з проїзної частини дороги, що веде до 

базарної площі. 

3.7.      Пам'ятник рекомендується виконувати з довговічних матеріалів. 

 

4.         Порядок роботи журі Конкурсу 

4.1.      Відкритий Конкурс проводиться в один тур. 

4.2.      Журі приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів. 

4.3.      Засідання журі вважається правочинним, якщо в ньому взяло участь 

більше половини його складу. 

4.4.      Члени журі участі в Конкурсі не беруть, не консультують учасників та 

утримуються від публічних заяв, що можуть вплинути на прийняття авторами 

проектних рішень. 

4.5.      Члени журі не мають права розголошувати будь-які відомості з розгляду 

проектів і визначення переможця. 

4.6.      Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу 

матеріали, що не обумовлені  умовами та програмою Конкурсу. 

4.7.      Журі не розглядає проектів: 

які надіслані або подані після закінчення встановленого терміну; 



анонімність яких була свідомо порушена; 

такі, що не відповідають  умовам та програмі Конкурсу. 

Ці проекти за рішенням журі можуть бути допущені до участі у виставці 

конкурсних проектів із позначкою «Позаконкурсні проекти». 

4.8.      Оголошення результатів Конкурсу проводиться на офіційному сайті 

Коломацької селищної ради та в засобах масової інформації протягом місяця 

після прийняття рішення журі. 

 

5.         Відзначення переможця Конкурсу 

5.1.      Для відзначення кращого проекту, поданого на Конкурс, 

встановлюються основна премія у розмірі 5 000 ( п’ять тисяч) гривень та дві 

заохочувальні премії у розмірі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) грн. кожна. 

5.2.      Переможець конкурсу отримує право на подальше проектування 

пам'ятника та його виконання в матеріалі. 

5.3.      Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо до участі в ньому подано 

не менше двох конкурсних проектів, з яких хоча б одному журі Конкурсу 

вважає за необхідне присудити премію. 

5.4.      Якщо журі не визнало жодний проект таким, який може бути 

рекомендований для подальшої реалізації, замовники звільняються від 

зобов'язань перед переможцем Конкурсу щодо замовлення на подальшу 

розробку проектно-кошторисної документації. 

5.5.  Виплата  грошової  премії  та  вручення  додаткових видів заохочень  

переможцям  Конкурсу   здійснюється  замовником  Конкурсу  у місячний 

термін з дня прийняття рішення журі.  

5.6. Конкурсні проекти, які подані для участі в Конкурсі та які не стали 

переможцями, можуть бути з повернуті  авторам впродовж одного місяця після 

оголошення підсумків Конкурсу. Після цього терміну організатори конкурсу не 

несуть відповідальність за збереження проектів. 

5.8.      Проекти, якому журі присуджена основна та заохочувальні премії, 

переходить у власність територіальної громади селища Коломак. 

 

6.         Витрати Конкурсу 

6.1.      Конкурс фінансується за рахунок бюджету Коломацької селищної ради. 

6.2.      Витрати Конкурсу складають: грошова нагорода (преміальний фонд) та 

витрати, пов’язані з організацією і проведенням Конкурсу. 

 

7.         Контактна інформація 

7.1.      З питань проведення конкурсу звертатися до Коломацької селищної  

ради за адресою: 63100, Харківська обл., Коломацький р-н, смт Коломак, вул. 

гетьмана Мазепи, буд. 2. Тел. 05766-56230. Email: kolps@i.ua 

 



Склад журі  

відкритого архітектурного  конкурсу на кращу 

проектну пропозицію пам’ятника (монумента),  присвяченого 330-річчю 

обрання Івана Мазепи гетьманом України 

 

1. БАБЕЦЬ Володимир Іванович, – Коломацький селищний голова, голова 

журі; 

Члени журі: 

2. АНДРЄЄВА Оксана Олексіївна, – начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Коломацької районної 

державної адміністрації; 

3. ШИНКАРЕНКО Олексій Артемович, – краєзнавець; 

4. РАБІНОВИЧ Михайло Самуїлович, – головний архітектор Харківської 

області, член-кореспондент Українскої академії архітектури; 

5. ШКОДОВСЬКИЙ Юрій Михайлович, – ректор Харківського 

національного  університету  будівництва та архітектури, доктор 

архітектури, професор; 

6. ДАНИЛЕНКО Віктор Якович, – ректор  Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор; 

7. БЕТЛІЄВСЬКИЙ Фелікс Ярославович, – голова секції скульптури 

Харківського обласного відділення Національної спілки художників 

України. 
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