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1. Підґрунтя 

•   Досвід створення якісного штучного середовища
•   Грант Шведського Інституту
•   Консультації з європейськими професійними організаціями
•   «Український трек» на WUF 11 в Катовіце
•   План відновлення України  
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2.  Партнерство
                       Партнери у Швеції:

- Boverket (Державній  орган  влади у 
сфері архітектурної політики по 
проектуванню середовища)

- Riksarkitekten, (Національний 
архітектор),

- Arkdes (Центр архітектури та дизайну), 
- RAÄ (Національна Рада по спадщине), 
- Göteborgs stad, місто Гетеборг (Міський 

уряд), 
- Färgfabriken (Художня  галерея в 

Стокгольмі)
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                Партнери в  Україні: 

- Національна Спілка архітекторів Україні  
(NSAU),

- Асоціація планувальників і урбаністів 
Україні.

- ReStart Ukraine 
- ro3kvit
- Roadmap 
- Відкритий інститут Харкова
- Europa Nostra Ukraina



3. Завдання 

•  Переосмислення
•  Відображення
•  Нове бачення
•  Можливості 
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4. Цілі                                 5. Цільові групи

● Обімін  знанням 
● Підтримка архітекторів України 
● Переосмислення минулих образів 
● Відповідність проектів критеріям 

Європейського  Союзу 
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● Архітекторі та планувальникі 
Швеціі та України 

● Державні органи та установи 
● Місцеве самоврядування
● Горомадьскі організації 



2022 рік
               23 Серпня          Старт проекту з партнерства 
               28 Вересня         Семінар1 Житло, Стокгольм
               10 Листопад        Семінар 2 Спадщина, Стокгольм 

 2023 рік
                21 Березень       Семінар 3 Трансформація / Ідентифікація, Стокгольм
                31 Травень.        Семінар 4 Сталість, Гетеборг 
                Жовтнень            Слот-конференція, Києві/Стокгольмі
                30 Листопад        Звіт про проект до Шведського  Інституту

6. Процес 
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7. Організація та відповідальність
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Власник проекту: «Архітектори Швеції», директор організації Тобіас Ольссон, 
відповідальний за керування проектом та зв'язок з партнерами. Директор спілки відповідає 
Замовнику про відповідність  цілей  програмним  діям. 

Лідер проекту: Координатор та дослідник України Пьер Міхаель Сальстрем, відповідальний 
за планування проекту, координацію партнерства, формування експертних груп, програмування 
семінарів та аналіз результатів.

Координатор мережі: Павло Нагорний, відповідальний за планування семінару, спілкування з 
українськими партнерами та учасниками, ідентифікацію майбутніх зображень та критичний  
аналіз.



8. Фінансування                    9. Ризики проекту 

Проект в основному фінансується за 
рахунок зовнішнього фінансування з 
Шведського Інституту.  Додаткове 
фінансування також буде надано 
партнерами, архітекторами та 
муніципалітетами, але діяльність 
адаптується до умов. 
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Ризик головним чином пов’язаний з тим, 
яких людей та організацій проект може 
залучити для реалізації цілей, та яких 
додаткових спонсорів буде знайдено.

Існує також ризик того, що проект не 
матиме жодного впливу на громадську 
дискусію.



10. Оцінка 
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• Головним показником успіху проекту є те, що українські архітектори почнут  

співпрацю  та роботу  з архітекторами Швеції, яка буде підтримувати 
відновлення.

• Мірою успіху є також те, що питання архітектурної якості та сталості 
середовища будуть розглянуті в урядовому «Плані відновлення України»

• Швеція економічно підтримує якісний та сталий підхід  відновлення України. 



11. Поточні висновки

• Існує значна міжнародна підтримка
• В Україні є труднощі  координації та встановлення  прозорих  правил збору 

творчої енергії та ініціативи, спровокованих війною.
• В Україні домінує галузева та централізована система планування. 
• Фіксується «проблеми взаєморозуміння» або «конфлікт понять» між 

шведськими і українськім участниками.
• Програмні діі також засвідчили  зростаюче усвідомлення важливості уявних 

візій, а також формального планування та регулювання,  навіть у хаотичній 
ситуації війни. 
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Thank you!  - Дякую!

www.arkitekt.se
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