
Всеукраїнський архітектурний закритий бліц-конкурс на 
визначення кращої архітектурно-планувальної концепції реконструкції 
площі Соборної та частини Флотського бульвару у Центральному районі 
міста Миколаєва. 
 

Архітектурний конкурс - це невід’ємна частина демократичного 
процесу створення публічних просторів у містах. Конкурсна практика дає 
можливість обрати краще архітектурно-планувальне рішення, яке буде 
реалізоване за рахунок бюджетних коштів. Такі конкурси сприяють розвитку 
професійної спільноти архітекторів та міських планувальників в Україні. 

Управлінням містобудування та архітектури разом із комунальною 
установою Миколаївської міської ради «Агенцією розвитку Миколаєва» 
проведено конкурс, метою якого є визначення кращої архітектурно-
планувальної концепції реконструкції площі Соборної та частини Флотського 
бульвару в Центральному районі м. Миколаєва, згідно з принципами сталого 
розвитку та світовими тенденціями розвитку громадських просторів. 

Календарний графік проведення конкурсу: 
21.08.2017 - оголошення конкурсу та реєстрація учасників; 
01.09.2017 - отримання учасниками конкурсної документації, початок 

конкурсного проектування; 
01.10.2107 - останній термін приймання конкурсних проектів; 
06.10.2017 - голосування Журі; 
11.10.2017- оголошення результатів конкурсу, презентація. 
На момент початку конкурсного проектування було подано 45 заявок 

від сертифікованих архітекторів та авторських колективів з 12міст України: 18 
– Київ, 6 – Миколаїв, 4 – Одеса, 4 – Харків, 3 – Львів, 2 – Дніпро, 2 – 
Житомир, 2 – Суми, 1 – Запоріжжя, 1 – Херсон, 1 – Чернівці, 1 – 
Хмельницький. 

На момент останнього терміну приймання проектів було подано 18 
конкурсних проектів, в т.ч. графічні, текстові матеріали та декларації 
авторства. 

Засідання членів Журі пройшло у визначений термін, та було 
розглянуто всі 18 проектів.Журі проводило оцінювання конкурсних робіт по 
визначеним критеріям методом витіснення через консенсус. 

Пояснення: 
Для кожного проекту застосовується наступна процедура: проект 

обговорюється, уточнюються його позитивні сторони та недоліки. Після 



обговорення, якщо хоча б один із членів Журі виступає за те, що даний проект 
може увійти в наступне коло обговорення, такий проект залишається в 
конкурсі. Якщо жоден із членів Журі не вважає за потрібне залишити проект, 
то він “витісняється” з конкурсу. Так повторюється до визначення переможців 
конкурсу. 

Після проходження всіх кіл обговорення, Журі визначило переможців 
конкурсу таким чином: 
  

Премія Девіз проекту 
Перша премія 317244 
Друга премія 000217 
Третяпремія 946494 

 
Рішенням Журі вирішили відзначити конкурсний проект під девізом 

508750, який не увійшов до трійці переможців, та надати йому грамоту 
“Особлива відзнака Журі”. 

Після визначення переможців було відкрито декларації переможців 
конкурсу: 

 
317244 - м. Миколаїв, ТОВ "УрбанКонстракт". 
Авторський колектив: 
Керівник - Парулава Євген Зурабович, 
ГАП - Сисоєва Валентина Володимирівна. 
Орієнтовна вартість реконструкції – 56573,221 тис. грн. 
 
000217 - м. Київ, ТОВ "МОСТ архітектурна студія". 
Авторський колектив: 
Керівник, ГАП - Мостовщиков Юрій Валентинович, 
Петрук Дмитро Олексійович, 
Шкарупа Марія Валентинівна. 
Орієнтовна вартість реконструкції – не вказана. 
 
946494 - м. Суми. 
Авторський колектив: 
ГАП - Прокоф’єва Катерина Вулканівна, 
Адаменко Сергій Григорович. 
Орієнтовна вартість реконструкції – не вказана. 
 



508750 - м. Миколаїв, ТОВ "Архіленд". 
Авторський колектив: 
ГАП - Цимбал Андрій Анатолійович, 
ДжулайВячеслав Васильович, 
Джулай Ірина Миколаївна, 
Орліогло Олексій Олексійович, 
Орліогло Анастасія Володимирівна, 
Заславська Дарія Ігорівна, 
Зеленкін Денис Олександрович, 
Дирда Дмитро Валерійович, 
Лодатно Антон Юрійович. 
Орієнтовна вартість реконструкції – не вказана. 
 
Члени Журі описали позитивні якості проектів-переможців та надали 

свої рекомендації щодо реалізації проекту-переможцю: 
- збільшити фонтан та відцентрувати його відносно вісі площі 

Соборної; 
- передбачити амфітеатр на куті зеленої зони Флотського бульвару зі 

сторони набережної (біля сходів); 
- передбачити більше місць для сидіння на набережній зоні; 
- допрацювати малі архітектурні форми в єдиному стилі; 
- зробити більш плавними доріжки на Флотському бульварі. 
 
Презентація результатів конкурсу відбулася 11 жовтня в малій залі 

Миколаївської міської ради. 
Наступним етапом реалізації концепціїреконструкції площі Соборної та 

частини Флотського бульвару в м. Миколаєві є замовлення та розробка 
проекту «Реконструкції площі Соборної та частини Флотського бульвару в 
Центральному районі м. Миколаєва», згідно Програми економічного та 
соціального розвитку м. Миколаєві на 2017 рік, затвердженої рішенням 
Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/12. 
 


