
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 11.08.2022 р. №1644 

      м. Вінниця 

 

Про проведення замовленого  

архітектурного конкурсу на найкращий  

ескізний проект дитячого дошкільного закладу  

на території житлового мікрорайону "Поділля"  

у м. Вінниці  

 

З метою 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», керуючись Порядком проведення 

архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2137, ст. 6 Закону України «Про 

архітектурну діяльність», ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести замовлений архітектурний конкурс на найкращий ескізний 

проект дитячого дошкільного закладу на території житлового 

мікрорайону "Поділля" у м. Вінниці. 

2. Департаменту архітектури та містобудування міської ради 

організувати проведення архітектурного конкурсу і провести його в 

термін до 09.12.2022 р. 

3. Департаменту капітального будівництва міської ради: 

3.1 . Виступити замовником вказаного конкурсу. 

3.2 . Укласти з переможцем архітектурного конкурсу договір на 

розробку проектно-кошторисної документації в сумі 950 тис. грн. 

за рахунок коштів ТОВ «Перлина на Поділлі», залучених в рамках 

договору про забудову території від 20.05.2021 р., і визначити це 

як першу премію архітектурного конкурсу. 

3.3 . Укласти з учасником архітектурного конкурсу, що посів друге 

місце трьохсторонню угоду на виплату премії  в сумі 30 тис. грн., 



де департамент капітального будівництва виступає замовником 

архітектурного конкурсу, ТОВ «Перлина на Поділлі» - інвестор, 

проектна організація – премійований учасник конкурсу, і 

визначити це як другу премію архітектурного конкурсу. 

3.4 . Укласти з учасником архітектурного конкурсу, що посів третє 

місце трьохсторонню угоду на виплату премії  в сумі 20 тис. грн., 

де департамент капітального будівництва виступає замовником 

архітектурного конкурсу, ТОВ «Перлина на Поділлі» - інвестор, 

проектна організація – премійований учасник конкурсу, і 

визначити це як третю премію архітектурного конкурсу. 

4. Департаменту комунального майна ініціювати внесення відповідних 

змін до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

20.05.2021р. № 1223 «Про затвердження договору про забудову 

території, визнання департаменту капітального будівництва міської 

ради замовником робіт та укладання договорів».  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови С. Матусяка, М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій МОРГУНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент архітектури та містобудування  

Косаковська Вікторія Юріївна 

Працівник за строковим договором відділу культурної спадщини та дизайну 


