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ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Конкурс ― форма творчого змагання, яка має на меті виявлення найкращих 

проєктних пропозицій, що розроблені згідно з Програмою та умовами конкурсу. 

Учасник архітектурного конкурсу (надалі ― учасник) ― юридична особа або 

фізична особа-підприємець, яка зареєстрована до участі у конкурсі відповідно до вимог, 

прописаних у пункті 2.4.1 цього документа, отримала лист-запрошення/підтвердження 

реєстрації від організаторів архітектурного конкурсу та в результаті подала на конкурс 

проєкт, що відповідає програмі та умовам конкурсу. 

Ділянка проєктування архітектурного конкурсу (надалі ― ділянка проектування) ― 

територія, у межах якої передбачається розробка проєктних рішень учасником, що 

знаходиться на території мікрорайону «Поділля»  (додаток 1) . 

Девіз ― комбінація з 3 цифр, що є позначенням проекту, поданого учасником.  
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РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА КОНКУРСУ 

1.1. Загальні положення  

1.1.1. Цей документ визначає порядок та умови проведення замовленого  

архітектурного конкурсу на найкращий ескізний проект дитячого дошкільного закладу на 

території житлового мікрорайону "Поділля" у м. Вінниці (надалі – конкурс) з урахуванням 

Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2137 «Про затвердження 

порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів». 

1.1.2. Підставою для проведення конкурсу є рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 11.08.2022р. №1644 “Про проведення замовленого  

архітектурного конкурсу на найкращий ескізний проект дитячого дошкільного закладу на 

території житлового мікрорайону "Поділля" у м. Вінниці ”.                                        …..

1.1.3. Замовником конкурсу є департамент капітального будівництва Вінницької 

міської ради.  

Адреса: вул. Соборна, 59, м. Вінниця, Вінницький район, Вінницька обл. 21050

1.1.4. Вид конкурсу – замовлений конкурс, що проводиться в 1 (один) тур. 

Конкурс, окрім безпосередньої розробки пропозиції учасниками, передбачає 

консультації щодо завдань конкурсу. 

Сторінка конкурсу на сайті міської ради: https://new.vmr.gov.ua/departament-

arkhitektury-ta-mitobuduvannia-vinnytskoi-miskoi-rady#parentHorizontalTab8|undefined1 

 

1.2. Мета та завдання конкурсу 

1.2.1. Мета конкурсу: отримання найкращих пропозицій щодо архітектурної концепції 

будівлі, забезпечення можливості реалізації інноваційних досягнень у дошкільній освіті, 

реалізації передового світового досвіду щодо компоновки та функціонального 

призначення приміщень будівлі, забезпечення позитивного архітектурного ефекту впливу 

на формування архітектурного ансамблю мікрорайону «Поділля», забезпечення 

використання енергоефективних та екологічних технологій у будівництві та процесі 

майбутньої експлуатації будівлі. 

 

1.2.2. Завдання, які ставляться перед учасниками: 

 

1. Проектування об'єкту, що відповідає сучасним тенденціям освітньої архітектури та 

базуватиметься на досвіді створення подібних об'єктів у нових житлових районах 

європейських міст та враховуватиме інноваційні методи створення освітнього 

середовища для дошкільної освіти; 

2. Формування навчального середовища, що забезпечує якісні та комфортні умови 

для освітнього процесу та всебічного розвитку дітей. 
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1.2.3. Вимоги до конкурсних рішень 

 

Функціональні вимоги: 

- опрацювати ділянку проектування, забезпечивши діяльність освітнього закладу в 

умовах житлового мікрорайону;  

Архітектурно-планувальні вимоги: 

- розробити функціональне планування з урахуванням вимог навчального процесу 

та забезпечити нормативний перелік приміщень для об’єкту закладу дошкільної освіти; 

- запропонувати ефективну планувальну схему об’єкту, з урахуванням світового 

досвіду проектування, наповнення і функціонального призначення освітніх приміщень та 

рекреаційних просторів будівель; 

- врахувати обов’язкове проектування захисних споруд цивільного захисту 

(укриттів); 

- проектні рішення будівлі повинні забезпечувати безпеку МГН (маломобільних груп 

населення) відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» з 

урахуванням мобільності осіб з інвалідністю різних категорій, їхньої чисельності і місця 

перебування у будівлі; 

Містобудівні вимоги: 

- на ділянці площею 0.44 га розмістити будівлю закладу дошкільної освіти, з 

урахуванням нормативних вимог та передбачити необхідні функціональні зони 

генерального плану, з майданчиками рекреації для дітей різних вікових груп; 

- розробити комплексну концепцію благоустрою території дошкільного навчального 

закладу, передбачивши на ділянці озеленення, освітлення та сучасні ергономічні 

елементи благоустрою для дитячих майданчиків; 

- врахувати каркас озеленення району і ділянки проектування та розмістити 

проектований об’єкт з урахування рельєфу території; 

- передбачити відкриті простори для рекреації дітей, з можливістю організації 

навчального процесу та дозвіллєвих заходів; 

- забезпечити пішохідно-велосипедну доступність та передбачити основні підходи 

до ділянки з урахуванням розташування житлової забудови району; 

Інженерно-технічні вимоги: 

- врахувати існуючі інженерні мережі при розміщенні дерев; 

1.3. Ділянка проектування 

 Ділянка проектування розташована на території житлового мікрорайону міста Вінниці, 

що активно розвивається. Головними вулично-дорожніми вісями поблизу ділянки є вулиця 

Зодчих та вулиця Пирогова. Площа території під проектування об’єкту складає 0,44 га. 

Простір майбутнього дитячого дошкільного закладу окреслюють дві паралельно розміщені 

вулично-дорожні артерії. У зв’язку з тим, що земельна ділянка лежить в каркасі житлового 

масиву, над нею з трьох сторін височіють багатоповерхові житлові будинки. Рельєф 

ділянки проектування рівнинний без різких перепадів висот. На ділянці є інсуючий зелений 
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каркас. Поряд розміщується велика рекреаційна зона, парк ім. О.І. Ющенка, що є парком-

пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення та улюбленою зоною тихого 

відпочинку мешканців мікрорайону.  

1.4. Склад і форма подачі конкурсних проектів 

1.4.1. Деталізація розробки.  

Стадія проектування: ескізний проект.  

 

1.4.2. Склад конкурсного проекту: 

- графічні матеріали – планшети вертикальної орієнтації, розміром 840 мм на 1400 мм 

у друкованому та електронному вигляді на цифровому носії; 

- текстові матеріали – пояснювальна записка в друкованому та електронному 

вигляді на цифровому носії; 

- додаткові матеріали: макет, відео, тощо - за бажанням. 

 

Перелік рекомендованих графічних матеріалів, які кожен учасник  подає в результаті: 

- схема генплану з благоустроєм території (М 1:500); 

- по поверхові плани (М 1:200); 

- характерні перетини (М 1:200); 

- фасади будівлі із зазначенням матеріалів оздоблення (М 1:200-М 1:500); 

- візуалізації у середовищі з основних характерних ракурсів (не менше трьох); 

- візуалізації інтер’єрів основних груп приміщень (не менше двох); 

- додаткові, необхідні для розкриття ідеї проекту ілюстративні матеріали 

(розгортки, перспективи, схеми тощо).Всі схеми, крім основного, можна комбінувати за 

умови їх читабельності - за бажанням авторів. 

 

1.4.3. Вимоги до оформлення графічної частини конкурсного проекту.  

Конкурсні проекти подаються на конкурс з девізом у формі комбінація з 3 цифр, що є 

позначенням проекту, поданого учасником, яке проставляється у верхньому правому кутку 

на перших сторінках усіх матеріалів конкурсного проекту. Всі написи, підписи на 

конкурсних проектах виконуються українською мовою. На кожний конкурсний проект має 

бути подано не більше 2 (двух) планшетів з графічними матеріалами. Друковані планшети 

подаються на жорсткій основі для зручної експозиції виставки, матеріал - самоклеюча 

плівка (oracal) на ПВХ основі товщиною 5 мм.  

У конкурсних матеріалах використовується метрична шкала вимірів. 

 

1.4.4. Вимоги до оформлення текстових матеріалів конкурсного проекту. 

Текстовими матеріалами конкурсного проекту є пояснювальна записка до проекту, яка 

подається українською мовою. У пояснювальній записці має бути визначено основну ідею 

проектної пропозиції, основні техніко-економічні показники та стислий опис прийнятих 

рішень. Обсяг пояснювальної записки – не більше 4-х аркушів формату А4 друкованого 

тексту Arial (12 кегль). 

 

 



 

 

  

 

5 

 

1.4.5. Вимоги до оформлення матеріалів у цифровому вигляді.  

На кожен проект авторський колектив має подати цифровий носій з матеріалами 

конкурсного проекту: 

- пояснювальна записка у форматі pdf; 

- планшет з графічними матеріалами у форматі pdf з роздільною здатністю 300 dpi; 

- окремо візуалізації для публікацій; 

- фотографії макета за наявності (3-5 шт., формат jpg з роздільною здатністю 300 

dpi). 

 

1.5. Критерії оцінки проектів 

Члени конкурсного журі оцінюватимуть проекти за наступними критеріями: 

1. Вдалість прийнятих рішень, що забезпечують якісні та комфортні умови для 

освітнього розвитку дітей. 

2. Запропоноване рішення об’єкту відповідає конкурсним завданням і вимогам. 

3. Економічна доцільність проектних рішень. 

4. Відповідність нормативним вимогам. 

5. Зрозумілість проектних рішень та унікальність ідей. 

6. Невибагливість та низька затратність догляду за територією.  

Члени журі можуть призначити додаткові критерії. 

 

РОЗДІЛ 2. УМОВИ КОНКУРСУ 

2.1. Конкурсна документація 

Конкурсна документація складається з: 

- програми та умов конкурсу (даний документ); 

- графічних та текстових вихідних даних, а саме: фотофіксація, топогеодезична 

зйомка території планування М 1:500, викопіювання з генерального плану міста. 

Конкурсна документація готується замовником та організаторами конкурсу і надається 

учасникам конкурсу, які попередньо зареєструвалися на участь у конкурсі та отримали 

підтвердження реєстрації від організаторів. 

2.2. Учасники процесу та їх ролі 

2.2.1. Замовник конкурсу -  департамент капітального будівництва Вінницької міської 

ради. 

Організатори – департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради, 

департамент освіти Вінницької міської ради. 

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради як організатор 

конкурсу забезпечує: 

- підготовку інформації та оголошень, пов’язаних з проведенням конкурсу, для 

опублікування у пресі та у мережі Інтернет;  

- підготовку, тиражування та розсилку програми та умов конкурсу, а також вихідних 

даних; 
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- супровід роботи допоміжних органів (журі конкурсу); 

- надання учасникам конкурсної документації; 

- комунікація з усіма учасниками процесу; 

- надання необхідних приміщень для організаційної роботи журі конкурсу, прийом 

конкурсних проектів та їх тимчасове зберігання; 

Департамент освіти Вінницької міської ради як організатор конкурсу забезпечує: 

- організація та проведення публічних заходів; 

- організацію виставки конкурсних проектів. 

 

2.2.2 Інвестор. 

Виплати премій учасникам здійснюються за рахунок коштів ТОВ «Перлина на 

Поділлі», залучених в рамках договору про забудову території від 20.05.2021 р.  

 

2.2.3 Журі конкурсу.  

Журі конкурсу утворюється з метою оцінки проектів, вибору переможця архітектурного 

конкурсу та присудження премій учасникам за подані на конкурс проекти. Членів журі 

конкурсу визначає замовник. Голова журі та його заступник обираються на першому 

засіданні журі через голосування простою більшістю голосів. Відповідальний секретар 

конкурсу є водночас відповідальним секретарем журі конкурсу і бере участь у його 

засіданнях без права голосу. Замовник залишає за собою право вносити зміни та 

доповнення до складу журі конкурсу у встановленому порядку. 

Члени журі конкурсу: 

- не мають права бути в складі залучених фахівців учасників; 

- не мають права розголошувати будь-які відомості, пов'язані з розглядом проектiв, з 

присудженням премій та заохочень, до закінчення термінів проведення конкурсу; 

- не можуть залучатися до участі у безпосередній роботі над проектом-переможцем.  

Засідання журі конкурсу вважається правомочним, якщо у ньому взяло участь більше 

половини його складу. Рішення журі конкурсу є остаточним. Рішення про результати 

конкурсу, ухвалюється членами журі простою більшістю голосів шляхом відкритого або 

таємного голосування.  

У разі рівного розподілу голосів, відданих за проекти, голова журі конкурсу має право 

вирішального голосу.  

Журі конкурсу не розглядає проектні пропозиції:  

1) відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;  

2) такі, що не відповідають вимогам програми та умов конкурсу.  

Підсумки конкурсу оформляються протоколом і рішенням засідання журі, який містить 

результати голосування, обґрунтування прийнятого рішення, інші міркування. Протокол 

затверджує голова журі та відповідальний секретар конкурсу. Склад журі конкурсу 

наведений у Додатку 2.  

2.3. Графік проведення конкурсу 

Днем оголошення конкурсу слід вважати день публікації у пресі оголошення про 

проведення конкурсу. Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької 
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міської ради оголошує про проведення конкурсу на офіційному сайті Вінницької міської 

ради. 

Процес конкурсу включає такі важливі дати: 

11 серпня 2022 р. – опублікування інформації щодо конкурсу; 

5 - 12 вересня 2022 р. – отримання заявок на участь від команд; 

12 - 16 вересня 2022р. – відбір та письмове запрошення авторських колективів, 

підписання договорів з авторськими колективами, надсилання вихідних даних та початок 

роботи над конкурсним завданням; 

18 листопада 2022 р. до 23:59 за київським часом – кінцевий термін подачі конкурсних 

проектів. Колективи надсилають готові конкурсні проекти у відповідності до пункту 2.5 

цього документу “Процедура подачі конкурсних проектів”; 

24 листопада 2022 р. – засідання журі для визначення результатів конкурсу; 

8 грудня 2022 р. – фінальний захід-презентація. Під час події колективи презентують свої 

проекти, буде оголошено результати засідання журі та подальший графік виставок 

проектів; 

12-23 грудня 2022р. – виставка  проектів. 

 

2.4. Реєстрація участі в конкурсі 

2.4.1. Реєстрація учасника конкурсу  

Можливість заявити про своє бажання взяти участь в конкурсі можуть юридичні особи 

або фізичні особи-підприємці, зареєстровані згідно з чинним законодавством України, що 

відповідно до відкритих реєстрів мають право надавати послуги в сфері архітектури та 

містобудування. У складі команди мають бути фахівці з сертифікатом головного 

архітектора-проектувальника та головного інженера-проектувальника. Клас наслідків СС2. 

Обов’язковий досвід проектування закладів дошкільної освіти.  

На участь у конкурсі не мають права 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. 

Участь у конкурсі є безкоштовною. Реєстраційний внесок учасниками конкурсу не 

сплачується.  

 

2.4.2. Процедура реєстрації 

Потенційні учасники мають можливість заявити про своє бажання взяти участь в 

конкурсі, заповнивши форму реєстрації https://forms.gle/NdqnrbY4JxBeQVpX8 , що включає 

портфоліо команди з релевантними проектами та резюме. 

Портфоліо команди та резюме надається у форматі pdf не більше ніж 100 Мб. 

Портфоліо команди має містити до 4-х релевантних проектів (подібних до тематики 

конкурсу), об’єм - до 4 сторінок А3. Кожен релевантний проект має містити назву проекту, 

короткий опис, рік проектування та ПІБ автора(-ів). Всі матеріали на конкурсний відбір 

подаються українською мовою. 

 

 

 

https://forms.gle/NdqnrbY4JxBeQVpX8
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2.4.3. Критерії відбору команд: 

Фахова оцінка та відбір команд здійснюється замовником та організаторами конкурсу 

відповідно до нижче наведених критеріїв. 

1. Склад команди: відповідність компетенції учасників команди тематиці конкурсу. 

2. Портфоліо: відповідність релевантних проектів тематиці конкурсу . 

Всі команди будуть проінформовані про результати відбору електронною поштою. 

Відібрані для подальшої участі в конкурсі команди отримають запрошення від замовника 

конкурсу. 

 

2.5. Процедура подачі конкурсних проектів 

Матеріали, зазначені в пункті 1.4, необхідно надіслати кур’єрською доставкою з 

обов’язковою поміткою на всіх матеріалах «На конкурс Перлина на Поділлі», або 

передати особисто. Доставка матеріалів здійснюється за адресою: Департамент 

архітектури та містобудування Вінницької міської ради, вул. Пушкіна, 38, м. Вінниця, 

Вінницький район, Вінницька обл., 21050 , в робочі дні з 8:30 до 17:00, на ім’я Барсукова 

Марія Іванівна, тел. +380 73 421-45-16. 

Також електронний варіант конкурсної роботи в повному обсязі обов’язково 

дублюється на електронну адресу arkhkonkurs@gmail.com  (у темі листа вказати девіз 

конкурсного проекту). На електронну адресу всі матеріали подаються посиланнями з 

хмарного сховища для завантаження конкурсного проекту.  

Проекти вважаються поданими у встановлений термін, якщо їх відправлено у 

друкованому вигляді або подано особисто, а також продубльовано на електронну пошту 

не пізніше дати, зазначеної в умовах конкурсу. У разі відправлення проекту поштою його 

автор повинен повідомити організаторам конкурсу (контактний номер телефону вище по 

тексту) дату доставки, службу і номер поштової квитанції.  

До офіційного оголошення переможця конкурсу організатори конкурсу гарантують, що 

подані файли даних будуть використовуватися виключно у цілях попередньої оцінки та 

документування конкурсу, також гарантується їх конфіденційне збереження. За 

результатами конкурсу, після проведення фінального заходу-презентації та виставки, 

конкурсні проекти передаються замовнику конкурсу для постійного зберігання.  

2.6. Порядок визначення переможця конкурсу 

Рішення про результати конкурсу ухвалюється членами журі простою більшістю 

голосів. Проект, який за результатами засідання журі набрав найбільшу кількість голосів, 

може бути визнаний переможцем архітектурного конкурсу у протоколі засідання журі. 

Відповідно до кількості отриманих голосів визначається перше, друге (другі) та третє 

(треті) місце (місця). 

Конкурс вважається таким,  що не відбувся,  якщо на нього подано  менше  трьох  

конкурсних  проектів, та у випадку, коли подані конкурсні роботи не відповідають меті, 

завданням та вимогам архітектурного конкурсу і журі  не вбачає за можливе присудження 

премій.  

mailto:arkhkonkurs@gmail.com
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2.7. Премії конкурсу 

У конкурсі встановлено три премії, якими нагороджуються учасники конкурсу. 

Першою премією архітектурного конкурсу визначено укладання з переможцем 

архітектурного конкурсу договору на розробку проектно-кошторисної документації в сумі 

950 тис. грн. В свою чергу колектив, який зайняв друге місце  отримує грошову премію в 

розмірі 30 тис. грн., а колектив, який зайняв третє місце -  премію в розмірі 20 тис. грн. 

(розмір премій зазначено без врахування утриманих податків). 

Про порядок, місце та час отримання премій організатори повідомляють учасників 

протягом місяця після проведення фінального заходу-презентації. 

2.8. Авторське право та суміжні права 

2.8.1. Авторське право на конкурсний проєкт. 

Усі майнові та немайнові права інтелектуальної власності премійованих проєктів 

переходять до замовника архітектурного конкурсу з можливістю використання учасниками 

з інформаційною метою після оголошення результатів конкурсу.   

Після фінального заходу-презентації організатори та замовник отримують право 

вільно використовувати роботи авторських колективів із зазначенням авторів.  

 

2.8.2 Оприлюднення. 

Всі напрацювання авторських колективів повинні залишатися конфіденційними до 

фінального заходу-презентації. Після цього замовник, організатори та авторські колективи 

мають право оприлюднювати результати конкурсу із зазначенням імен усіх сторін. 

Журі не розглядає проєкти, анонімність яких була свідомо порушена. Такі проєкти 

можуть бути рішенням журі допущені до участі на виставці конкурсних проектів з 

позначкою: “поза конкурсом”. 

2.9. Виставка конкурсних проектів 

Інформація щодо виставки конкурсних проектів буде оприлюднена організаторами 

під час фінального заходу-презентації. Конкурсні проекти та повідомлення про результати 

конкурсу будуть опубліковані на сайті міської ради, у соціальних мережах та у засобах 

масової інформації після фінального заходу-презентації. 

2.10. Подальша співпраця з переможцями 

Якщо журі рекомендує проект команди-переможця до реалізації, то Замовник 

конкурсу зобов’язаний укласти з переможцем архітектурного конкурсу договір на розробку 

проектно-кошторисної документації. 

2.11. Фінансування конкурсного проектування 

Виплати премій учасникам здійснюються за рахунок коштів ТОВ «Перлина на 

Поділлі», залучених в рамках договору про забудову території від 20.05.2021 р.  

Організація конкурсу відбувається за рахунок джерел, не заборонених 

законодавством. 
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2.12. Надання відповідей на запитання 

Всі питання, пов’язані з проведенням конкурсу, можна задати за електронною 

адресою конкурсу: arkhkonkurs@gmail.com  

Подальша комунікація з учасниками конкурсу буде здійснюватися через контактну 

особу, зазначену у формі реєстрації на участь, її електронну адресу та контактний номер 

телефону.  

Офіційна сторінка конкурсу на сайті міської ради: 

https://new.vmr.gov.ua/departament-arkhitektury-ta-mitobuduvannia-vinnytskoi-

miskoi-rady#parentHorizontalTab8|undefined1   

mailto:arkhkonkurs@gmail.com
https://new.vmr.gov.ua/departament-arkhitektury-ta-mitobuduvannia-vinnytskoi-miskoi-rady#parentHorizontalTab8|undefined1
https://new.vmr.gov.ua/departament-arkhitektury-ta-mitobuduvannia-vinnytskoi-miskoi-rady#parentHorizontalTab8|undefined1
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Галина Якубович  _______________________ 

Оксана Яценко _______________________ 

Ігор Откидач _______________________ 

Євгеній Совінський   _______________________ 

Наталія Котощук _______________________ 

Назар Коваленко _______________________ 

Назар Жовнич _______________________ 
 

  

Відповідальний секретар конкурсу  Марія Барсукова 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Межі ділянки конкурсного проектування 

  

Периметр проектування 

ПАРК ІМ. О.І. ЮЩЕНКА 
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Додаток 2. Склад журі 

СКЛАД ЖУРІ 

Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію 

ревіталізації території музею М.М. Коцюбинського з облаштуванням громадського 

простору на прилеглій території у м. Вінниці 

 

 

 

Галина Якубович – заступник міського голови Вінницької міської ради.  

 

Оксана Яценко – директор департаменту освіти Вінницької міської ради. 

 

Ігор Откидач – директор департаменту капітального будівництва Вінницької міської 

ради, представник замовника.  

 

Євгеній Совінський  - перший заступник директора департаменту архітектури та 

містобудування Вінницької міської ради, головний архітектор міста. 

Наталія Котощук - голова правління Вінницької обласної організації Національної 

спілки архітекторів України. 
 

Назар Коваленко - заступник директора КП «Інститут розвитку міст». 

 

Назар Жовнич – головний архітектор ПП «Базис-центр». 

 

Відповідальний секретар конкурсу: Марія Барсукова. 

 

 

 

 

 

 


