
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА ДРУГОЇ ЧЕРГИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ «МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ» 
      01601, м. Київ, вул. Лаврська, 3                          Код ЄДРПОУ 41185501 т. (044) 254-45-11 

ІПН 411855026552, р/р 35238081099231 в УДКСУ у Печерському р-ні м. Києва, МФО 820172 

 

09.09.2019 № 104 

 

 

 

Журналісту інформаційно-аналітичного 

видання «КиевВласть» 

Мінчук О.М. 

 

Шановна Ольго Михайлівно! 

 

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 02.09.2019 № 0285-1 

повідомляємо. 

1. В рамках реалізації проекту "Реконструкція І черги Меморіального комплексу 

пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом ІІ черги Національного музею 

"Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в 

Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва (Перша черга 

будівництва)" заплановано виконати наступні роботи (укрупнено): 

Найменування робіт 

Спорудження технічного коридору під будівлею «Свіча пам'яті»  

Спорудження комунікаційного колектора методом щитової проходки щитом ПЩ-3,23 

Спорудження шахтного ствола ТС-1 

Монтаж систем внутрішнього протипожежного водопроводу  

Монтаж системи пожежної сиглізації 

Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 

Монтаж системи газового пожежогасіння 

Монтаж системи протидимного захисту 

Монтаж системи автоматизації та диспетчеризації протипожежних систем 

Монтаж системи контролю загазованності 

Монтаж системи автоматизації та диспетчеризації інжен.систем 

Монтаж системи структурованої кабельної мережі 

Монтаж системи відеоспостереження 

Монтаж системи управління медіаконтентом 

Реконструкція будівлі "Зал пам'яті" для вхідної групи похилого ліфту. 

Спорудження похилого ліфту з будівлі «Свіча пам'яті» до будівлі Музею 

Гідроізоляція покрівлі зали пам'яті будівлі «Свіча пам'яті» з прилеглою зовнішньою територією та 

парапетом, шахти ліфта 

Реконструкція Сходів № 2 з утепленням стін будівлі «Свіча пам'яті» 

Реконструкція фасаду будівлі «Свіча пам'яті» з боку внутрішнього двору (утеплення)  



Реконструкція покрівлі даху будівлі «Свіча пам'яті» 

Реконструкція алеї "Дошки пам'яті": заміна системи кріплення дошок на вентильовану, укріплення 

укосів, мощення алеї, заміна розбитих елементів системи зовнішньої підсвітки 
Облаштування мощення пожарного проїзду над шахтою похилого ліфту після її будівництва 

Реконструкція водовідних колодязів № 3, 4 

Часткове відновлення газону та мощення пішохідних доріжок 

Реконструкція системи зовнішнього електроосвітлення території навколо будівлі «Свіча пам'яті» 

Реконструкція підніжжя пам'ятного знаку «Дівчинка з колосками» 

 

2. В рамках реалізації проекту "Реконструкція І черги Меморіального комплексу 

пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом ІІ черги Національного музею 

"Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в 

Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва)" 

заплановано виконати наступні роботи (укрупнено): 

Найменування робіт 

Спорудження будівлі Музею  

Влаштування інженерних мереж в комунікаційному колекторі від будівлі «Свіча пам'яті» до будівлі 

Музею 
Спорудження пішохідного мостового переходу над Дніпровським узвозом (від будівлі Музею до 

автостоянки) 
Будівництво автостоянки для розміщення туристичних автобусів та автотранспорту відвідувачів 
музею 
Благоустрій та озеленення прилеглої до будівлі Музею паркової території 

 
3. Замовником, за результатом проведення 28.08.2019 року на підставі п.4 ч.2 

ст.35 ЗУ «Про публічні закупівлі» переговорів з ТОВ «Основа» підписано протокол 

переговорів №77 та прийнято рішення про визнанням даного учасника переможцем 

торгів з пропозицією 1 254 938 041,25 грн. з ПДВ і наміру укласти з ним договір 

(протокол №78). Зазначена інформація оприлюднена Замовником в установленому 

порядку на веб-порталі Уповноваженого органу із здійснення публічних закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-28-001430-c 

Згідно ч. 3 ст.35 ЗУ «Про публічні закупівлі» Замовник має право укласти 

договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі 

у строк не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

Зважаючи на викладене, оскільки договір ще не підписаний, на жаль не маємо 

можливості надати його вам на теперішній час.  

Враховуючи, що Замовником було двічі відмінено тендер (відкриті торги) через 

відсутність достатньої кількості учасників, предмет закупівлі, його технічні та якісні 

характеристики, у тому числі й Технічне завдання, а також вимоги до учасника 

переговорної процедури закупівлі не відрізняються від вимог, що були визначені 

замовником у тендерній документації (відкриті торги), з якою можна ознайомитись на 

на веб-порталі Уповноваженого органу із здійснення публічних закупівель за 

посиланням:  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-16-000007-b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-28-001430-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-16-000007-b


4. У 2008-2009 роках генпідрядником будівництва «Меморіал пам’яті жертв 

Голодоморів в Україні по вул. І. Мазепи, 15 у Печерському районі м. Києва. (Перша 

черга будівництва)» виступало ЗАТ «Київбудінвест». 

5. Реконструкція першої черги будівництва (2008-2009рр.) потрібна у зв’язку 

будівництвом Другої черги, зокрема: 

- при будівництві Першої черги, в нижній частині будівлі «Свіча пам'яті» не було 

реалізовано проектні рішення щодо спорудження технічного коридору (збільшення 

загальної площі даної будівлі), що мав би забезпечити можливість прокладання під 

даною будівлею інженерних мереж до будівлі майбутнього Музею (2 черга). Причина 

– невизначеність на той час на вищому політичному рівні держави щодо доцільності 

подальшого будівництва 2 черги об'єкту; 

- у зв’язку із зміною з 2009 року вимог Державних будівельних норм України: 

 в частині посилення заходів з доступу осіб з фізичними вадами зокрема 

з’явилась необхідність реконструкції будівлі з прилаштуванням похилого ліфту, що 

сполучатиме будівлю «Свіча пам'яті» з будівлею Музею (2 черга). 

 в частині посилення протипожежних заходів (системи внутрішнього 

протипожежного водопроводу, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та 

управління евакуацією людей, газового пожежогасіння, протидимного захисту, 

автоматизації та диспетчеризації протипожежних систем) тощо.  

6. Проектувальником на об’єкті з 2008 року виступає ТОВ «Проектні системи 

ЛТД», якому належать авторські майнові права на твір архітектури «Об’ємно-

просторові рішення Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні (1 

та 2 черги), що підтверджено Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір 

№70416 від 13.02.2017 та рішення про реєстрацію авторського права на твір, видане 

Державною службою інтелектуальної власності України. 

Згідно Розділу VII. Конфіденційність Договору № 4-ЕП від 30.11.2018 на 

виконання робіт з коригування проектної документації стадії "Ескізний проект", 

оприлюдненим на веб-порталі Уповноваженого органу із здійснення публічних 

закупівель за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-01-000032-a, 

Замовник зобов’язаний зберігати інформацію, в т.ч. текстову та графічну, фотографії, 

та інше, на матеріальних носіях та в електронному вигляді, все що було отримано 

Сторонами в результаті обміну між собою в процесі виконання Договору. Відступ від 

цього положення допускається лише за умови попередньої письмової згоди іншої 

Сторони. Сторони мають право розкривати конфіденційну інформацію третім особам 

лише у випадку залучення останніх до діяльності, спрямованої на реалізацію положень 

Договору, за умови, що така діяльність неможлива без надання такої інформації. У 

цьому випадку інформація може надаватися лише в обсязі, необхідному для реалізації 

положень Договору.  

З огляду на викладене, щодо надання на ознайомлення ескізного проекту, 

просимо Вас звернутись до проектувальника - ТОВ «Проектні системи ЛТД»  

(e-mail: admin@prsys.com.ua, тел. 044-280-13-08, директор Марков Ігор Миколайович). 

 

З повагою,  

 

Директор Замогильний А.Г. 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-01-000032-a
mailto:admin@prsys.com.ua
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