
1 
 

Протокол №2 від 13.05.2019 р. 

засідання журі всеукраїнського замовленого 

містобудівного конкурсу на кращу концепцію реконструкції майданів 

Соборний та Перемоги в місті Житомир 

м. Житомир, вул. Покровська, 6 

Присутні члени журі: 

1. Безбородов Юрій Олександрович – головний архітектор міста, 

заступник директора департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради; 

2. Блажиєвський Ігор Йосипович – директор департаменту містобудування 

та земельних відносин міської ради; 

3. Грабчук Сергій В’ячеславович – архітектор, Житомирська обласна 

організація Національної Спілки архітекторів України;  

4. Коваленко Леонід Іванович – архітектор, Житомирська обласна 

організація Національної Спілки архітекторів України; 

5. Лампіцька  Ірина Станіславівна – головний архітектор ПП “Здобуток- II” 

член правління Житомирської організації Національної спілки 

архітекторів України;  

6. Мединський Віктор Христофорович – заступник директора 

департаменту – начальник управління регіонального розвитку та 

містобудівного кадастру департаменту регіонального розвитку 

облдержадміністрації; 

7. Парфентьєва Тетяна Миколаївна – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації; 

8. Радченко Віталій Олександрович – архітектор, Житомирська обласна 

організація Національної Спілки архітекторів України; 

9. Ткачук Дмитро Григорович – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 Відсутні члени журі: 

1. Микитенко Василь Андрійович – архітектор, фізична-особа 

підприємець; 

2. Нестеровський Олександр Вікторович – інженер, VCDB, м. Дрезден 

(Німеччина); 
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3. Попов Олександр Володимирович – архітектор, директор ТОВ 

“Архіматика”; 

4. Сергієнко Людмила Миколаївна - головний архітектор проектів ТОВ 

“Центр інвентаризації”, член Житомирської обласної організації 

Національної спілки архітекторів України. 

Порядок денний: 

1. Байда М. В. – керівник проектного офісу, відкрила засідання журі, 

нагадала умови і порядок конкурсу, повідомила, про результати рецензії 

проектів. 

2. Дмитро Ткачук, запропонував затвердити порядок денний: 

- розглянути доопрацьовані проектні пропозиції; 

- провести обговорення; 

- прийняти рішення шляхом голосування. 

 Голосування: За –8 , Проти –0, Утрималось – 1   

Рішення прийнято. 

3. Слухали: 

Олена Чернишова – про огляд минулих зауважень на основі незалежних 

експертних оцінок отриманих на запит журі. 

Проект 2419052 

Згідно проведеної експертної оцінки, проект 2419052 має суттєві, критичні 

дефіцити в дотриманні принципів сталої мобільності та безпеки дорожнього 

руху.  

Ключова пропозиція проекту: Зробити майдани центром дозвілля і туризму. 

Проект 2895675 

Згідно проведеної експертної оцінки, в проекті 2895675 дотримані більшість 

принципів сталої мобільності. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

на окремих елементах мережі можуть бути досягнуті при деталізації 

концепції. 

Ключова пропозиція проекту: Зменшити транспортний транзит через 

майдани. 

Проект 2730361 

Згідно проведеної експертної оцінки, в проекті 2730361 дотримані більшість 

принципів сталої мобільності. 

Рішення організації руху двох видів громадського транспорту через майдан 

Соборний по окремих осях дуже ускладнюють завдання безпеки 

дорожнього руху на самому майдані та його підходах. 

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на інших окремих елементах  
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мережі може бути досягнено при деталізації концепції. 

Ключова пропозиція проекту: Трамвай для реновації, рекреації, активізації 

простору. 

4. Члени журі розглянули та прокоментували 3 (три) доопрацьовані 

конкурсні проекти, що були подані на Всеукраїнський замовлений 

містобудівний конкурс на кращу концепцію реконструкції майданів Соборний 

та Перемоги в місті Житомир. 

Мединський Віктор Христофорович запропонував визначити переможця 

шляхом таємного голосування. 

Дмитро Ткачук, запропонував присудити командам перше, друге, третє 

місця шляхом відкритого голосування :  

 Голосування: За –8 , Проти –0, Утрималось – 1 

Вирішили проводити відкрите голосування. 

Дмитро Ткачук ставить на голосування проект  2419052  

Голосування: За –1 , Проти –0, Утрималось – 8 

Дмитро Ткачук ставить на голосування проект  2730361 

Голосування: За –0 , Проти –0, Утрималось – 9 

Дмитро Ткачук ставить на голосування проект  2895675 

Голосування: За –4 , Проти –0, Утрималось – 5 

Вирішили: 

За результатами голосування журі отримали наступні результати: 

I місце — проектна пропозиція 2895675 

ЛКП «Інститут просторового розвитку»                                                 

Авторський колектив: Олександра Сладкова, Олена Зварич, Роман 

Зубачик, Андрій Чайко, Христина Чорноус,Юрій Последніченко,             

Микола Шеремета. 

IІ місце — проектна пропозиція 2419052 

ГО «Урбан Куратори»                                                                                

Авторський колектив: Оксана Мирошниченко, Анастасія Стрижевська,  

Максим Коцюба. 

IІІ місце — проектна пропозиція 2730361                                                        

ТОВ «Ю Сі Джи»                                                                                       

Авторський колектив: Андрій Коман, Тарас Сенів, Юрій Лозовенко,          

Артем Микитенко. 
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Присутні члени журі:  

Безбородов Ю.О. 

Блажиєвський І.Й. 

Грабчук С. В. 

Коваленко Л. І 

Лампіцька І.С. 

Мединський В.Х. 

Парфентьєва Т.М  

Радченко В.О. 

 

Голова журі                                                                          Ткачук Д.Г.  

 

 

Відповідальний секретар                                                     Караван Ю.П.  

 
 


