
Архітектурне бюро 

«ТАМ «М. Дьомін»
Микола Дьомін народився 15 вересня 1931 р. у Києві. 1956 закінчив

Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю
«Архітектура». 1956 – 1957 – архітектор Челябінського відділення
«Промбудпроекту», 1957 – 1975 – науковий співробітник, зав. відділом
Київського науково-дослідного і проектного інституту містобудування.
1975–1986 – начальник Управління генерального плану Києва, керівник
комплексу робіт третього післявоєнного генерального плану Києва. З
1988 до 2002 року Микола Мефодійович очолював Державний
науково-дослідний інститут історії та теорії архітектури і
містобудування. З 1988 року очолює кафедру міського будівництва
Київського національного університету будівництва та архітектури. Під
його керівництвом підготовлено тисячі інженерів та
архітекторів-урбаністів, захищено 30 кандидатських та 7 докторських
дисертацій. Микола Дьомін – учасник багатьох міждисциплінарних
українських та міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів. 

З 1990 року Микола Мефодійович керує персональною творчою
архітектурною майстернею «М. Дьомін». Доктор архітектури (1988),
лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1989), професор (1990),
заслужений архітектор України (1997), лауреат Державної премії
України в галузі архітектури (1997), член-кореспондент Академії
мистецтв України (2001).

Іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук
(1993), почесний член Російської академії мистецтв (2006), дійсний
член (1995), віце-президент Української академії архітектури (1997),
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професор Міжнародної академії архітектури та дійсний член її
Московського відділення (1992), дійсний член ІКОМОС (1994).

Президент спілки урбаністів України (1994), член Національної
спілки  архітекторів України (1962), член Комітету з Державних премій
України в галузі архітектури та в галузі науки і техніки, член
науково-методичної ради Держбуду України, Голова спеціалізованої
вченої  ради Д26.056.09 при Київському національному університеті
будівництва і архітектури. Голова та член редколегій кількох наукових
видань. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2002),
відзнакою Київського міського голови «Знак пошани» (2001),
медалями. 

Микола Дьомін – автор понад 40 великих архітектурних і
містобудівних проектів,  генеральних планів м. Києва (1986, 2002), схем
і проектів районного планування областей, проектів детального
планування районів, громадських та житлових будинків, а також понад
200 наукових праць в галузі управління містобудівних систем, охорони
культурної спадщини, створення містобудівних інформаційних систем.

Творча архітектурна майстерня «ТАМ «М. Дьомін» заснована в 1990
році. Основні напрямки діяльності – науково-дослідні і проектні роботи
в сфері:

- містобудування, будівництва і реконструкції житлових і
громадських споруд, об’єктів ландшафтної архітектури;

- дизайну міського середовища, інтер’єрів житлових, громадських та
промислових будівель;

- реставрації пам’яток архітектури.
Основні принципи творчої

діяльності: це повна відповідC
ність об’єкту проектування
містобудівній ситуації, органіC
чне включення об’єкта в
соціально-планувальну струC
ктуру в контекст історично
сформованого міського ландC
шафту; цілісність функціоC
нальної структури архітектурC
ного образу, конструктивного
та інженерного рішення;
інвестиційна привабливість
проектних рішень.

Основні об’єкти: проект
реконструкцій готелю «ПреC
м’єр-Палас»; нежитлового
будинку під Богословський
центр по вул. Якіра, 13;
проекти житлових будинків
по вул. Л. Первомайського,
5-б; Дегтяренка, 22; КомбіC
натній, 25; Гарматній 29-31;
просп. 50-річчя Жовтня, 7,

Житловий комплекс на вул. Лейпцизькій, 13

7-а; Лейпцизькій, 13; малоповерхової забудови з гаражами та
об’єктами соціально-побутового призначення по вул. Лебедєва, 1;
торговельних центрів по вул. Борщагівській, 154; по вул.
Бориспільській, 7; Московському просп, 24-б, 38, Повітрофлотському
просп., 63 тощо.

м. Київ, вул. Горького, 26, оф.17, тел. 289-03-81, факс 289-04-46
deminmaster@gmail.com, dyomin.com.ua, dyomin.org

Торговельний центр «Материк» по вул. Борщагівській, 154 (м. Київ)

Житловий будинок по вул. Дегтяренка, 22 (м. Київ)


