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"ЗАТВЕРДЖУЮ" 
Директор  

ДП  "НДПІ містобудування" 
М.Г. СЮР 

 
______________________________ 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про  виставку архітектурних проектів 

 "Набережна Київського моря в архітектурному 
середовищі міста Вишгород" 

 
І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення  виставки 
архітектурних проектів "Набережна Київського моря в архітектурному 
середовищі міста Вишгород" (далі - Виставка). 
1.2. Основними завданнями Виставки є: 
- стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 
- створення умов для реалізації здібностей талановитих та обдарованих студентів; 
- виявлення талановитої творчої молоді у сфері містобудування та архітектури. 
1.3. Виставка проводиться на добровільних засадах і є відкритою для учасників. 
1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Виставки - 
 ДП "НДПІ містобудування". 
1.5. Інформація про проведення Виставки розміщується на офіційному веб-сайті  
ДП "НДПІ містобудування". 
 
ІІ. Порядок проведення Виставки 
2.1. Для участі  у Виставці необхідно  не пізніше 1200год. 15.12.2016 р. подати на 

електронну адресу: ndpi@mail.com (з темою повідомлення "Виставка" )  : 
- назва вищого навчального закладу ; 
- прізвище, ім'я, по-батькові автора (-ів) проекту; 
 -тези до проекту і фото демонстраційної моделі проекту "Набережна Київського моря 

в архітектурному середовищі міста Вишгород" 
2.2. Строки та місце проведення Виставки : ДП "НДПІ містобудування" м. Київ,  
 бул. Лесі Українки,26-а, 6 поверх, Зал засідань. Відкриття Виставки  19 грудня 2016 

року. Строк дії Виставки з 19 по 22 грудня 2016 року. 
2.3. Для участі у Виставці учасник - повинен подати такі документи до 

організаційного комітету Виставки: 
- проект; 
- демонстраційні моделі або макети - за наявності . 
2.4. Програма відкритої Виставки включає: 
виставку  проектів, демонстраційних моделей і макетів; 
стендовий захист проектів учасниками. 
2.5. Учасники Виставки мають право представляти лише по одному проекту. 
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III.  Вимоги до проектів  
3.1. На Виставку подаються проекти, які включають всі об'єкти набережної  з 

елементами благоустрою  візуально   чітко і зрозуміло.  Оформлення  в проекті  всіх 
об'єктів набережної з зображеннями  тривимірних моделей - обов'язково. 

3.2. До оргкомітету Виставки проект подається на паперових і електронних носіях.  
До проекту додається доповідь, демонстраційна модель або макет (за наявності) 
 
IV. Вимоги до оформлення стендових постерів. 
4.1 Постер - вертикально розміщений плакат розміром 1189х841мм (формат А-0) - 

кількість листів не обмежена. 
4.2 Постер повинен містити: заголовок, інформацію про автора(-ів) (прізвище, ім’я, по 

батькові; найменування навчального закладу. 
4.3 Рисунки мають бути чіткі, з підписами; умовні позначення на них мають бути 

розшифровані. У  пояснювальному тексті мають бути посилання на всі креслення 
(зображення). Речення тексту слід робити короткими, конкретними, однозначними. 
Доцільно використовувати максимум графічного матеріалу та мінімум текстового. 

 
V. Організаційний комітет Виставки 
5.1. Склад організаційного комітету визначає ДП "НДПІ містобудування"; 
5.2. До складу організаційного комітету можуть залучатися: 
- адміністративні робітники та спеціалісти ДП "НДПІ містобудування"; 
- фахівці в області архітектури та містобудування з інших організацій; 
- представники органу місцевого самоврядування м. Вишгорода  
 
VI.  Порядок роботи організаційного комітету  
6.1 Затвердження складу організаційного комітету виставки відбувається до 
початку Виставки; 
6.1.Члени Організаційного  комітету: 
- організовують роботу з прийому робіт, їх реєстрацію; 
- організовують  експозицію робіт; 
- визначають режим та терміни роботи Виставки; 
- забезпечують проведення огляду робіт членами оргкомітету; 
- підводять підсумки Виставки з виявленням найкращих робіт, з  внесенням  
пропозицій організатору Виставки щодо відзначення учасників Виставки; 
- оформлюють Рішення оргкомітету протоколом за підписом усіх присутніх  
членів організаційного комітету; 
-розміщують на веб-сайті ДП "НДПІ містобудування" результати Виставки. 
 
VIІ. Визначення та нагородження переможців Виставки 
7.1.  22 грудня  2016р. о 12.00 год. визначаються Переможці та призери Виставки. 
7.2.  22 грудня  2016р. о 14.00 год. нагородження учасників Виставки. 
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Додаток №1 
 
 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 
Директор  

ДП  "НДПІ містобудування" 
М.Г. СЮР 

______________________________ 
 
 
 

 
Склад організаційного комітету Виставки "Набережна Київського моря в 

архітектурному середовищі міста Вишгород" 
 

    
Сюр М.Г -голова оргкомітету 

 
 

Соколов І. А. -заступник голови оргкомітету 
 

 

Колісник І.С. -секретар оргкомітету 
 

 

 
Члени оргкомітету: 
 

  

Кащенко О.В. 
 

-декан архітектурного 
факультету КНУБА 
 

 

ПанченкоТ.Ф. 
 

-співробітник архітектурного 
факультету  КНУБА 
 

 

Проценко С.М. 
 

-співробітник архітектурного 
факультету  КНУБА 
 

 

Лєнков В.Б. -архітектор, співробітник  
ДП "НДПІ містобудування" 
 

 

Мосендз Г.М. -архітектор, співробітник  
ДП "НДПІ містобудування" 
 

 

Плотницька Н.О. -архітектор, співробітник  
ДП "НДПІ містобудування" 
 

 

Васильцова Т.О. -архітектор, співробітник  
ДП "НДПІ містобудування" 
 

 

 
 
 

 
 


