
 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

04 березня 2021 року Борислав № 66 

 
 

Про утворення конкурсної комісії з 

визначення кращої концептуальної 

пропозиції спорудження пам’ятника 

Йогану (Яну) Зегу в м.Бориславі 

 

Відповідно до ст. 30, 31, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. 6, 25 Закону України „Про охорону культурної спадщини", Закону 

України „Про регулювання містобудівної діяльності, ст. 10 Закону України „Про 

благоустрій населених пунктів”, Правил благоустрою та порядку утримання 

території міста Борислава затверджених рішенням Бориславської міської ради від 

17 червня 2010 року, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 №1181 

„Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів", Наказом 

Державного комітету України з будівництва та архітектури, Міністерства культури 

і мистецтв України від 30.11.2004 №231/806, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15.12.2004 №1588/10187 „Про затвердження Порядку 

спорудження (створення) пам’ятників і монументів",  доручення міського голови 

від 26 лютого 2021року №16, з метою реалізації проекту встановлення пам’ятника 

Йогану (Яну) Зегу в м.Бориславі, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

 1. Утворити конкурсну комісію з визначення кращої концептуальної 

пропозиції спорудження пам’ятника Йогану (Яну) Зегу в м.Бориславі та затвердити  

її склад згідно з додатком. 

 

 2. Затвердити Положення про проведення відкритого конкурсу на кращу 

концептуальну пропозицію спорудження пам’ятника Йогану (Яну) Зегу в 

м.Бориславі, що додається. 

  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Солоненко Світлану та заступника міського голови Гарасимів Роксоляну 

відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.. 

 
 

 

В.о.міського голови, 

секретар міської  ради                                      підпис                                 Юрій ХИМИН 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК  

до рішення виконавчого комітету  

04 березня 2021 року № 66 

 

 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 

 

Конкурсна комісія: 

 

Яворський Ігор - міський голова, голова комісії; 

 

Гарасимів Роксоляна –заступник міського голови, заступник голови комісії; 

 

Опока Володимир - спеціаліст першої категорії містобудівного кадастру 

відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, 

земельних відносин та архітектури, секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

Солоненко Світлана – заступник міського голови; 

 

Баумкетнер Тарас – головний архітектор міста, начальник відділу 

архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних 

відносин та архітектури; 

 

Рахель Володимир – в.о. начальника управління культури, молоді, фізичної 

культури та спорту; 

 

Деленкевич Павло - художник, викладач Львівського державного коледжу 

декоративно-ужиткового мистецтва імені Івана Труша (за згодою); 

 

Мартинюк Назар – художник-скульптор, магістр фундаментального 

мистецтва (за згодою); 

 

Скоп Михайло – художник (за згодою); 

 

Тарнавський Роман – голова правління громадської організації „Українське 

товариство охорони пам’яток історії та культури м.Борислава” (за згодою); 

 

Цайтлер Мирон – голова депутатської комісії з питань екології, туризму та 

сталого розвитку; 

 

Спас Андрій – директор історико-краєзнавчого музею м.Борислава, голова 

депутатської комісії з гуманітарних питань; 

 

Бучинська Альбертина – координатор проєкту „Нафтова колиска Європи: 

забута історія Польщі і України” (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчим комітетом 

04 березня 2021 року № 66 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритого конкурсу на кращу концептуальну пропозицію 

спорудження пам’ятника Йогану (Яну) Зегу в м. Бориславі  

в межах виконання проекту PLBU.01.01.00-UA-0974/19-00 „Нафтова колиска Європи: 

забута історія Польщі і України” за Програмою Транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 

 

1. Мета і завдання Конкурсу 

1.1. Завданням для учасників Конкурсу є розроблення концептуальної ідеї 

архітектурно - пластичного вирішення пам’ятника Йогану (Яну) Зегу - мешканцю 

Борислава, згідно історичної довідки винахідник гасу, дослідник та піонер переробки 

нафти. Для спорудження пам’ятника визначено ділянку на вулиці Шевченка в районі 

будинку №12 в м.Бориславі. 
1.2. Мета відкритого Конкурсу – виявлення кращої архітектурно-планувальної 

та художньо-пластичної концепції пам’ятника.  
1.3. Основні завдання Конкурсу: 
- відображення сучасними художньо-пластичними засобами образу Йогана 

(Яна) Зега; 
- відповідність композиції пам’ятника до обраного місця - поєднання деталей 

пам’ятника та елементів благоустрою із забудовою та ландшафтом; 
- відповідність умовам та завданням, що затверджені в описі та завданнях 

Проєкту „Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України” – пам’ятник 

висотою 1,5 м, без постаменту, виготовлений із композитних матеріалів (полістоун). 

 
2. Основні умови проведення Конкурсу. 

 

2.1 Замовником Конкурсу є Бориславська міська рада, організатором – 

управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської 

міської ради. 

2.2. Конкурсна документація складається відповідно до рішення виконавчого 

комітету Бориславської міської ради „Про утворення конкурсної комісії з визначення 

кращої концептуальної пропозиції спорудження пам’ятника Йогану (Яну) Зегу в 

м.Бориславі”. 

2.3. Учасниками Конкурсу можуть бути окремі фахівці, авторські колективи в 

галузі архітектури, скульптури, дизайну, образотворчого мистецтва, які на день його 

оголошення здобули освіту за відповідними спеціальностями, а також студенти 

профільних навчальних закладів.  

2.4. Конкурс проводиться без обмеження кількості його учасників.  

2.5. Кожен учасник може подати декілька конкурсних проєктів. Кожен 

конкурсний проєкт повинен містити одне конкурсне рішення. 
2.6. Учасниками Конкурсу не можуть бути члени конкурсної комісії, їхні 

близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, які 

безпосередньо пов’язані з членами конкурсної комісії.  
2.7. Конкурс проводиться на безоплатній основі. 
2.8. Відзначення кращих проєктів преміальними виплатами не передбачено.  

 

 

 

 



 

 

2.9.Офіційне оголошення про проведення Конкурсу та його Положення 

оприлюднюються у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті 

Бориславської міської ради, а також розповсюджуються зацікавленим установам і 

організаціям. 
 

3. Організаційне забезпечення Конкурсу 

3.1. Організатор Конкурсу:  
- організовує проведення Конкурсу та оцінку проєктів конкурсною комісією;  
- несе відповідальність за дотримання умов Конкурсу перед його учасниками, 

які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі умови та правила Конкурсу;  
- організовує творче та громадське обговорення конкурсних проєктів.  

3.2. Конкурсна комісія:  
- перевіряє відповідність поданих проєктів умовам Конкурсу, визначає кращі 

проєкти з числа поданих;  
- розглядає подані проекти за наступними критеріями: відповідність проекту 

умовам та вимогам Конкурсу; естетичність та оригінальність рішень; гармонійність 

сполучення з ландшафтним оточенням та існуючими архітектурними рішеннями; 

громадська думка. 
 

4. Процедура проведення конкурсу та визначення переможця 

4.1. Конкурс проводиться в два тури. 

4.2. Тривалість першого туру - 1 місяць. Він передбачає надсилання на 

електронну адресу онлайн - пропозицій від учасників Конкурсу, які повинні містити:  

- графічні матеріали (ситуаційний план М 1: 5000); схему генерального плану в 

межах прилеглої території (М 1: 500); макет у межах прилеглої території (М 1:50 або 

1:100); інші ілюстративні матеріали (розгортки, візуалізація, перспективи тощо), 

необхідні для розкриття ідеї проекту);  

- пояснювальну записку (концепцію) до 2 аркушів (формат А4) разом із 

кошторисно-економічною складовою; 

- фотографії моделі композиції (висота моделі — 0.30-0.50 м). 

4.3. Підведення підсумків першого туру конкурсу проходить на засіданні 

конкурсної комісії, яке відбудеться не пізніше 3 днів після прийняття проєктних 

пропозицій. Конкурсна комісія перевіряє відповідність поданих проєктів умовам 

Конкурсу і відбирає кращі пропозиції для участі в другому турі.  

4.4. Тривалість другого туру становить 10 днів. Автори  відібраних проєктів 

доставляють моделі пам’ятників та проекти із візуалізацією об’єкту (формат А1) до 

Бориславської міської ради за адресою: м. Борислав, вул. Шевченка, 42, де вони 

будуть доступні впродовж 1 тижня для огляду всіх зацікавлених. 

4.5. Остаточне визначення переможця здійснюється на засіданні конкурсної 

комісії з ухваленням рішення про переможця Конкурсу. Рішення є правочинним, якщо 

за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів Комісії.  

4.6. Результати Конкурсу висвітлюються на офіційній сторінці Бориславської 

міської ради та у засобах масової інформації. 

4.7. Переможець Конкурсу отримує право на виконання пам’ятника в матеріалі. 

Із обраним переможцем підписується договір на створення пам’ятника Йогану (Яну) 

Зегу за запронованим макетом. 

4.9. Роботи по створенню і встановленню пам’ятника повинні бути завершені не 

пізніше ніж через 5 місяців після підписання договору.  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                     Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ 

 


