
 

 

Бондар Ганна Вячеславівна 

Біографічна довідка  

Громадянство громадянка України  

Дата народження 23 лютого 1975 року  

Місце народження м. Київ  

Сімейний стан  заміжня, виховує трьох дітей 

Володіння мовами українська, російська, англійська – вільно, німецька - вивчає 

Освіта 

1997 р. - вища освіта за кваліфікацією спеціаліст в «Українській академії 
мистецтва» («Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури») за фахом «Мистецтвознавець, спеціаліст з організації та 
управління художньою культурою». 

2010 р. - неповна вища освіта за кваліфікацією «бакалавр» у «Київському 
національному університеті будівництва та архітектури», факультет 
архітектури, спеціалізація «Архітектура будівель та споруд». 

2011 р. -вища освіта за кваліфікацією «спеціаліст» в Національному університеті 
«Львівська Політехніка», факультет архітектури, спеціалізація 
«Архітектура житла». 

2013 – по сьогодні -навчання в аспірантурі кафедри містобудування та архітектури в 
Національному авіаційному університеті. 

Трудова   діяльність 
 

1997 – 1999 рр. -мистецтвознавець-консультант ТОВ «Управляючі системи та 

компоненти», м. Київ.  

1999 – 2000 рр. -менеджер з реклами ТОВ «РА-ЛЕГАТ» представництва архітектурного 
журналу «Ватерпас», м. Київ. 

2001– 2003 рр. -директор відділу реклами ТОВ «Редакція журналу Архітектура і 

престиж»», м. Київ. 

2004 – 2009 рр. -директор відділу по роботі з клієнтами ПП «Рекламно-інформаційної 

агенції «Фортіс», м. Київ. 

2008 – 2011рр. -головний архітектор проектів /архітектурне бюро СПД «Дядюшенко 
Г.А.» (за контрактом). 

 

 



2011 – 2012 рр. -начальник управління реновації вуличного простору КО «Київгенплан». 

2013 – 2015 рр. -начальник відділу ландшафтної архітектури та художнього 
оформлення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

08.2015 -в.о. заступника директора Департаменту – начальника служби 

містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

2.10.2015 – 

1.04.2016 

-в.о. директора Департаменту – головного архітектора м. Києва та 

заступник директора Департаменту – начальник управління 

ландшафтної архітектури, комплексного благоустрою Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

з 4.04.2016 -заступник директора Департаменту – начальник управління 

ландшафтної архітектури, комплексного благоустрою Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

Підвищення кваліфікації: 
 

2013 р. -Українська академія інтегрованого розвитку міст «Покращення 
громадського простору як імпульс для сталого розвитку 
неблагополучних частин міста», м. Львів (GIZ). 

2014 р. -Українська академія інтегрованого розвитку міст «Інтегровані 
концепції урбаністичного розвитку – нові шляхи розвитку українських 
міст», м. Чернівці (GIZ). 

2014 р. -Інтегрований розвиток міста, Ляйпціг, Німеччина (організатор 
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).  

2015 р. -семінар в «Школі громадських модераторів» (GIZ) . 

Додаткова інформація 
 

 Програма паспортизації вулиць м. Києва. 

 Організація візиту Енріке Пеньялоси до м. Києва. 

 Координатор стратегічної ініціативи Стратегії розвитку Києва до 2025 р. «Дніпровська 
перлина».  

 Координатор всеукраїнського бліц-конкурсу на визначення кращого ескізного проекту 
пам’ятного знака на честь 1025-річчя хрещення Київської Русі. 

 Координатор міського проекту реновації історичного середовища на Подолі «Київ 
Самобутній».  

 
 
 
 



 

 Координатор Міжнародного відкритого конкурсу на оновлення громадського простору 
центрального ядра м. Києва з меморіалізацією подій Революції Гідності «ТЕРИТОРІЯ ГІДНОСТІ / 
TERRA DIGNITAS».  

 Координатор Архітектурного закритого бліц-конкурсу на визначення кращої концепції 
організації громадського простору на Контрактовій площі в Подільському районі м. Києва.  

 Співрозробник Концепції комплексного впорядкування міського простору «Комфортне 
місто».  

 Координатор розробки «Посібника з вуличного дизайну м. Києва».  

 Координатор програми публічних заходів інформування населення «Департамент 
відкриває двері».  

 Куратор Фестивалю міських проектів «PRO місто».  

 Організатор проектного семінару «Право на місто».  

 Організація і участь Всеукраїнського конкурсу «ИНТЕР*YEAR» 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003.  

 Розробка та організація програми “Іновації в архітектурі та будівництві», цикл семінарів 
для архітекторів (близько 30 по Україні, кількість відвідувачів близько 2000 осіб).  

 Розробка програми та організація Всеукраїнського архітектурного конкурсу 
«Termosolution» 2005, 2006.  

 Участь в організації Міжнародного молодіжного архітектурного фестивалю CANactions 
2009, 2010, 2011, 2012.  

 Координатор Відкритого міжнародного архітектурного конкурсу «Благоустрій 
центральної частини м. Києва до Євро-2012 та на перспективу».  

 Організація дитячої студії розвитку просторового мислення «Майстерня твого 
простору».  
 
Близько 50 публікацій в галузевих виданнях з архітектури.  
 

 

 

 

 


