
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від 23.12.2021                                            м. Бурштин                                                      № 236 

 

 

Про проведення відкритого архітектурного  

конкурсу на кращий ескізний проєкт скверу 

ім. В. Чорновола у м. Бурштин 

 

  

Керуючись ст.6 Закону України «Про архітектурну діяльність», Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних 
конкурсів» від 25 листопада 1999 р. № 2137, ст.33, ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
розпорядженням міського голови від 23 листопада 2021р. №682 «Про відзначення у 2022 

році в місті 85-ї річниці з Дня народження В.Чорновола», виконавчий комітет міської ради 
вирішив: 

 

            1.Затвердити умови відкритого архітектурного конкурсу на кращий ескізний проєкт 
скверу ім. В. Чорновола та прилеглої до нього території, згідно з додатком 1. 

 2.Затвердити склад конкурсної комісії (журі) на визначення кращої ескізної 
пропозиції  скверу ім. В. Чорновола та прилеглої території, згідно з додатком 2. 
 3.Організаційному відділу Бурштинської міської ради забезпечити висвітлення 

проведення та результати конкурсу на офіційному сайті міської ради, на популярних е-
ресурсах міста, в засобах масової інформації. 

4.Замовником конкурсу визначити виконавчий комітет Бурштинської міської ради. 
5.Організацію та проведення конкурсу покласти на відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради (Юліана Степась). 

6.Фінансовому відділу Бурштинської міської ради (Ольга Петровська) передбачити у 
бюджеті на 2022 рік кошти в сумі 10 000, 00 (десять тисяч) гривень 00 коп. на призовий 

фонд. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 
 

 
 
 Перший заступник міського голови                                         Ростислав СТАСЬКО 
                             

                           
 

 



                                                                                                       Додаток 1 
                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                            Бурштинської міської ради 

                                                                                    від 23.12.2021  № 236 

             

 

Умови відкритого архітектурного конкурсу на кращий ескізний проект скверу  

В. Чорновола та прилеглої до нього території у м. Бурштин 

 

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Бурштинської міської ради. 

Подання заявки щодо участі у конкурсі - з 23 листопада до 31 березня 2022 року. 

 

Реєстрація учасників конкурсу проводяться за адресою: м. Бурштин, вул. С. Бандери, 60, 

відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради,  тел.: 0680503259 

Юліана Степась, начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради. 

 

Умови проведення конкурсу на кращий ескізний проєкт  скверу В. Чорновола у м. 

Бурштин: 

- творчий підхід, оскільки реалізація проєкту планується на території де розміщені 

житлові будинки та відпочивають мешканці міста; 

- проєкт має стати своєрідним символом невмирущої державницької традиції, 

символом тривалої боротьби за ідеали нації, символом прагнення мільйонів панувати 

самостійно на своїй землі він повинен нагадувати про наше минуле і давати 

натхнення для побудови майбутнього, кращого майбутнього для наших дітей, яке 

здобувається ціною життя поколінь героїв-борців; 

- проєкт має сприйматися усіма однозначно як пам'ятник Незалежності, оскільки саме 

Чорновіл ініціював проголошення Декларації про державний суверенітет та Акт 

проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. 

 

Ескізним проєктом необхідно передбачити: 

o містобудівний аналіз; 

o використання SMART-компонентів; 

o виразне образно–пластичне вирішення композиції відповідно до ідеї та змісту; 



o раціональне використання земельної ділянки; 

o об’ємно–просторове і архітектурно–планувальне рішення обслуговування скверу з 

врахуванням масштабу і характеру довкілля; 

o проведення комплексного благоустрою території. 

  

Ескізний проєкт повинен містити: 

o ситуаційний план місця розташування парку М1:2000; 

o схема генплану скверу М1:1000; 

o фрагменти окремих елементів благоустрою  М1:500; 

o ілюстративні матеріали (в довільній формі); 

o пояснювальна записка (до двох сторінок формату А-4) з орієнтовним кошторисом 

витрат на проектування та реалізацію проєкту, облаштування прилеглої території.  

 Конкурсні матеріали подаються під прізвищем учасника, яке проставляється у верхньому 

правому кутку на перших сторінках усіх матеріалів ескізного проєкту та пояснювальній 

записці. 

Завдання конкурсу та основні положення 

До участі у конкурсі запрошуються фахівці та авторські колективи, які подали на конкурс 

проєкти, що відповідають його умовам. 

Конкурс є відкритим. 

Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, їхні близькі родичі, особи, які готували 

конкурсну документацією, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами журі 

виконанням трудових обов’язків. 

Конкурс проводиться в один тур. 

Після оголошення конкурсу учасники повинні у вказаний термін подати заявку щодо участі у 

конкурсі та отримати в організатора конкурсу конкурсну документацію та вихідні дані для 

проектування, до яких входять: 

- умови конкурсу; 

- топоплан з нанесеними інженерними мережами у масштабі 1:500. 

За отримання конкурсної документації реєстраційний внесок учасниками конкурсу не 

сплачується. 

Перед учасниками конкурсу ставиться завдання розробити проєктні пропозиції. 



Мета конкурсу – визначення кращої містобудівельної, архітектурно-пластичної та 

образотворчої концепції проєкту. 

Для реалізації пропонується ділянка на тереторії скверу В. Чорновола. На   цій   ділянці  

 необхідно запроектувати проєкт з урахуванням існуючої містобудівної ситуації з 

відповідним благоустроєм. 

Проєкт має бути реалізований із довговічних матеріалів. 

Усі надписи та друковані матеріали конкурсних проєктів виконуються українською мовою.  

Спосіб графічної подачі матеріалів повинен відповідати можливостям чорно-білого, 

однотонного або кольорового відтворення проєктів. 

Проєкти подаються до 18.00 год. 31 березня 2022 року. 

Підсумки конкурсу підводяться в 2-х місячний термін з останнього дня подачі заявок, 

після попереднього розгляду членами журі. 

За результатами конкурсу журі відбирає три кращі ескізні пропозиції, для яких 

встановлюється призовий фонд: 

І – 5 тис. грн. та переможець конкурсу отримує право на подальшу реалізацію проєкту.  

ІІ – 3 тис. грн. 

ІІІ – 2 тис. грн. 

За результатами Конкурсу журі складає протокол, у якому, зокрема, зазначається. Протокол 

підписується усіма присутніми членами журі з правом кожного висловити власну думку 

стосовно учасників 

Рішення журі є остаточним. У разі рівного розподілу голосів, поданих за проєкт, голова журі 

має право вирішального голосу. 

Результати конкурсу будуть опубліковані в ЗМІ.  

Журі не розглядає проєктні пропозиції: 

- відправлені або підписані після закінчення встановленого терміну, 

-  такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу. 

Не підтримані конкурсні пропозиції повертаються авторам на їх вимогу протягом тижня 

після проведення конкурсу. Після цього терміну організатори конкурсу не несуть 

відповідальності за збереження проєктів. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                            Надія  Кицела 

 

 



                                                                Додаток 2 

                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                            Бурштинської міської ради 

                                                                                  від 23.12.2021 № 236 

 

Склад 

конкурсної комісії (журі) на визначення кращої ескізної пропозиції скверу  

В. Чорновола у м. Бурштин 

Голова комісії (журі):  

Андрієшин Василь Михайлович 

 

міський голова м. Бурштин 

Заступник голови комісії (журі): 

Чуйко Володимир Тарасович 
 
заступника міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради 

Секретар комісії (журі):  

Білоока Тетяна Іванівна 
 

Завідувач сектору містобудування та архітектури 

Члени комісії (журі):  

Кицела Надія Юліанівна Керуюча справами виконавчого комітету 

Степась Юліана Сергіївна Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх 
зв’язків 

Козар Марія Степанівна Начальник відділу у справах молоді та спорту, 
депутат по округу вул.Енергетиків; 

вул.Будівельників. 

Герт Ірина Ігорівна Начальник відділу житлово-комунального 
господарства та обліку комунального майна 

Гулик Володимир Романович Член виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради  

 

 

 

Куруючий справами виконкому                                                                            Надія  Кицела 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 


