
AWARDS

Нижче вказана громадська організація:

Миколаївська обласна військова адміністрація, код ЄДРПОУ 00022579

та нижче вказаний український партнер: 

INSPIRELI AWARDS, Ідентиф. номер: (07585721), яка проводить найбільший студентський архітектурний конкурс планети, 

заснована Президентом Вацлавом Гавлом, проф. Боржкем Шіпкем та психологом архітектури Карлом Смейкалом з метою 

пропагувати студентів з усього світу без обмежень через їхнє економічне, етнічне або соціальне походження

разом укладають цей меморандум про взаємну співпрацю на гуманітарному проєкті INSPIRELI FOR UKRAINE – допомога з 

відновлення знищеною війною архітектури.

Мета меморандуму –  в рамках гуманітарної співпраці  зібрати та опублікувати інформацію про знищені війною будівлі 

українських міст та сіл, включно з їх попередньою (проєктною) документацією на сторінках www.inspireli.com та активно 

поєднати дотичних осіб (адміністраторів, власників, представників) із глобальною академічною, студентською та 

архітектурною спільнотою, яка безкоштовно запропонує архітектурні студії відбудови конкретних будівель.

Сторони визначають, що незважаючи на обсяг втрат та неперервний бій за свободу Українського народу, важливо 

розпочати роботу для майбутньої відбудови.

Цим меморандумом й цим спільним гуманітарним проєктом Сторони намагаються  вперше в історії показати цілому світу 

тисячі конкретних знищених будівель, – життів, історій – показати цілому світові рівень руйнувань, які спричинила війна. І 

одночасно поєднати будівлі з конкретними авторами або й групами авторів, які безкоштовно спроектують архітектурні 

дизайнерські проєкти й так поєднаються з людьми, над будівлями яких вони будуть працювати.

Зобов’язання сторін:

ź В разі необхідності Українська сторона надасть інформацію про будівлі або урбаністичні одиниці, які були пошкоджені 

війною, й вкаже завдання проєкту відбудови.

ź Архітектори, університети, студенти зареєструються на сайті INSPIRELI для створення архітектурного проєкту відбудови 

даної будівлі чи урбаністичної одиниці.

ź Реалізатори проєкту (архітектори, університети, студенти) зобов’язуються комунікувати з українською стороною щодо 

архітектурного проєкту.

ź Українська сторона за допомогою сайту INSPIRELI матиме змогу спілкуватися у чаті з реалізаторами (архітектори, 

університети, студенти) українською мовою, а міжнародна спільнота побачить повідомлення своєю рідною мовою.

ź INSPIRELI виставить архітектурне завдання на сайті INSPIRELI й оголосить конкурс для світової студентської та 

архітектурної спільноти зі створення архітектурного проєкту відновлення.

ź Кожен реалізатор БЕЗКОШТОВНО й без права на винагороду завантажить архітектурний проєкт відбудови на сайт 

INSPIRELI й підтвердить передачу Миколаївській обласній військовій адміністрації (після завершення воєнного стану - 

обласній державній адміністрації) ліцензії для використання проєкту та його частин для подальшого опрацювання.

ź Реалізатори за виконану роботу отримають сертифікат, що підтверджує їх  допомогу Україні.

ź INSPIRELI забезпечить загальносвітову презентацію тисяч знищених будівель в Україні, залучить тисячі архітекторів та 

студентів до активної відбудови та допоможе вказати напрямок відбудови й забезпечить взаємну комунікацію, не 

зважаючи на місце та час. 

PДля INSPIRELI буде за честь долучитися до відбудови України та створити дієвий інструмент, який у майбутньому зможе 

допомагати будь-де у світі, де виникне така потреба. Сторони визнають, що в результаті співпраці має  з’явитися багато 

корисних поєднань, які одного дня повернуть українським містам та селам їх мир, розвиток та красу.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Віталій Кім 

 

(Начальник військової адміністрації) 

INSPIRELI AWARDS  

Інж. Карел Смейкал, Ph.D. , Intl. Assoc. AIA 

 

(Директор, Президент INSPIRELI AWARDS)
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