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• Перше, що планую зробити, 
це направити на 
доопрацювання та повторні 
громадські обговорення 
генеральний план міста 
Києва. При цьому 
генеральний план повинен 
розглядатись фрагментами в 
кожному районі міста. 
Необхідно провести потужну 
інформаційну компанію. 
Залучити до розгляду 
якомога більше киян. Кияни 
чітко повинні визначитись: 
чому бути в їхньому 
мікрорайоні, чому не бути. 

1. «Відкритий генеральний план»



По-друге,  необхідно 
провести окремі 
громадські обговорення 
плану зонування 
території міста.

• План зонування повинен 
затверджуватись, як 
окремий документ.

• В плані зонування 
обов'язково необхідно 
обмежити висотність 
нової забудови в районах 
міста Києва з існуючою 
історичною забудовою.

2. «План зонування території»



• Крім вищевказаних 
містобудівних 
документів на кожне 
будівництво повинен 
бути розроблений 
детальний план 
території. 
Обов’язково кожен 
детальний план буде 
розглядатись за 
участю якомога 
більшої кількості осіб, 
які мають право 
надавати пропозиції 
згідно Законодавства. 
Думка громадськості 
повинна бути 
вирішальною.

3. « Детальні плани території»



Маю досвід роботи по забезпеченню містобудівною 
документацією міста Павлограда.

• На посаді головного архітектора міста Павлограда 
здійснював координацію роботи по розробці та 
затвердженню (з врахуванням громадських 
інтересів):

• 1. Генерального плану міста Павлограда;
• 2. Плану зонування території міста     

Павлограда;
• 3. Сімнадцяти детальних планів території  

міста Павлограда.

Містобудівна документація, яка затверджена  з 
врахуванням громадських інтересів,  дозволяє 
уникнути зловживань та конфліктів в сфері 
містобудування.

Антизабудовних конфліктів з громадськістю, 
висвітлених в медіа, по моїй роботі не було. 
Можливо завдяки тому, що кожен проект належним 
чином проглядався громадськістю.



• Буде продовжуватись 
робота по розвитку 
містобудівного кадастру.

• Пріоритетним напрямком 
розвитку містобудівного 
кадастру  буде підготовка 
інформації потрібної для 
потенційних інвесторів.

• Буде проводитись робота 
по моніторингу 
містобудівної діяльності.

4. «Контроль за реалізацією містобудівної документації»



Особливу увагу необхідно 
приділити історичній частині 
міста.

• Виконати повторні наукові 
дослідження та виявити 
додаткові об’єкти  культурної 
спадщини. 

• Розробити  (скоригувати) 
історико-архітектурний 
опорний план та проект зон 
охорони культурної 
спадщини.

• Обмежити поверховість 
забудови в історичній частині 
міста.

• Посилити контроль за 
забудовою  в  історичному 
ареалі та в районі охоронних 
зон окремих пам'яток.

• Посилити контроль за 
проектними рішеннями 
архітекторів в історичній 
частині міста.

5. « Збереження культурної спадщини»



За період моєї роботи на посаді головного 
архітектора міста Павлограда не було зруйнованих 

та понівечених пам'яток архітектури.

• В місті Павлограді охороняються 11 пам’яток містобудування та 
архітектури і 20 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

• При розробці генерального плану міста розроблено історико-
архітектурний опорний план та проект зон охорони культурної 
спадщини міста Павлограда.

• План зонування території виконаний з урахуванням історичного 
ареалу міста та охоронних зон об’єктів культурної спадщини. 

• Вищевказані заходи дозволяють зберегти культурне надбання 
міста Павлограда .



• Необхідно розробити  ЗD –
модель Концепції силуету 
міста Києва .

• Провести обговорення з 
фахівцями та 
громадськістю.

• Особливості Концепції 
силуету міста необхідно 
внести до проекту плану 
зонування території.

• Інвестори (замовники) 
чітко повинні розуміти, яка 
висота забудови повинна 
бути на тій чи іншій 
земельній ділянці .

6. «Гарний силует забудови міста»



• Вважаю, що в місті Києві 
необхідно виконати достойну 
головну площу, яка зможе 
вмістити достатню кількість 
людей для проведення 
урочистих заходів, без 
надмірної кількості малих 
архітектурних форм та 
невиправданої зміни 
рельєфу.

• Необхідно опрацювати 
можливість об'єднання 
“Майдану Незалежності”.

• Врахувати в вищезазначеній 
роботі ідеї конкурсу 
“Територія гідності”. 

7. «Україні - головну площу країни»



• Створення умов для безперешкодного 
пересування інвалідів, жінок з дитячими 
візочками, літніх людей на вулицях 
(шляхом пониження бордюрного
каменю, влаштування пандусів та ін.).

• Створення умов для безперешкодного 
доступу  інвалідів до будівель (шляхом 
будівництва пандусів, виконання 
підйомників та ін.).

• Створення умов сприятливих для сліпих 
(озвучення світлофорів, влаштування 
огорож та ін.). 

8. «Впровадження принципів універсального дизайну»

• Працював в Комітеті по забезпеченню 
доступності  інвалідів до об'єктів міста 
Павлограда. В місті Павлограді виконано 
багато заходів по забезпеченню 
безперешкодного доступу  інвалідів до 
об'єктів.



• Міському голові буде запропоновано створити комісію по перевірці фактів 
самозахвату землі та самовільного будівництва.

• До складу комісії повинні бути включені представники: архітектури, 
землевпорядних служб, ДАБК, БТІ, реєстраційної служби, юристи. Комісія 
повинна виявити самовільні об’єкти.

• Замовники будуть притягнені до відповідальності. 

• Будуть підготовлені позови до суду про демонтаж скандальних самовільних 
об’єктів. Хоча проблемним залишається той факт, що будівництво об’єктів 
не зупинено на початковій стадії, а громадяни вклали гроші в проблемні 
житлові об’єкти.

• Для своєчасного виявлення таких фактів фахівці Департаменту будуть 
щотижня обстежувати закріплені за ними території.

9. «Самовільне будівництво»



В місті Павлограді своєчасно виявлялись факти 
самовільного будівництва. 

• Щотижня працівники відділу містобудування та архітектури 
Павлограда обстежували закріплені за ними території міста. 

• Повідомлялося інспекції державного архітектурно-будівельного 
контролю про виявлення фактів самовільного будівництва. 

• На ранніх стадіях будівництво зупинялось. 

• Порушники сплачували штрафи .



• Нажаль невдале розміщення тимчасових споруд 
спотворює вигляд вулиць. Для підприємців 
торгівля з тимчасових споруд  - це спосіб заробити 
кошти без значних капіталовкладень.

• Необхідно заборонити розміщення тимчасових 
споруд ближче 5 метрів до проїзної частини, на 
об’єктах благоустрою, біля фасадів будівель. 

• Необхідно розробити та провести громадські 
обговорення схем розміщення тимчасових 
споруд. На деяких вулицях взагалі заборонити 
розміщення тимчасових споруд. 

• Проблема щодо самовільного розміщення 
тимчасових споруд  пов’язана з недосконалим 
законодавством. Необхідно ініціювати внесення 
змін в законодавчі акти щодо відповідальності 
громадян за такі дії  та повноважень міських рад 
щодо демонтажу.

10. «Гармонійне розміщення тимчасових споруд»



В місті Павлограді проблема самовільного встановлення 
тимчасових споруд вирішувалась своєчасно.

• Щотижня працівники відділу містобудування та архітектури обстежували 
закріплені за ними території міста. 

• У разі виявлення самовільно встановленої  тимчасової споруди прибувала 
комісія, яка змушувала власника добровільно прибрати споруду. У разі 
відмови вирішувалось питання  звільнення самовільно зайнятої земельної 
ділянки в судовому порядку. 

• Також в судовому порядку вирішувались питання з власниками  щодо 
демонтажу торгівельних павільйонів, у яких закінчились строки оренди 
земельних ділянок в центрі міста. Деякі торгівельні павільйони перенесені, а 
деякі демонтовані.

• Міська рада сприяла підприємцям в розміщенні тимчасових споруд у  
віддалених та спальних районах міста. 

• Нажаль безконтрольним залишається розміщення споруд на землях, які 
знаходяться в користуванні ринків. Згідно законодавства головний архітектор 
не узгоджує проекти та схеми ринків. 



• Пропоную розглянути можливість надання 
земельних ділянок комунальним 
підприємствам для розміщення тимчасових 
споруд , ринків, майданчиків для 
автостоянок, парковок.

• В даному випадку повним власником 
земельної ділянки залишається громада 
міста.  Громаді легко контролювати 
діяльність комунальних підприємств.  
Легко позбавлятись тимчасових споруд у 
разі необхідності. Значна кількість коштів  
буде надходити до комунальних 
підприємств. Міська рада може прийняти 
рішення про перерахування частини 
прибутку комунальних підприємств до 
міського бюджету. При цьому необхідно 
врегулювати порядок надання місць під 
розміщення об'єктів іншим особам 
(можливо шляхом проведення конкурсів). 

11. «Земельні ділянки, які використовуються під розміщення 
тимчасових об'єктів, повинні контролюватись громадою »



• Необхідно розробити чітку Концепцію розміщення 
зовнішньої реклами в місті Києві. Залучити до розробки 
фахівців, зацікавлених осіб, громадськість. Затвердити 
концепцію, як регуляторний акт.

• Створити комісію, яка повинна обстежити розміщення 
існуючих рекламоносіїв в місті.

• За підсумками роботи комісії буде запропоновано 
власникам рекламоносіїв перенести білборди та сітілайти
на  нові місця визначені комісією. Буде виконано 
упорядкування.

• Вважаю за необхідне  демонтувати рекламоносії на 
перехрестях та в охоронних зонах інженерних мереж.

• Деякі білборди будуть демонтовані в зв’язку з 
закінченням строку на розміщення. 

• При цьому будь-яка рекламна фірма зможе встановити 
рекламоносії в визначених концепцією місцях.  

• Вважаю за необхідне звернутись до Верховної Ради для 
внесення змін в недосконалий, на мій погляд,  Закон “Про
рекламу” щодо надання повноважень органам місцевого 
самоврядування визначати “Перелік обмежень  та  
заборон  щодо розміщення зовнішньої реклами”.

12. «Розміщення зовнішньої реклами»



В місті Павлограді відсутня проблема 
розміщення зовнішньої реклами.

• В місті Павлограді вільно працюють рекламні фірми. 

Рекламоносії не заважають пішоходам.

Центр міста не перенасичено білбордами. 

Згідно Концепції розміщення зовнішньої реклами в 
Павлограді визначено:

- білборди встановлюються на відстані 50 м один від 
одного, 

- сітілайти 15 м один від одного. 

Рекламний бізнес приносить значні кошти до місцевого 
бюджету.



• В місті Павлограді проблема 
неправомірного зайняття 
водоохоронних зон вирішувалась за 
допомогою правоохоронних органів. 

13. «Благоустрій набережних та 
прибережних зон річки Дніпро»

• Буду проводити роботу по 
звільненню в межах міста 
водоохоронних зон річки 
Дніпро.

• Забезпечувати виконання 
проектів та заходів по 
благоустрою набережних, 
прибережних зон, островів.



• На даний час розширити 
межі  міста можливо шляхом 
проведення переговорів з 
керівництвом  прилеглих 
селищ і сіл про добровільне 
об’єднання громад або 
передачу деяких земельних 
ділянок.

• Питання  зміни меж міста 
Києва повинно розглядатися 
Верховною радою України. 

14. «Розширення меж міста Києва»

• Маю досвід проведення 
переговорів з керівництвом 
Павлоградського району. 
Визначені земельні ділянки, які 
планується включити до меж 
міста Павлограда.



• Необхідно забезпечити розвиток 
швидкісного електротранспорту для 
зв'язку міста Києва з прилеглими 
містами, селищами та селами. 

• Врахувати в містобудівній 
документації транспортні зв'язки з 
агломерацією.

• Провести переговори з керівництвом 
прилеглих населених пунктів про 
будівництво об'єктів спільного 
використання (підприємств по 
переробці сміття, інженерних об'єктів, 
кладовищ, об'єктів транспорту та ін. )

15. «Співпраця з агломерацією»

• Працював в робочій групі з питання 
будівництва підприємства по переробці 
сміття для міст: Павлоград, 
Першотравенськ, Тернівка та населених 
пунктів Павлоградського району.



• Необхідно провести роботу 
на території міста Києва по 
переведенню земель 
сільськогосподарського 
призначення під інше цільове 
призначення. 

• У разі можливості                      
(з урахуванням громадських 
обговорень) підвищувати 
щільність існуючої забудови 
до нормативної.

• Підвищення щільності 
забудови не повинно 
призводити до втрати 
комфорту проживання 
мешканців існуючих 
будинків, а тим паче до 
конфліктів з громадськістю. 

16. «Раціональне використання земель»



• Створення додаткових 
ділових центрів поза 
межами центральної 
частини Києва приведе 
до зниження 
транспортного 
навантаження на центр 
міста. Робочі місця 
стануть ближчими. 
Кияни менше часу 
будуть витрачати для 
доступу до робочих 
місць. 

17. «Створення додаткових ділових центрів»



• Додаткові робочі місця 
можливо буде створити 
шляхом будівництва 
додаткових підприємств та 
індустріальних парків. 

• Необхідно забезпечити умови 
для залучення міжнародних 
інвестицій, а саме підготувати 
документацію на земельні 
ділянки, побудувати 
інженерно-транспортну 
інфраструктуру (дороги, 
інженерні мережі та ін.)

• Обов'язково будуть виконані 
заходи по забезпеченню 
екологічної безпеки 
(створення санітарно-
захисних зон та ін.)

18. «Створення додаткових робочих місць для киян»



Маю досвід залучення міжнародних інвестицій до 
міста Павлограда

• В 2013 році ми співпрацювали з компанією  Glas Trösch Holding AG
(Швейцарія), одним з найбільших виробників виробів зі скла. 
Планувалось залучити інвестиції в розмірі 250 млн. доларів. Було 
знайдено місце для будівництва заводу по виробництву скла на 
території Павлоградського механічного заводу. В зв’язку з 
початком бойових дій швейцарці переглянули свої плани щодо 
будівництва, тому що місто Павлоград знаходиться приблизно в 
100 км до зони АТО.

Glas Trösch
Holding AG
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Необхідно прикласти максимум 
зусиль на:

• виконання додаткових розв’язок;
• будівництво мостів;
• розширення доріг; 
• влаштування широких тротуарів;
• збільшення кількості парковок;
• виконання додаткових зупинок 

громадського транспорту;
• влаштування велосипедних доріжок;
• будівництво додаткових паркінгів;
• будівництво додаткових гілок 

метрополітену;
• модернізацію та будівництво 

інженерних мереж 
(електрозабезпечення, 
водопостачання, теплопостачання та 
ін.)

19. «Найкраща інженерно-транспортна інфраструктура для 
міста Києва»



• Буду ініціювати затвердження 
міською радою програми “Доступне
житло”. Чисельність мешканців міста 
Київ постійно зростає. Проект 
програми буде направлений на 
часткову компенсацію  погашення 
кредитів.

• Маю досвід по роботі з подібною 
програмою в 2012 році.

20. «Будівництво доступного житла»



• Я - прихильник комплексного підходу до 
проектування та будівництва на територіях, які 
вільні від забудови. 

• Необхідно здійснювати роботу по комплексній 
реконструкції та забудові кварталів 
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду, 
невпорядкованих, деградованих територій.

21. «Комплексний підхід»



• Необхідно впровадити 
механізм залучення пайової 
участі замовників будівництва 
багатоквартирних житлових 
будинків на будівництво 
дитячих садочків, шкіл, 
амбулаторій.

22. «Будівництво об'єктів соціальної інфраструктури»



• В місті Павлограді за моєю участю 
підібрано 250 таких земельних 
ділянок, що на даний час забезпечує 
потребу повністю.

23. «Забезпечення земельними ділянками 
учасників АТО»

• Буде проводитись робота по 
підбору земельних ділянок в 
місті Києві для будівництва 
садибних житлових будинків 
учасникам бойових дій на сході. 



24. «Будівництво дитячих будинків сімейного типу»

• Необхідно проводити роботу по 
будівництву дитячих будинків 
сімейного типу для дітей-сиріт.



• Необхідно підібрати земельні ділянки для 
будівництва модульного житла в місті 
Києві.

• Ми співпрацювали в 2014 році з 
німецьким товариством міжнародного 
співробітництва в Україні “GIZ”. У місті 
Павлограді відкрилось модульне містечко 
для переселенців. Нами запропоновано 
для розміщення містечка одне з 
найкращих місць в Павлограді. Поряд 
знаходиться сосновий ліс, школа, 
дитячий садок, ринок, магазини. У 
тимчасове житло поселилось близько 
450 переселенців з Донецької та 
Луганської областей. Всього модульне 
містечко в Павлограді може прийняти 
640 осіб. 

25. «Будівництво модульного житла для тимчасово 
переміщених осіб»



• Направлю зусилля на 
збереження, розвиток, 
благоустрій рекреаційних 
зон загального 
користування                           
(парків, скверів, бульварів, 
лісопарків, спеціальних 
зелених зон та ін.) 

26. «Зелені зони»

• За період моєї роботи на посаді 
головного архітектора міста 
Павлограда збережені всі 
рекреаційні зони загального 
користування.



• Необхідно передбачити в 
містобудівній документації земельні 
ділянки для будівництва спортивних 
об'єктів.

• Необхідно забезпечити будівництво 
спортивних майданчиків в кожному 
дворі та парку.

27. «Здоров'я киян»



• Будівництво дитячих 
майданчиків, зон відпочинку в 
кожному дворі та парку;

28. «Дозвілля та відпочинок киян»



• Необхідно зберегти 
пам'ятки присвячені 
Великій Вітчизняній 
Війні. У разі 
необхідності виконати 
їх реконструкцію.

• Однозначно необхідно 
перейменувати вулиці, 
які підпадають під 
вимоги Законодавства.

29. «Розумна декомунізація»

У мене є досвід 
проведення 
громадських 
обговорень по 
перейменуванню
вулиць в місті 
Павлограді.



• Необхідно провести роботу по 
встановленню вказівників, аншлагів, 
інформаційних дощок та ін.

• Впорядкувати нумерацію будівель.

30. «Впорядкування адресного господарства»



• Необхідно провести роботу по 
виконанню нічного 
підсвічування фасадів 
будівель.

• Виконати ілюмінацію.

31. «Нічне підсвічування»



• Будівництво фонтанів;

• Виконання реконструкції 
тротуарів;

• Встановлення малих 
архітектурних форм;

• Влаштування квітників;

• Виконання освітлення;

• Паспортизація вулиць;

• Інші заходи.

32. «Благоустрій територій»



• Створення середовища для розвитку туризму:

• Будівництво “Діснейленду”;

• Будівництво готелів, об'єктів обслуговування та ін.

33. «Місто туризму та дозвілля світового рівня»



34. «Будівництво спортивних споруд для 
проведення олімпіад»



«Пропозиції по вдосконаленню роботи 
Департаменту містобудування та архітектури»

Кандидата на посаду 
директора Департаменту 

містобудування та 
архітектури - головного 
архітектора міста Києва 

Сасика О.В. 



• Все залежить від керівника.

• Сам не здійснюю корупційні діяння та іншим не 
дозволяю.

• В місті Павлограді маю репутацію не 
корумпованого керівника. Пропоную звернутись 
до громадських організацій, підприємців, громадян 
в місті Павлограді для підтвердження моїх слів. 

• Під час роботи на посаді головного архітектора 
міста Павлограда були відсутні черги на прийом до 
мене завдяки своєчасному виконанню звернень. 

• В 2013 році мені було важко знайти заступника, 
тому що не кожен бажає жити на “дозволені
Законами доходи ”.

• Не маю підставних фірм. Моя дружина та мої 
близькі родичі не мають бізнесу. Мої 2 брати 
працюють на шахті. Батько пенсіонер. Мати працює 
в лікарні. 

«Боротьба з корупцією»



• Фахівці, які будуть вимагати

“хабарі“ або організовувати  
“відкати” будуть звільнені.

• Порядні фахівці будуть мати 
змогу отримати підвищення.

• В Департаменті повинні 
працювати “слуги народу”, а 
не “важні чиновники”.

• Ніякого хамства.

• Неухильне дотримання 
Законодавства.

• Взаємовиручка.

• Командна робота.

« Кадрова політика»



• Структура завжди формується на 
підставі проблем, які  Департамент 
повинен вирішувати. Під час роботи 
можливо буде скоригувати діяльність 
деяких працівників. На даний час 
значних перетворень я не планую. 

• Вважаю за необхідне посилити роботу 
зі зверненнями громадян та 
юридичних осіб.

• Склад деяких відділів буде 
посилюватись за рахунок наявних 
кадрових одиниць.

• У разі необхідності будуть створені 
управління з питань містобудування та 
архітектури в районах міста (за 
рахунок наявних кадрових одиниць). 

« Структура Департаменту»



• Ніяких одноосібних рішень.

• Прийняття рішень в 5 етапів:

• 1. Департамент містобудування з 
проектувальником та замовником.

• 2. Погодження з міським головою та 
заступником міського голови за 
напрямком;

• 3. Розгляд дорадчими органами 
(містобудівною радою, місцевою 
організацією Національної спілки 
архітекторів України та іншими 
фахівцями);

• 4. Розгляд громадськістю (громадські 
обговорення);

• 5. Розгляд або затвердження 
депутатами Київської міської ради.

« Колегіальність»



• За кожним працівником Департаменту буде 
закріплено частину території міста Києва.

• Щотижня працівник буде зобов’язаний 
обстежувати закріплену територію та 
виявляти:

• Самовільне будівництво на початкових 
стадіях;

• Самовільні тимчасові споруди для 
провадження підприємницької діяльності;

• Самовільно розміщену рекламу;
• Не узгоджені роботи на пам’ятках архітектури;
• Порушення вимог містобудівних умов та 

обмежень наданих Департаментом;
• Порушення Правил благоустрою міста;
• Самозахват землі; 
• Самозахват водоохоронних зон.

При цьому я буду контролювати їхню роботу 
та разом здійснювати обстеження районів 
міста. При виявленні порушень негайно 
будуть прийняті заходи.

«Посилення контролю за містом»



• Щотижня міському голові буде 
направлятись службова записка 
про результати роботи 
Департаменту по 
вищевказаним напрямкам.

• Діяльність Департаменту буде 
регулярно висвітлюватись в 
ЗМІ.

• Будуть розміщуватись  звіти 
про роботу Департаменту на 
офіційному сайті.

« Звітність»



• Всі обговорення питань 
містобудування повинні бути 
відкритими для ЗМІ та 
громадськості.

• Головний архітектор міста 
повинен бути відкритий для 
всіх бажаючих. Не повинно 
бути черг.

• Вважаю, що в результаті 
взаємодії з громадськістю 
конфліктні питання можливо 
буде врегулювати.

« Відкритість. Доступність»



• Рівні права для бізнесу з 
будь-яких питань.

• Відкритий конкурсний 
відбір для проектувальників 
та підрядників.

• Відкриті аукціони на 
користування земельними 
ділянками.

• Справедливе вирішення 
скарг та звернень.

« Рівність»



• Недопущення 
фактів лобіювання 
приватних інтересів 
всупереч інтересам 
громади.

• Врахування 
інтересів громади в 
містобудівній 
документації.

«Інтереси громади більше власних »



• Створення комісій по контролю за 
діяльністю міста з наступних питань: 

• Самовільне будівництво;
• Самовільні тимчасові споруди;
• Розміщення реклами;
• Пам'ятникоохоронна робота;
• Порушення Правил благоустрою міста;
• Самозахват або нецільове 

використання землі; 
• Самозахват водоохоронних зон;
• Розвиток інфраструктури;
• Створення умов для інвалідів;
• Інші питання.

• Впровадження сучасних технологій 
щодо документообігу.

« Співпраця з іншими структурними підрозділами 
КМДА та державними органами»



• Департамент повинен тісно 
співпрацювати з структурними 
підрозділами, які готують проекти 
рішень міської ради з земельних 
питань.

• У разі виявлення намірів по 
використанню земельних ділянок, що 
не відповідають містобудівній 
документації, Департамент повинен 
підготувати заперечення по даним 
питанням на початковій стадії.

• Заявники (користувачі або власники 
земельних ділянок, особи, які мають 
намір отримати земельні ділянки) 
повинні отримати відмову в наданні 
дозволу на використання земельних 
ділянок не за цільовим призначенням, 
яке визначено в містобудівній 
документації.

«Земельні питання»



• Вважаю сучасне Законодавство 
недосконалим. Нажаль недобросовісні 
архітектори під впливом замовників 
виконують неякісні архітектурні рішення 
фасадів будівель при проектуванні. На 
даний час місцева влада не має права 
контролювати дане питання. Вважаю, що 
Департамент містобудування та 
архітектури і столична архітектурна 
спільнота повинні досягти внесення змін 
в Законодавство та отримати 
повноваження контролювати якість 
виконання архітектурних проектних 
рішень фасадів будівель.

• Також з профільним Міністерством 
будуть вирішуватись і інші проблемні 
питання.

« Співпраця з Мінрегіонбудом»



• Найкращі архітектурні ідеї 
можливо отримати лише 
на конкурсах.

• Міста, які не шкодують 
кошти на проведення 
конкурсів мають найкраще 
урбаністичне середовище.

• Департамент повинен 
проводити якомога більше 
конкурсів.

« Архітектурні конкурси»



• Обмін досвідом з органами 
місцевого самоврядування та 
міжнародними організаціями ;

• Впровадження сучасних 
досягнень в містобудуванні.

«Обмін досвідом»



«Перелік проектів та робіт»

Кандидата на посаду директора 
Департаменту містобудування 

та архітектури - головного 
архітектора міста Києва 

Сасика О.В. 



• Являюсь розробником наступних регуляторних актів в місті 
Павлограді:

• 1. «Про затвердження Правил благоустрою території
      міста Павлограда» 2010 р.;
• 2. «Про порядок залучення коштів замовників на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Павлограда»  2012 р.; 

• 3. «Про затвердження Порядку  розміщення тимчасових  
споруд  для провадження підприємницької діяльності в місті  
Павлограді” 2013 р.

• Розробляв графічну частину “Концепції розміщення 
зовнішньої реклами в місті Павлограді”.

«Регуляторні акти»



« Генеральний план міста Павлограда»
• Приймав участь у розробці 

та затвердженні 
генерального плану міста 
Павлограда в період з 2011 
по 2012 роки. Являюсь 
організатором 
громадських слухань щодо 
розгляду  проекту 
генерального плану міста. 
Приймав участь разом з 
фахівцями інституту 
“Діпромісто” імені 
Ю.М.Білоконя у внесенні  
змін до генерального 
плану міста Павлограда за 
результатами громадських 
слухань. 



« План зонування міста Павлограда»

• Приймав участь у 
розробці та затвердженні 
Плану зонування 
території міста 
Павлограда в період з 
2012 по 2013 роки. 
Являюсь організатором 
громадських слухань 
щодо розгляду цього 
проекту. Приймав участь 
разом з фахівцями 
інституту “ХАРКІВПРОЕКТ” 
у розробці даної 
містобудівної 
документації.



• Приймав участь у розробці 17 детальних планів 
території міста Павлограда.

• Здійснював роботу по організації громадських 
слухань та затвердженню вищевказаної 
містобудівної документації.

«Детальні плани території »



• Приймав участь у встановленні в місті Павлограді таких 
пам’ятників: «Т. Г Шевченко», «Визвольної боротьби», 
«Засновнику міста Павлограда Матвію Хижняку», 
“Циганському голокосту”, “Уроженцю  міста Павлограда, 
співавтору статуту ООН Лео Пасвольському”

« Встановлення пам'ятників в місті Павлограді»



• За трудову та творчу 
діяльність мною виконано 
більше тисячі проектних та 
ескізних  рішень будівель, 
споруд, благоустрою, 
тимчасових споруд, малих 
архітектурних форм. 

   (деякі ескізні рішення 
додаються) 

« Ескізи та проекти»



« Ескіз храму на вул. Новоросійська в м.Павлограді »



« Торгівельний центр на вул. Добролюбова в м.Павлограді »



« Торгівельний центр на вул. Добролюбова в м.Павлограді »



« Ескіз магазину на вул. К.Маркса в м.Павлограді »



« Ескіз магазину на вул. К.Маркса в м.Павлограді »



« Ескіз бізнес-центру на вул. Леніна в м.Павлограді»



« Ескіз альтанки в сквері ім. Т.Г. Шевченко в м.Павлограді»



« Ескіз реконструкції лікарні СМСЧ-7 в м.Павлограді»



« Ескіз реконструкції лікарні СМСЧ-7 в м.Павлограді»



« Ескіз житлового будинку в місті Тернівка»



« Ескіз торгівельного центру на вул. Дніпровській в м.Павлограді»



« Ескіз торгівельного центру на вул. Дніпровській в 
м.Павлограді»



« Ескіз громадської будівлі на вул. К.Маркса в м.Павлограді»



« Ескіз автосалону на вул. Дніпровській в м.Павлограді»



« Ескіз торгівельного центру на вул. Дніпровській в 
м.Павлограді»



« Ескіз громадської будівлі на вул. Дніпровській в м.Павлограді»



« Громадська будівля на вул. Дніпровській в м.Павлограді»



« Ескіз торгівельного центру на вул. Дніпровській в 
м.Павлограді»



« Ескіз торгівельного центру на вул. Дніпровській в 
м.Павлограді»



« Ескіз храму на вул. Горького в м.Павлограді»



« Ескіз торгівельного центру на вул. Дніпровській в 
м.Павлограді»



« Ескіз торгівельного центру на вул. Дніпровській в 
м.Павлограді»



« Ескіз магазину з кафе на вул. Комарова в м.Павлограді»



« Ескіз аптеки на пр. Шахтобудівників  в м.Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Дніпропетровськ»



« Садибний житловий будинок в м. Дніпропетровськ»



« Садибний житловий будинок в м. Дніпропетровськ»



« Садибний житловий будинок в м. Дніпропетровськ»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Садибний житловий будинок в м. Павлограді»



« Магазин канцтоварів на вул. К.Маркса в м. Павлограді»



« Магазин господарських товарів на вул. Кравченко
 в м. Павлограді»



« Магазин дитячих товарів на вул. Озерній в м. Павлограді»



« Магазин господарських товарів на вул. К. Маркса
 в м. Павлограді»



« Магазин господарських товарів на вул. Ленінградській
 в м. Павлограді»



« Аптека на вул. Верстатобудівників  в м. Павлограді»



« Ескіз літнього майданчику на вул. Леніна в м. Павлограді»



« Ескіз торгівельного павільйону на вул. Гагаріна в м. Павлограді»



« Ескіз торгівельного павільйону на вул. Дніпровській в 
м. Павлограді»



« Ескіз торгівельного павільйону на вул. Промисловій в 
м. Павлограді»



« Ескіз зупинкового навісу на вул. Дніпровській в м. Павлограді»



« Ескіз інтер'єру будівлі виконкому м. Павлограда»



« Ескіз бульвару закоханих на вул.Озерній в м. Павлограді»



« Ескіз набережної річки Вовча в м. Павлограді»



« Ескіз бульвару 80-ти річчя Дніпропетровщини в м. Павлограді»



« Ремонт фасаду кінотеатру МИР та благоустрій прилеглої до нього території в 
м. Павлограді»



« Ремонт фасаду кінотеатру МИР та благоустрій прилеглої до нього території в 
м. Павлограді»
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