РІШЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на
кращий ескіз великого Державного Герба України
19 листопада 2020р., 16.00

Міністерство культури
та інформаційної політики України,
Київ , вул. І.Франка,19, кав. 102

Присутні члени Оргкомітету: Міністр юстиції, співголова Оргкомітету - Малюська Д. Л.,
Міністр культури та інформаційної політики, співголова Оргкомітету - Ткаченко О. В., голова
Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАНУ - Гречило А. Б., Голова
Держмистецтв, секретар Оргкомітету - Григоренко Г. В., Голова Українського інституту
національної пам’яті - Дробович А. £., експерт Інституту спеціальних історичних дисциплін при
Музеї Шереметьєвих - Завітій Б. Д., перший заступник Міністра культури та інформаційної
політики - Карандєєв Р. В., голова підкомітету з питань організації державної влади, державної
служби, служби в органах місцевого самоврядування державних символів та нагород Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування Верховної Ради України - Корнієнко О. С., завідувач відділу Інституту держави і
права імені В. М. Корецького Національної академії наук - Оніщенко Н. М., президент
Української секції Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА під егідою ЮНЕСКО, науковий
співробітник
Інституту
мистецтвознавства,
фольклористики
та
етнології
імені
М. Т. Рильського Національної академії наук - Чегусова 3. А., член Українського геральдичного
товариства - Чмир М. В.

1. Конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України визнати
таким, що відбувся.
2. За результатами роботи Журі з визначення кращих ескізних проектів
великого Державного Герба України визначити:
- першу премію - призначити ескізному проекту під девізом 077077 (Олексій
Кохан) із зауваженнями;
- другу премію - не призначати;
- третю премію - призначити ескізному проекту під девізом 170727
(авторському колективу у складі: Іван Турецький, Лук’ян Турецький, Ігор Глоба,
Дмитро Дубілет, Іван Сварник).
3. Міністерству культури та інформаційної політики України:
- здійснити виплату грошової винагороди переможцям конкурсу у розмірі:
перша премія - 100000 гривень;
третя премія - 30000 гривень (розділити порівну між авторським
колективом);
укласти договір з Коханом О. (за згодою) про передачу авторських
майнових прав на ескіз великого Державного Герба України;
до 1 грудня подати Міністерству юстиції пропозиції за результатами
конкурсу для врахування їх під час розроблення проекту Закону України «Про
державні символи України».

4. Державному агентству України з питань мистецтв та мистецької освіти
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