ІНФОКАРТКА
Замовник та організатор конкурсу
Замовник Конкурсу - Виконавчий комітет Львівської міської ради.
Організатор Конкурсу – Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської
міської ради;

Вид конкурсу
Конкурс є Всеукраїнським відкритим конкурсом. Конкурс проводиться в 1 (один) тур.

Тема конкурсу
Створення громадського простору увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні з меморіалізацією
подій Революції Гідності на території вул. М. Кривоноса («Губернаторські вали») у місті Львів.

Мета конкурсу
Визначити найкращі концептуальні пропозиції щодо створення громадського простору на
«Губернаторських валах» (територія вул. М. Кривоноса) увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні
та подій Революції Гідності.

Ділянка проектування
Ділянка розташована на території вул. Максима Кривоноса на «Губернаторських валах».
Загальна площа ділянки ≈ 1,1 га

Територія проектування

Завдання конкурсантам
Основні завдання які ставляться перед конкурсантами для створення громадського простору:
- увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;
- донесення духу Революції Гідності;
- розвиток громадських просторів по всій території проектування;
- просторове об’єднання обох ділянок території проектування (допускається інженерна
або мостова конструкція) з рішенням транспортно-пішохідного конфлікту при переході
вулиці Максима Кривоноса, яке сполучатиме верхню частину валів з нижньою, як символ
єднання українців та вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.
- просторові/технологічні/пластичні/художні форми в міському просторі фіксації пам`яті
про події, учасників та загиблих Героїв Небесної Сотні;
- рішення з обгрунтуванням доцільності/необхідності розташування об`єктів
монументального мистецтва;
- відповідної інфраструктури, притаманної комфортному міському середовищу пішохідного, транспортного та велосипедного сполучення, а також заходи з підвищення
рівня доступності та мобільності для маломобільних груп населення, навігація для
незрячих;
Необхідно просторовими засобами створити емоційне переживання єднання великої кількості
людей заради великої мети – жити вільним у вільній країні. Потрібно передати за що люди
вийшли на Майдан та заради чого загинули Герої Небесної Сотні.
Конкурсанти мають комплексно підійти до вирішення цієї задачі та зберегти
багатофункціональність простору, не переобтяжуючи міський простір меморіальною функцією.
Конкурсанти мають врахувати планувальні обмеження та охоронний статус території
проектування.

Форма подачі конкурсних проектів
Конкурсний проект подається електронному вигляді.

Реєстрація на участь в конкурсі
Для участі в Конкурсі автор/авторський колектив має оформити заявку на участь у Конкурсі за
наданим зразком.
Заявка на участь у Конкурсі подається на електронну пошту: nebesna.sotnya@city-adm.lviv.ua (в
темі листа вказати «заявка на участь в конкурсі»), або поштою чи особисто за адресою:
Управління архітектури Департаменту містобудування ЛМР, 79008, м. Львів, пл.Ринок, 1, каб.
404 з обов`язковою поміткою на конверті «заявка на участь в конкурсі».
Після подачі заявки всі зареєстровані учасники отримають Вихідні дані Конкурсу для здійснення
проектування.

Учасники конкурсу
Участь у Конкурсі беруть фізичні та юридичні особи незалежно від фаху, фахівці, авторські
колективи фахівців.
Якщо особа/колектив – переможець Конкурсу не має спеціальності архітектор або не має
правових засад на впровадження відповідної діяльності на території України, на подальших
стадіях проектування особа/колектив – переможець має залучити до розробки проекту
осіб/колективи/організації, що мають відповідні права.

Реєстраційний внесок
Участь у Конкурсі є безкоштовною. Реєстраційний внесок учасниками Конкурсу не сплачується.

Премії конкурсу
В Конкурсі не передбачено призового фонду.
Переможців буде відзначено заохоченням у вигляді почесних грамот, дипломів та інших
відзнак.

Критерії оцінки проектів
1. Відповідність проекту цінностям Революції Гідності.
2. Відповідність проекту Програмі та умовам Конкурсу.
3. Відповідність проекту Завданню Конкурсу.
4. Унікальність та досконалість проекту.

Графік проведення конкурсу
04.04.2016 р. – початок реєстрації учасників Конкурсу (подача заявок на участь у конкурсі);
18.04.2016 р. – початок видачі Конкурсного завдання та вихідних даних зареєстрованим
учасникам;
18.04.2016 р. – 21.06.2016 р. – конкурсне проектування;
21.06.2016 р. 18:00 год. – останній термін подачі конкурсних проектів;
22.06.2016 р. – 28.06.2016 р. – підготовка конкурсних проектів для роботи Журі;
29.06.2016 р. – 13.07.2016 р. – виставка конкурсних проектів, широке публічне обговорення;
13.07.2016 р. – 16.07.2016 р. – робота Журі, підведення підсумків Конкурсу.

Склад Журі Конкурсу:
БОГДАН ЧЕРКЕС - Доктор архітектури, професор, директор Інституту архітектури, завідувач
кафедри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка», м. Львів;
2. ЮЛІАН ЧАПЛІНСЬКИЙ – Головний архітектор Львова, Начальник Управління архітектури
Департаменту містобудування ЛМР, м. Львів;
3. ОЛЕКСАНДР ЯРЕМА – Голова ЛОО НСАУ, м. Львів;
4. ЮРІЙ СТОЛЯРОВ – лауреат Міжнародного Відкритого конкурсу на концепцію оновленого
громадського простору ядра міста Києва з меморіалізацією подій Революції Гідності
«Територія Гідності», Старший викладач кафедри дизайну архітектурного середовища
Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка», Член Правління Львівської обласної
організації НСАУ;
5. ЛІЛІЯ ОНИЩЕНКО-ШВЕЦЬ - начальник Управління охорони історичного середовища ЛМР;
6. ЛЄНКА ВОЙТОВА - Консультант GIZ; ландшафтний архітектор, урбаніст (за згодою);
7. ВІРА САВЧЕНКО – архітектор, м. Київ;
8. ВОЛОДИМИР ОДРЕХІВСЬКИЙ – Кандидат мистецтвознавства, Професор, Завідувач
кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії
мистецтв, Народний художник України, м.Львів;
9. ЯРОСЛАВ ГРИЦАК - Доктор історичних наук, професор Українського Католицького
Університету, Директор Інституту історичних досліджень Львівського національного
університету ім. І.Франка, Почесний професор НаУКМА. м.Львів;
10. ОЛЕСЬ ДЗИНДРА – художник, засновник «Музею Ідей», м.Львів (за згодою);
11. НАТАЛІЯ ДИГДАЛОВИЧ - представник Загальноукраїнської Громадської Організації
«Родина героїв Небесної Сотні», м. Львів.
1.

Контакти
Управління архітектури
Департаменту містобудування ЛМР
79008, м. Львів, пл.Ринок, 1, каб. 404.
тел. (032) 297-59-63
e-mail: nebesna.sotnya@city-adm.lviv.ua
ЗА ПІДТРИМКИ
Львівської обласної організації
Національної спілки
архітекторів України

Контактна особа: Мар’ян Кардаш
тел. (067) 374 20 08
skype: kardash_m

