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КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ 

МІСЬКОГО ПРОСТОРУ М. КИЄВА 
 

1. Визначення проблем, на розв`язок яких спрямована концепція. 

Планування та організація міського простору. 

Преамбула. 
Будь-яке місто складається із забудови та вільних просторів, які функціонально 

поділяються на вулиці і дороги – артерії міста, площі, зелені зони, набережні та 

прибережні території, двори та прибудинкові території. Планування міських 

просторів має бути одним з найважливіших напрямків міського планування в 

цілому. У всьому світі відповідальність за планування міських просторів в 

основному бере на себе саме місто. 

При планування нових міст громадські простори закладаються в містобудівну 

документацію в узагальненому вигляді. При деталізації – при наступних 

проектних стадіях - мають уточнюватися і проектні рішення для типологічно 

схожих просторів та окремих, унікальних зон. 

В процесі експлуатації громадські простори зазнають певних змін навіть в межах 

визначеної конфігурації – змінюються функції, які вони виконують, обладнання 

для ведення підприємницької діяльності, елементи благоустрою та малі 

архітектурні форми, громадські активності, які користуються попитом у 

населення. Відсоток вільних та доступних територій в місті стає все меншим. 

Сьогодні Київ – місто, яке розвивається у чітко визначених межах, розвиток міста 

за рахунок території області не передбачається містобудівною документацією. 

Тож планування відбувається на тих територіях, які вже освоєні містом. Закладені 

в попередні часи вільні громадські простори стають заручниками все більшої 

комерціалізації (тимчасові споруди, рекламні штендери, несанкціонована 

торгівля) та захоплюються автомобільними парковками. Зміни, які відбулися в 

пострадянському суспільстві та економіці, жодним чином не відображаються в 

міських просторах. Їх конфігурація, закладена ще в радянські часи, залишилась 

без змін і не набула нових змістів. Існуючі міські простори або не планують, 

або планують за застарілими принципами та засадами, базуючись на 

застарілій законодавчій та нормативній базі та відсутності базового 

урбаністичного аналізу. 

Витоками основних проблем при плануванні міських просторів є відсутність 

ланцюжка: збір статистичних даних – аналіз даних – прогнозування наслідків – 

планування – збір статистичних даних… Достатньо сказати про те, що в Києві 

відсутні фактично всі можливі види статистичних даних, які дозволяють фахово 

проектувати міські простори: щільність пішохідних / велосипедних / 

автомобільних / потоків; соціологічні дані по окремих районах / містобудівних 

комплексах міста; дослідження видів дозвілля, які користуються попитом 

мешканців міста тощо. Від того планування стикається з певними складнощами, 

які унеможливлюють якісне проектування. 

Основні проблеми при плануванні: 

1.     Відсутність системного підходу до планування міських просторів в 

Києві. 
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В місті відсутня стратегія розвитку та програма планування міських просторів. 

Рішення стосовно фінансування певних змін – реконструкції вулиць, парків, 

рекреаційних зон приймається безсистемно, без відповідного аналізу 

пріоритетності та на рівні лобіювання певних капіталовкладень в Програму 

соціально-економічного розвитку міста балансоутримувачем території. 

2.     Узурпованість права на прийняття рішення. 
 Традиційна архітектурна школа радянського періоду не враховувала залучення 

учасників процесу користування простором. Для міст було визначено чітку 

класифікацію просторів та процесів, які мають в них відбуватися. Думка громади 

взагалі не враховувалася. Сьогодні, з розвитком демократичних процесів в 

Україні, така позиція проектувальника перестала бути прийнятною. Мешканці 

міста все більше відчуваються своє «право на місто», вони хочуть і беруть участь 

в прийнятті рішень стосовно подальшої долі міських просторів, однак з огляду на 

відсутність законодавчої бази в напрямку права участі громади на рішення та 

нерозвинених комунікативних практик, кияни переважно висловлюють свої 

права через спротив, а не діалог. 

3.     Відсутність сучасної нормативної та законодавчої бази планування 

міських просторів. 
Світова практика планування міських просторів пішла далеко вперед по 

зрівнянню з сучасними українськими реаліями. Достатньо сказати про те, що в 

українській законодавчій базі відсутні основоположні терміни та принципові 

засади формування просторів, як-то «громадський простір», «інтегрований 

розвиток», «стала мобільність», принципи «Універсального дизайну», 

розстановка пріоритетів в просторі – пішохід – велосипедист – громадський 

транспорт – приватний автотранспорт, що рухається – приватний автотранспорт, 

що стоїть  тощо. Без введення оновленої нормативної бази рухатися вперед майже 

неможливо. 

4.     Низька якість прийнятих проектних рішень. 
Проектування вільних міських просторів відбувається в «радянському тренді» з 

непривабливим дизайном, несучасними технологіями, без використання 

енергоефективних технологій. 

Урахування інтересів зацікавлених сторін – мешканців, відвідувачів, туристів 

майже відсутнє. Відсутність науково-дослідних інституцій не дозволяє 

проектантам спиратися на базові принципи сучасного розвитку територій міста. 

Принцип – «створити назавжди», не спираючись на дослідження, відсутність 

методу «експерименту» та «тимчасових заходів» (типу «тимчасовий сквер» тощо) 

призводить до прокладання доріжок там, де зазвичай ніхто не ходить. 

Неврахування попиту на послугу «міський простір» призводить до іноді 

безглуздих проектних рішень. 

5.     Відсутність сучасних стандартів якості міського простору. 
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В Києві сьогодні відсутні стандарти якості, які мають визначати естетичний та 

якісний рівень елементів благоустрою та озеленення, вуличних меблів, мощення, 

освітлення тощо, що спонукає як комунальні служби, відповідальні за замовлення 

проектів оновлення громадського простору, так і проектантів і меценатів 

приймати недолугі, економічно необґрунтовані рішення часто низької естетичної 

якості. 

6.     Відсутність прозорого процесу пошуку кращого рішення. 
Конкурсна практика у всьому світі є найбільш демократичним шляхом пошуку 

кращого рішення. На жаль, сьогодні в Києві, конкурсна практика майже відсутня, 

проектні рішення приймаються однобічно, спираючись на окрему думку 

замовника. Вибір підрядника при проведенні процедури державних закупівель (як 

проектанта, будівельної підрядної організації, так і виробника) базується на 

найнижчій вартості послуг, що аж ніяк не сприяє якості виконання робіт на всіх 

рівнях. Відсутня практика проектних семінарів (воркшопів) за участі всіх 

зацікавлених сторін для постановки задачі, формування технічного завдання 

проектанту. 

7.     Відсутність механізмів впливу на формування міських просторів з боку 

виконавчої влади. 
Після змін в державному законодавстві в 2011 році міські адміністрації в Україні 

фактично позбавлені важелів впливу на якість та естетику формування міських 

просторів та регулювання містобудівної діяльності в цілому. Лібералізація 

процесів містобудівної діяльності є важливим елементом розвитку демократичних 

засад в суспільстві. Однак, для досягнення позитивних результатів при такому 

підході має бути розвинений конкурентоспроможний ринок, сформований 

інститут міської громади та чітко налагоджена система контролю за 

впровадженням будівельної діяльності в місті. В умовах пострадянського 

менталітету та економіки в України подібна система не працює. Від того сьогодні 

ми маємо безпрецедентну кількість порушень містобудівного законодавства, 

захват міських вільних просторів, що негативно впливає на загальний стан якості 

життя в місті Києві. 

8.  Відсутність фахової експертизи. 

З огляду на те, що сьогодні замовник є головним експертом проекту (інститути 

дорадчих органів – архітектурно-містобудівна рада, фахові професійні спілки 

займають неактивну позицію або обмежені в праві впливу на ситуацію) якість 

прийнятих проектних рішень часто є низькою. В суспільстві відсутні фахові 

обговорення проблематики. Відсутні, або не активні  науково-дослідні інституції. 

 

Створення та експлуатація. 
Проблеми, притаманні для процесу планування та організації міських просторів 

міста є характерними і для процесу їх створення та експлуатації. 

1.     Відсутність чітких і ясних алгоритмів. 
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З огляду на велику кількість учасників процесу створення міських просторів на 

окремо взятій вулиці може бути більше 15 балансоутримувачів міського 

простору. Система їх взаємодії є досить складною та заплутаною.  Часто це 

призводить до ситуації, коли «ліва рука не знає, що робить права». 

Неузгодженість дій призводить до більших фінансових витрат у процесі 

будівництва та експлуатації міських територій та постійного ремонту. 

2.     Cкладність комунікації та узгодженості дій між великою кількістю 

учасників процесу. 
Розгалуженість відповідальності за певні ділянки міського простору між різними 

балансоутримувачами призводить до відсутності відчуття «господаря міста». 

Кожне комунальне підприємство відповідає за окремо взятий клаптик міської 

території, при цьому спільне бачення напрямку розвитку відсутнє. Як приклад 

можна навести ситуацію, коли на тротуарі  шириною 9 м розташовано літній 

майданчик ресторану, об`єкт зовнішньої реклами, витяжка метрополітену та 

автомобільна парковка. В результаті місце для проходу пішоходів може звузитися 

до 1 м, хоча кожне комунальне підприємство впроваджувало свою діяльність за 

чинними правилами та інструкціями. В результаті відсутності комплексного 

бачення був втрачений сенс самої пішохідної зони. 

3.     Відсутність пріоритетизації просторів. 
В місті завжди є більш та менш важливі простори. Вони можуть відрізнятися за 

функцією, розміром, а головне – за значенням для місцевої громади. В Києві – 

столиці України - зосереджено ряд об`єктів міського простору, важливих не 

тільки для міста – а й для всієї країни – головні площі країни -  Майдан 

Незалежності, Софійська площа, пам`ятки  садово-паркового значення 

національного значення тощо. Однак, на практиці відсутнє розуміння важливості 

того чи іншого міського простору. Від того стає незрозумілим, на якому рівні 

необхідно приймати рішення стосовно його оновлення – місцева громада – 

мешканці адміністративного району – мешканці міста – українці… Якість 

реновації просторів Києва не відрізняється в залежності від значущості місця: 

типологія елементів благоустрою, принципи побудови просторів тощо фактично 

однакові і для головної площі країни, і для транспортної розв`язки. Зазвичай діє 

два принципи: щонайдешевше і щонайскоріше, а ще краще – до певної дати. 

Безсистемність, відсутність наукового супроводу та відсутність довгострокової 

стратегії та тактичних заходів призводить до низької якості при створенні міських 

просторів. 

4.  Відсутність реальної конкуренції між будівельними підрядниками та 

організаціями, відповідальними за утримання територій. 
 Недосконала процедура державних закупівель призводить до того, що  

комерційні структури не зацікавлені у роботі з міським бюджетом. Комунальні 

підприємства, відповідальні за створення або утримання міських просторів, не 

відчувають конкуренції, від того якісний рівень їх роботи природньо падає. 
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5.  Ігнорування певних нормативних вимог при створенні та експлуатації 

міських просторів. 

Відсутність якісної системи контролю за виконанням як проектної документації, 

так і будівельних робіт призводить до ігнорування певних нормативних вимог. 

Особливо це стосується питання доступності та заходів для маломобільних груп 

населення. Навіть при реконструкції дорожнього полотна, вулиць, парків, площ 

тощо проектантами та будівельниками свідомо ігноруються вимоги чинного 

законодавства та нормативної бази стосовно формування просторів в одному 

рівні, створення пандусів при перепадах рельєфу тощо. 

Звісно цей перелік проблематики не є вичерпним, однак саме для вирішення 

зазначених питань сконцентровані дослідження даної концепції. 

Функціонування сфери та використання ринкових технологій 
 

Наявні механізми участі громадян (громадські слухання, обговорення, громадські 

ради, система прийняття скарг тощо) не забезпечують ефективну реалізацію 

“права на місто” - права громадян на рівноправну участь у міському розвитку. 

Немає системи доступного інформування бізнесу і громадян про їхні права та 

обов‟язки у сфері міських публічних просторів. 

Приватні інтереси у міському просторі часто суперечать суспільним і домінують 

над ними. Процеси прийняття рішень є непрозорими; інформація, яка стосується 

міського просторового розвитку часто є недоступною для громадян. Це стає 

джерелом конфліктів. 

У Києві відсутнє комплексне просторове планування. Просторовим розвитком 

міста займаються різні агенти: органи влади, комунальні підприємства, бізнес; їх 

дії погано скоординовані, взаємодія між ними неефективна. 

Міський публічний простір є обмеженим спільним ресурсом. Відповідно, 

обмеженими є також можливості ведення економічної діяльності у ньому. 

Неконтрольована комерціалізація публічного простору спричиняє домінування в 

ньому економічних функцій та призводить до просторової деградації. 

Дозвільні процедури надто ускладнені і непрозорі, що сприяє корупції та 

призводить до небезпеки монополізації економічної діяльності в міському 

публічному просторі, а також відсутності збалансованого конкурентного 

середовища та змагальності. Це обмежує розвиток міського простору в інтересах 

громади, гальмує зростання надходжень до міського бюджету і стримує розвиток 

малого бізнесу. 
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Фінансове забезпечення 
 

Тарифи, за якими підприємці вносять плату за розміщення реклами, не є 

економічно обґрунтованими. Відсутність конкурсних механізмів надання права на 

розміщення реклами стримує зростання надходжень до міського бюджету. 

Плата за розміщення реклами перераховується на рахунки КП “Київреклама”, а не 

безпосередньо в міський бюджет. Це значно зменшує відповідальність за 

ухилення від її сплати, а також призводить до того, що частина цих грошей 

перераховується державі у вигляді ПДВ, замість того, щоб використовуватися на 

потреби міста. 

Кількість техніки для демонтажу незаконних рекламних конструкцій недостатня. 

Плата за використання міських публічних просторів (пайова участь в утриманні 

об‟єктів благоустрою, плата за порушення благоустрою, штрафи, орендна плата, 

плата за розміщення реклами) не спрямовується безпосередньо на розвиток цих 

об‟єктів.  

Залучення коштів приватних осіб (спонсорів та меценатів) для розвитку міського 

простору неврегульоване і часто відбувається непрозоро. Спонсорські проекти 

зосереджуються переважно у центральній частині міста, до найбільш знакових 

публічних просторах і часто здійснюються без обговорення із громадськістю, що 

стає джерелом конфліктів. Водночас відсутні міські програми заохочення 

меценатів і спонсорів та прості механізми здійснення такої діяльності, зокрема, 

передачі об‟єктів на баланс.  

Розподіл видатків на утримання об‟єктів благоустрою та розвиток міських 

публічних просторів є непрозорим, відсутні механізми учасницького 

бюджетування (безпосереднього залучення громади до розподілу бюджетних 

видатків). Розвиток міських публічних просторів фінансується за залишковим 

принципом. При цьому використання коштів відбувається неефективно: 

кошториси і фінансова документація є непрозорими; відсутні конкурси проектів, 

що унеможливляє вибір найкращого та найефективнішого проекту. 

Інвестори не створюють нові публічні простори (пішохідні зони, парки та сквери) 

та об‟єкти благоустрою (окрім прибудинкової інфраструктури), а намагаються 

використовувати ресурс вже існуючих задля підвищення вартості нерухомості. 
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Правове регулювання  

 

Існуюча система регулювання питань благоустрою характеризується такими 

проблемами: 

Недостатня урегульованість на загальнодержавному рівні питань розміщення 

засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі, об‟єктів сезонної 

дрібнороздрібної торгівельної мережі, майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства та дебаркадерів на території 

об'єктів благоустрою комунальної власності, а також питань сплати пайової 

участі в утриманні відповідних об‟єктів благоустрою; 

Неурегульованість на загальнодержавному рівні питань розміщення 

інформаційних вивісок та табличок, які не вважаються рекламою; 

Відсутність можливості згідно із загальнодержавним законодавством створити на 

рівні районних державних адміністрацій у місті Києві адміністративні комісії для 

більш ефективної організації роботи щодо притягнення винних осіб до 

адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою міста Києва; 

● Існування недостатньо суворих санкції згідно зі ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення за порушення правил благоустрою 

населених пунктів; 

● Відсутність на рівні загальнодержавного законодавства механізму 

спрямування частини штрафів, стягнутих з порушників правил благоустрою 

населених пунктів, на преміювання представників громадськості, згідно з 

повідомленнями яких таких порушників було притягнуто до адміністративної 

відповідальності; 

● Складність процедури прийняття на баланс комунальних підприємств 

елементів благоустрою, які безкоштовно передаються фізичними чи юридичними 

особами у комунальну власність (необхідність прийняття Київською міською 

радою рішення з цього питання); 

● Обтяжливе оподаткування ПДВ плати за тимчасове користування місцем, 

що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами; 
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● Невідповідність прийнятих у 2008 році Київською міською радою Правил 

благоустрою міста Києва сучасним реаліям розвитку міста; 

● Неурегульованість на рівні Київської міської ради питань розміщення 

дебаркадерів та сплати пайової участі в утриманні відповідних об‟єктів 

благоустрою; 

● Розпорошеність у різних нормативно-правових актах Київської міської ради 

та Київської міської державної адміністрації правил розміщення різного роду 

тимчасових споруд та об‟єктів пересувної торгівлі, а також правил сплати пайової 

участі власників таких споруд в утриманні об‟єктів благоустрою; 

● Розпорошеність у різних нормативно-правових актах Київської міської ради 

та Київської міської державної адміністрації правил розміщення зовнішньої 

реклами, інформаційних вивісок та табличок, які не вважаються рекламою. 

 

Контроль  
 

Наявні механізми моніторингу стану міського середовища та контролю порушень 

у сфері міського просторового розвитку неефективні. Існує велика кількість 

контролюючих органів, однак немає чітких механізмів, критеріїв та стандартів 

контролю. Відсутні науково обґрунтовані, сучасні системи моніторингу та 

стандарти якості (комфорту, доступності, безпеки, рівня сервісу) міського 

середовища, які дозволяли б ефективно оцінювати його стан і розробляти заходи 

із вирішення проблем за допомогою сучасних електронних засобів та 

програмного забезпечення. 

Оцінка стану міського простору відбувається неефективно та непрозоро, 

внаслідок чого бюджетне фінансування часто спрямовується не на ті об‟єкти 

(простори), які цього дійсно потребують. 

Кількість складених приписів і протоколів про порушення є дуже незначною 

через присутність людського фактору. Функція моніторингу порушень та 

інформування про них, а також функція покарання (стягнення штрафів, 

проведення демонтажу) нерозведені, що сприяє корупції. Не використовується 

великий потенціал громадського контролю порушень за допомогою сучасних 

інформаційних технологій (мобільного додатку, електронного порталу тощо). 

Відсутня незалежна оцінка і аналітика міського просторового розвитку. 
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2. Об`єкти уваги:  

Площі. 
Площі – один з головних об`єктів уваги в місті. Наявність площ обумовлює 

перетворення хуторянського поселення на місто. Площа – місце збору громади 

міста – відіграє значну роль в формуванні місцевого самоврядування, і, як 

наслідок – розвитку демократичних засад в суспільстві. 

Історично більшість площ виконували функцію вічову та торговельну, слугували 

місцем зустрічей та спілкування мешканців міста. Сьогодні переважна більшість з 

них втратили свої природні функції та виконують функцію транспортної 

розв`язки. Площі в центральній частині міста (Верхнє місто, Поділ, Печерськ) 

особливо потерпають від втрати первинних функцій. Маючи величезний 

потенціал для розвитку – наявність історичної оточуючої забудови, присутність 

зон зелених насаджень в безпосередній близькості, історичну традицію, - площі 

не тільки не розвиваються, а фактично зникають. Сьогодні їх простір 

захоплюється автомобільними парковками, тимчасовими спорудами, об`єктами 

зовнішньої реклами, несанкціонованою торгівлею тощо. 

За період незалежності більшість площ перетворилися на транспортні розв‟язки, 

тож слово «площа» часто тільки номінально вказує на цей тип міського простору. 

Серед основних проблем київських площ можна назвати безсистемний підхід. 

Площа не сприймається відповідальними балансоутримувачами як найцінніший 

вид міського простору. Йде постійне зазіхання на простір площ, активна 

комерціалізація простору, відсутність зонування. Пішохідні та автомобільні 

потоки не розділені, по площах небезпечно пересуватися. Відсутні пішохідні 

площі, а тим більше пішохідно-велосипедні площі. Для пішоходів фактично 

залишається обмаль простору,  кількість тимчасових споруд, паркувальних місць 

часто переважає. 

Площі в Києві малодоступні для маломобільних верств населення, відсутні площі 

в одному рівні, їх перерізають автомобільні потоки. 

З огляду на те, що рівень та якість освітлення вираховується за принципом 

завантаженості дороги автомобілями, площі зазвичай погано освітлюються і тому 

є небезпечними в темний час доби. Відсутня елементарна інфраструктура 

відпочинку і дозвілля, недостатнє озеленення, неефективна система 

сміттєвидалення. Якість елементів благоустрою низька. 

Проектування площ «закінчилося» в радянські часи. Сьогодні при реконструкції 

площ найчастіше проектуються підземні торгівельні простори, що формує 

неоднозначне поняття «площа як дах торговельного центру» і входить в 

протиріччя з суттю площі як місця збору громади для вільного волевиявлення. 

При формуванні простору площ часто встановлюють велику кількість малих 

архітектурних форм, перепадів висот тощо, і сама суть поняття «площа» (від 

давньоруського слова «плоский») входить в протиріччя з її виглядом. 
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Площі необхідно відновлювати або оновлювати для забезпечення сталого 

розвитку міської спільноти.  

Вулиці. 
Вулиці займають найбільшу частку міського простору в містах. Це – артерії міста. 

Щільність вулично-дорожньої мережі свідчить про масштаб міста, є одним з 

основних чинників при міському плануванні. Тому важливим об`єктом уваги при 

плануванні міського простору є вулиці. 

За чинною нормативною документацією категорії вулиць і доріг встановлюються 

відповідно до розрахункової швидкості руху одиничного легкового автомобіля та 

розрахункової інтенсивності руху. Як ми бачимо, пішохідний рух тут навіть не 

згадується. Від категорії залежать капітальні вкладення в вулицю, рівень 

освітленості тощо. 

Законодавчо вулиця - це смуга міської або сільської території, обмежена 

геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для 

руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – 

складовими елементами вулиці. До доріг же відносяться лише ділянки вуличної 

мережі з рухом переважно транзитного або вантажного автомобільного 

транспорту, які проходять у межах перспективної забудови населених пунктів або 

промислових і комунально-складських зон (ДБН В. 2.3-5-2001). 

Природньо, що частина вулиці, по якій рухається транспорт є дорогою, а тротуари 

– пішохідною зоною, однак деяка нечіткість нормативної бази спричиняє загальне 

відношення до вулиці – як простору, де автомобілям можна знаходитися всюди. 

Що ми і бачимо сьогодні на вулицях Києва. 

Основні проблеми вуличного простору: 

1. Не розставлені пріоритети для руху, відсутнє чітке зонування. 

Сьогодні пішохід не може почувати себе безпечно навіть на тротуарі – водії 

автомобілів не тільки паркуються, а іноді й їздять в пішохідних зонах. Відсутність 

контролю сприяє такій ситуації. 

2.Загальна комерціалізація вуличного простору. 

Київські вулиці захаращені засобами для ведення підприємницької діяльності, 

сезонної торгівлі рекламними засобами та несанкціонованої торгівлі. 

3. Недоступний простір. 

На вулицях міста відсутні спеціальні заходи для маломобільних груп населення, 

елементи благоустрою часто відзначаються неергономічним дизайном, мощення 

вулиць спроектовано та створено не в одному рівні, для перетинання дороги 

найчастіше необхідно користуватися підземним переходом, незручним для людей 

похилого віку та маломобільних груп населення. 

4. Міський простір вулиць в місті не проектується та не реалізовується 

комплексно. 
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Велика кількість зацікавлених сторін в користуванні простором, розгалуженість 

балансоутримувачів створюють хаотичне розміщення елементів благоустрою та 

інших елементів вуличного простору. Відсутня вулична навігація, ознакування. 

5.  Неякісне освітлення. 

Потужність освітлення вулиць розраховується з огляду на потужність 

автомобільного потоку. Натомість освітлення тротуарів найчастіше відходить на 

другий план, однак якісне освітлення – одна із запорук безпеки на вулиці. 

6.  Проблеми при експлуатації. 

При експлуатації вулиць часто порушуються нормативні акти, які регламентують 

утримання вуличного простору. Неефективним є система сміттєвидалення, 

неякісно проводяться роботи з поточного ремонту мощення тощо.  

 

Набережні, прибережні території. 
Київ – місто, історія якого тісно пов`язана з рікою.  Місто «стояло на п`яти 

річках», більшість з яких сьогодні протікають в колекторах (Либідь, Глибочиця) 

або взагалі зникли (Почайна). Саме завдяки зручному розташуванню на річці 

місто змогло розвинутися в потужній державний центр в Х-ХІІІ ст. Річковий порт 

в ХІХ ст. на Дніпрі забезпечував розвиток торгівлі та транспортні перевезення. 

Наприкінці ХХ ст. річка перестала відігравати важливу роль в економіці міста, 

відтоді містобудівні рішення, які приймалися, фактично ігнорували наявність 

річки в Києві. Сьогодні вихід до правобережної набережної (гідротехнічна споруд 

1930-х рр.) ускладнений через пролягання автомобільної магістралі – 

Набережного шосе з відсутніми наземними пішохідними переходами. 

Прибережні території лівого берега Дніпра – Русанівської набережної, 

Дніпровської набережної або відрізані від житлових масивів автомагістралями, 

або відрізняються низьким рівнем благоустрою. 

Київські острови (34 зелених острова в межах міста) розвиваються хаотично. 

Малі водойми – озера. Прибережні території малих водойм користуються 

попитом у киян для відпочинку у води, прогулянок тощо. Однак, стан 

прибережних територій часто є незадовільним. Відсутні об лаштовані пляжні 

зони, місця відпочинку. Територія прибережних зон захоплюється незаконним 

будівництвом. 

Парки, сквери. 
Київ по праву вважається одним з найзеленіших столиць світу. В місті 

розташовано 111 парків та 478 скверів, велика кількість зелених зон. В місті 

існують пам`ятки садово-паркового мистецтва національного та місцевого 

значення, закладені в ХІХ ст. (Володимирська гірка, Центральний парк культури і 

відпочинку, інші), однак переважна більшість київських парків була «розбита» в 

післявоєнний період (1950-60-ті роки). 

На жаль, методи управління парковим господарством з тих часів фактично не 

змінилися. А відтак вони не працюють в сучасних умовах. Паркове господарство 
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отримує до 10% від нормативних показників на утримання. Капітальні вкладення 

в парки ще менші. 

Однією з паркових проблем – відсутність оформлення документів на 

землевідведення під парки, а якщо не виділена земля – то і господаря немає. Вся 

паркова інфраструктура поділена між різними балансоутримувачами, що створює 

складності при його експлуатації та прийнятті рішень. 

В парках спостерігається постійне порушення нормативних актів, тимчасові 

споруди самовільно установлюють в парках, в деякі парки можна заїхати на 

автомобілі. 

В парках, віддалених від центральної частини міста, найчастіше можна 

спостерігати нерозвинену інфраструктуру, відсутність або поганий стан елементів 

благоустрою, відсутність заходів з безпеки тощо, що спричиняє невелику 

відвідуваність парку та загальний незадовільний стан. 

Проекти реконструкції, які розроблялися протягом останніх 20 років найчастіше 

передбачають не розвинення існуючої інфраструктури парку, а перетворення його 

на парки епохи 1950-х років. Більшість з них не враховують сучасні потреби 

користувачів – киян, гостей міста – наявність wi-fi, місць для зборів громади, 

проведення фестивалів, інших міських активностей. Відбувається процес 

нав`язування мешканцям міста старої ідеології. Також часто відсутні пропозиції з 

використання енергозберігаючих технологій для освітлення парку, системи 

сміттєвидалення  тощо. 

Не налагоджена система взаємодії з меценатами. В зв‟язку з відсутністю 

нормативної бази для такої взаємодії, процедурні питання участі бізнесу в 

розвитку парку вирішуються через процедуру інвестиційного конкурсу, що не 

завжди є доречним і зручним. 

Інвестиційні кошти, які мають передаватися на якісне утримання парку, на жаль, 

не завжди працюють в цьому напрямку. 

Відсутнє ефективне управління парками, немає конкурентного середовища серед 

організацій, які мають утримувати парки. 

Як наслідок, у мешканців міста та приїжджих падає культура споживання парків, 

відсутні механізми впливу громадськості на долю парку та прийняття рішень 

стосовно його розвитку. 

 Сьогодні відчувається великий інтерес у територіальних громад до 

безпосередньої участі в вирішенні питань паркового господарства, формуються 

громадські та волонтерські організації, готові до участі в програмах, присвячених 

розвитку парків. 

 

Прибудинкові території. 
Прибудинкові території, двори – важливий елемент міського простору, який 

дозволяє мешканцям (особливо багатоквартирних будинків) відчути 

взаємозв`язок з природою, відпочити, поспілкуватись з сусідами. Історично в 
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Києві культура спілкування городян базувалася саме на спілкуванні  з сусідами. 

Особливо яскраво це було проявлено на старому Подолі – територіях з 

квартальною забудовою, та прохідними дворами. З часом, завдяки процесам 

урбанізації та великої кількості мігрантів з інших міст та населених пунктів 

відбулося природнє відокремлення мешканців міста. Кияни все менше 

спілкуються між собою. Традиція «мого власного двору» занепадає, особливо це 

проявляється при новій забудові типу «мікрорайон». 

Прибудинкові території, двори, що утримуються комунальними службами 

зазвичай відрізняються незадовільним станом благоустрою. Відсутнє чітке 

зонування території – невідокремлені території для проїзду автомобілів та 

проходу пішоходів, відсутня інфраструктура для вразливих верств населення - 

діти, похилого віку, маломобільні групи, відкритий транзит через двори 

автомобільного транспорту. 

Зони дитячих майданчиків чітко не відокремлені від інших, відсутні огорожі, 

іноді паркувальні місця розташовані в безпосередній близькості до дитячих 

майданчиків.  Відсутні спеціальні території для вигулу домашніх тварин. Відсутні 

спортивні зони, зони для відпочинку осіб похилого віку. 

Непрозора система використання квартирної плати на утримування 

прибудинкової території призводить до того, що мешканці не відчувають свій 

двір як територію, що належить їм. Межа приватного закінчується дверима 

квартири. Особливо це проявляється в мікрорайонах, які мають неквартальну 

забудову. 

Мешканці не беруть участі в прийнятті рішень стосовно благоустрою 

прибудинкових територій. Європейська практика формування місцевих громад за 

допомогою ОСББ, ОСН впроваджується повільними темпами, від тоговідустнє 

конкурентноспроможнє середовище для організацій, які можуть утримувати 

території в належному стані. 

Елементи благоустрою, сміттєзбірні баки знаходяться в незадовільному стані. 

 

3. Мета та завдання програми  

Мета програми  – формування системи ефективної взаємодії всіх учасників 

зацікавлених сторін в процесі розвитку міського середовища, впровадження 

інноваційних технологій, розвиток участі громади у формуванні середовища. 

Формування платформи, навколо якої функціонують взаємопов`язано, прозоро та 

ефективно. 

Завдання програми – створення київського стандарту міського середовища на 

принципових засадах гуманізації, доступності та безпеки міського середовища, 

формування єдиних правових засад, розвиток відкритих ринкових економічних 

відносин та дієвої системи відповідальності. 

 

4. Напрямки та заходи 



 

14 

4.1. Території 

Реновація та розвиток площ м. Києва. 
З огляду на велику значимість площ, як просторів, де формується міська 

спільнота та культура спілкування, будь-які заходи з реконструкції, реновації та 

впорядкування площ міста мають відбуватися за принципом максимального 

розвитку громадського простору. 

Проектування площ має відбуватися за конкурсним принципом. Унікальність 

кожної площі міста має бути підкреслена проектними рішеннями. Для площ в 

центральній частині міста та площ, що склалися історично до 1950-х рр. бажано 

проявляти їх історико-культурний потенціал. 

Якість громадського простору площі вираховується за принципами: доступності 

та зв`язаності; комфорту та зовнішнього вигляду; можливості активностей та 

проведення часу; спілкування. Всі проектні рішення для міських площ мають 

керуватися цим принципами. 

На площах необхідно максимально розкривати простір для пішохідного руху, а 

також можливості велосипедного руху з відповідною інфраструктурою 

(велопарковки тощо).  

Площі дають можливість розкриття унікальних міських ландшафтів, що завжди 

приваблює не тільки мешканців, а й туристів. Відсутність дисонуючих елементів 

(як-то тимчасові споруди, об`єкти монументального мистецтва сумнівної якості 

або у великій кількості, інші елементи) допоможе максимально розкрити 

потенціал простору площі. 

Безпека – одна з головних якостей міста, на відміну від інших територій, має бути 

максимально проявлена на площах – якісне освітлення, відсутність перепадів 

рель`єфу, спеціальні засоби для виклику швидкої, міліції, тощо, відеонагляд, інші 

заходи. 

Площі мають стати доступними для всіх верств населення в незалежності від 

статусу, віку, фізичних особливостей. Доступність і зручність використання 

мають проявлятися у мощенні в одному рівні, елементах благоустрою, 

вироблених за принципами «універсального дизайну» та інших заходах. 

Для комфортного перебування на площах доцільно розташовувати зелені острівки 

із доглянутими зеленими насадженнями. 

Для розвитку активностей різного роду на площах необхідно максимально 

«відкривати» фасади для відвідувачів. Більш якісними вважаються площі, з боків 

оточені активними першими поверхами з розміщенням кав`ярень, магазинів, 

лавок, галерей тощо. 

Для розвитку громадського простору необхідно залучати ініціаторів проведення 

різного роду фестивалів, ярмарок, концертів “просто неба”, інших сезонних 

заходів, що формує традицію використання простору та певні культурні коди 

місця. 
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Серед першочергових заходів стосовно впорядкування площ необхідно назвати 

впорядкування паркувальних місць та роздрібної торгівлі. 

 

Розвиток вуличного простору 

Для належного впорядкування вуличного простору м. Києва необхідний цілий ряд 

заходів, як законодавчого та нормативного характеру, так і заходів із фізичного 

впорядкування. 

Потребують змін «Правила благоустрою м. Києва», прийняття стандартів 

міського середовища на кшталт «Довідника з облаштування міського простору», 

інші законодавчі та нормативні акти. 

Необхідно продовжити роботу з розробки Паспортів вулиць міста Києва, 

проведення досліджень на постійній основі, як базису для подальших проектних 

робіт. 

На вулицях необхідно чітке зонування, відокремлення (іноді і фізичне) 

пішохідного простору від автомобільних потоків, впорядкування паркувальних 

місць на вулиці тощо. 

Вулиці Києва мають стати доступними для всіх верств населення, проектуватися і 

розбудовуватися за принципами «універсального дизайну» із спеціальними 

заходами для маломобільних верств населення. 

Необхідно створення в місті пішохідних вулиць, які приваблюють мешканців та 

туристів і ожвавлюють міське життя. 

Розвиток велосипедної інфраструктури є важливим не тільки з огляду на 

покращення мобільності в місті, а й поліпшення здоров`я мешканців, їх 

фінансового стану (за рахунок економії на транспорті), а також зниження витрат 

на екологію та утримання автодорожнього полотна. Одним з пріоритетів розвитку 

вуличного простору є створення повноцінної велосипедної інфраструктури. 

Обмеження комерціалізації вуличного простору та впорядкування тимчасових 

споруд, об`єктів сезонної торгівлі є важливим для формування якісного 

естетичного середовища та умов для розвитку громадського простору. Розвиток 

перших активних поверхів має стати одним із пріоритетних напрямків 

впорядкування торгівельної діяльності в місті. Кіоски необхідно «видавити» в 

перші поверхи. Для цього має діяти  програма прозорого і зручного переведення 

житлових приміщень в перших поверхах в нежитлові. 

Освітлення вулиць має бути націленим не тільки на автодорожнє полотно, а й на 

тротуарну пішохідну зону. Встановлення ліхтарів з двома світильниками – для 

дороги та тротуари значно поліпшить безпечність пресування пішоходів в темний 

час доби. 

Вулична навігація має бути створеною і підтримуватись в належному стані. 

 

Розвиток парків та скверів 
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Для ефективного розвитку садово-паркового господарства необхідна розробка 

стратегії розвитку та ряду міських програм. 

Стратегія розвитку садово-паркового господарства м. Києва має включати не 

тільки нормативні розрахунки на утримання та капітальні вкладення в 

реконструкцію зелених зон міста, а й розробку класифікації парків міста, 

Паспортів парків, стратегічні підходи до управління, фінансування, залучення до 

участі в вирішенні питань громадськості, меценатів, волонтерів тощо. 

Міська програма реформування «Київські парки», включає в себе принципові 

зміни до системи управління та фінансування парками. Для вирішення 

проблемних питань, визначених в даній концепції, сформовано комунальне 

підприємство «Центр розвитку міського середовища», на яке буде покладено не 

тільки формальний розподіл коштів на утримання парків, а й розробка проектної 

документації, тактичних заходів з реалізації стратегічних цілей, організація участі 

громадськості та взаємодія з волонтерськими та благодійними організаціями. 

Завдяки новим підходам до управління та фінансування парками місто візьме на 

себе питання капітальних вкладень в парк, а громадськість – питання розвитку 

активностей. Для утримання парків в належному стані благодійні кошти будуть 

цілеспрямовано надходити і витрачатись в окремо взятому парку. 

 Формування традиції проведення фестивалів, концертів, інших видів активностей 

в парках залучить більшу кількість мешканців та гостей міста для відвідування 

парків Києва. 

Для розвитку скверів та інших невеликих громадських просторів місто залучає 

іноземні представництва в міській програмі «Київ – місто світу», метою якої є 

формування громадських просторів для взаємодії та спілкування різних етнічних 

культур в м. Києві. 

 

Розвиток набережних, озер, прибережних територій 
За «Стратегією розвитку м. Києва до 2025 року» в Києві діє стратегічна ініціатива 

«Дніпровська перлина», метою якої є збереження і розвиток прибережних 

території Дніпра, київських схилів та островів. Наразі відбувається розробка 

«Загальної концепції реновації долини р. Дніпро, в тому числі островів та 

Дніпровських схилів». 

Унікальний рекреаційний ресурс у вигляді річки Дніпро, прибережних територій, 

набережних, малих водойм має бути збереженим для прийдешніх поколінь. 

Для розвитку даного напрямку необхідно переглянути підходи до містобудівного 

освоєння прибережних територій, максимально розкривати зв`язок міста з річкою, 

формувати набережні та втілювати заходи з благоустрою на прибережних 

територіях малих водойм та островів. 

Для їх розвитку необхідно здійснювати заходи з доступності територій, 

зв`язаності та розвитку функціонального наповнення територій. 
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Розвиток прибудинкових територій. 

Для належного впорядкування і подальшого розвитку прибудинкових територій 

необхідні розробка стратегії та концептуальних засад розвитку прибудинкових 

територій. 

Важливим є розробка і впровадження програми залучення участі територіальних 

громад до розвитку дворів «Мій двір». 

Для подальшого впровадження таких муніципальних програм є активізація 

роботи з інформування мешканців про переваги формування ОСББ та ОСН,інших 

видів організації населення. 

Важливим є вивчення іноземного досвіду та пошук потенційних партнерів – 

міжнародних організацій, які формують програми взаємодії органів влади з 

мешканцями для впорядкування міських просторів та прибудинкових територій 

для отримання відсотку донорських коштів на впровадження  програми та 

перейняття методології роботи. 

На рівні органів самоврядування та виконавчої влади необхідно максимально 

підтримувати існуючі ініціативи мешканців щодо впорядкування міських 

просторів шляхом консультацій та допомоги в оформленні необхідних 

документів. 

 

4.2. Об’єкти (регламенти та обмеження)  
 

4.2.1. Впорядкування тимчасових споруд 

Проблематика 

Ситуація, що склалася останнім часом в місті  з розміщенням тимчасових споруд 

окреслила коло проблем, які потребують негайного вирішення. Насамперед це: 

 Загроза безпеці людей. 

1.     Розміщення та шляхах евакуації. 

2.     Розміщення на інженерних мережах. 

3.     Перешкоди в роботі екстрених служб. 

Захаращення міста 

1.     Непривабливий зовнішній вигляд. 

2.     Порушення благоустрою. 

3.     Знищення зелених зон. 

Удар по бюджету 

1.     Відсутність надходжень від великої кількості кіосків. 

2.     Видатки на демонтаж кіосків. 

3.     Видатки на відновлення благоустрою. 

Незручності мешканцям міста 

1.     Обмеження проходів до зупинок та станцій метрополітену. 
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2.     Перешкоди в роботі комунальних служб. 

3.     Продаж алкоголю та тютюну біля шкіл та дитячих садочків. 

Корупція 

1.     «Вирішення» питань та хабарництво контролюючих органів. 

2.     Обмеження демонтажу: провал тендерів, відсутність техніки. 

3.     Перешкоджання публічності та контролю громадськості. 

4.     Лобіювання інтересів в супереч інтересам киян. 

5.     Проплачені рішення суду про заборону демонтажу. 

6.     Незаконне підключення до комунікацій. 

Мета 

Впорядкування міського простору. Спрощення існуючої системи отримання 

дозвільної документації. Максимальна прозорість при прийнятті рішень. 

2.        Терміни 

Тимчасова споруда  торговельного, побутового,  соціально-культурного чи   

іншого   призначення   для   здійснення  підприємницької   діяльності (далі - ТС) - 

одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій  з 

урахуванням основних  вимог до  споруд,  визначених  технічним  регламентом 

будівельних  виробів,  будівель  і  споруд, і встановлюється тимчасово, без 

улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької  

діяльності  може  мати  закрите  приміщення  для тимчасового перебування людей  

(павільйон площею не більше 30 квадратних  метрів  по  зовнішньому  контуру) 

або не мати такого приміщення. 

архітектурний тип   ТС - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням 

інформації про її  власника (користувача),  назви продукції та/або послуг,  які 

надаються. 

паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце 

встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою 

прилеглої території; 

комплексна схема розміщення ТС на території міста Києва - текстові та 

графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з 

урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих 

містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища та раціонального використання територій, охорони історико-

культурної спадщини, земельно-господарського устрою. 

зони обмежень розміщення ТС – частини території міста Києва, на яких 

розміщення ТС забороняється у відповідності до вимог будівельних, санітарно-

гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень,  вимог щодо 

охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання 



 

19 

територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського 

устрою. 

пайова участь (внесок) власників ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів 

благоустрою міста Києва (далі - Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів 

благоустрою) - внесок на фінансування заходів з благоустрою міста Києва 

(утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою), який сплачують до 

бюджету міста Києва власники ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, власники (користувачі) майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства у грошовому виразі (гривнях) 

без ПДВ. 

3.        Зовнішній вигляд 
Зовнішній вигляд ТС має відповідати затвердженому архітипу. 

Інформація про продукцію або послуги, які реалізуються та надаються 

(функціональне призначення) подається у вигляді кольорової смуги у верхній 

частині тимчасової споруди. 

Відповідність кольору смуги у верхній частині тимчасової споруди виду 

функціонального призначення тимчасової споруди. 

Основний колір конструкції тимчасової споруди – RAL 7043. 

Додаткове обладнання 

Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для 

забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не 

потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає 

таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС, а обладнання має 

розміщуватися поряд з ТС. Таке обладнання повинне мати зовнішній вигляд, який 

відповідає архітипу тимчасової споруди. 

Власники ТС зобов'язані проводити (за необхідності, але не менше одного разу на 

рік) відновлення зовнішнього вигляду ТС згідно з паспортом прив'язки ТС. 

4.        Зонування розміщення тимчасових споруд в місті Києві 

Зонування розміщення тимчасових споруд в місті Києві (далі - форматні зони) – 

зонування території міста Києва, яке передбачає визначення архітипів та площі 

ТС для кожної зони. 

Основними завданнями зонування розміщення ТС в місті Києві є: 

- врахування типології елементів міського середовища, архітектурних, 

функціонально-планувальних та історико-культурних чинників; 

- зменшення площі ТС у напрямку від околиць до центральної частини міста. 

Зонування розміщення ТС в місті Києві складається з текстової та графічної 

частин. 
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Зонування розміщення ТС містить перелік зон розміщення тимчасових споруд в 

м. Києві, поділ ТС відповідно до площі та архітипів, перелік об'єктів, вулиць, 

проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхову мережу), що визначають 

межі зон розміщення тимчасових споруд. 

4.  Шлях до впорядкування 

Для забезпечення впорядкування ТС на території міста Києва з урахуванням 

вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних 

обмежень затверджується комплексна схема розміщення ТС. 

  

Підстава для розміщення 
ТС розміщуються на земельних ділянках комунальної власності територіальної 

громади міста Києва на підставі оформлених паспортів прив‟язки ТС у 

відповідності до Комплексної схеми ТС. 

ТС  розміщуються на земельних ділянках не комунальної власності на підставі 

оформлених паспортів прив‟язки ТС у відповідності до вимог законодавчих актів 

України, державних будівельних норм та стандартів. 

У разі надходження заяв від кількох суб'єктів господарювання щодо одного місця 

розміщення ТС у Комплексній схемі проводиться конкурс щодо надання права на 

оформлення паспорта прив'язки ТС. 

Оформлення документів 

      Прийом заяв: 

Заява та документи подаються суб'єктом господарювання у паперовому вигляді 

до відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної 

районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розташування об'єкта  

(інформація до Департаменту містобудування та архітектури передається в 

електронному вигляді через портал Містобудівного кадастру) або в електронному 

вигляді через портал Містобудівного кадастру міста Києва за адресою 

mkk.kga.gov.ua. 

Суб'єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, 

зазначених у заяві та документах, що додаються до неї. 

Опрацювання документів: 

Опрацювання та погодження документів поданих заявником з іншими 

відповідальними органами здійснюється через електронну систему 

Містобудівного кадастру Києва, без залучення заявника. 

Видача документів 

Отримання документів (паспорту прив‟язки, інформаційного талону, договору 

щодо пайової участі)  відбувається через  відділ (центр) надання адміністративних 

послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації. 



 

21 

Інформаційний талон про сплату пайової участі має на вході до закладу 

ресторанного господарства з забезпеченням зчитування спеціального коду 

інформаційного талона про сплату пайової участі. 

Основні вимоги до розміщення ТС, визначені законодавчими актами України, 

державними будівельними нормами та стандартами: 

біля кожної ТС має бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї 

покриття вдосконаленого типу завширшки: 

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) - 2 м; 

- з боку вітрини і службового входу - 1 м; 

- з боку входу для покупців - 1,5 м; 

у разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до них з тротуару 

повинна бути прокладена пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра; 

Біля ТС мають бути встановлені не менше двох урн для збирання твердих 

побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території на 

відстані не менше 10 м. Власник тимчасової споруди проводить заходи з 

озеленення прилеглої території відповідно до схеми благоустрою; 

Допускається розміщення ТС впритул одна до одної, але не більше 5 ТС. При 

цьому ТС не повинні мати спільні конструктивні елементи. Площі ТС, що 

розміщуються одна біля одної, не можуть об'єднуватись та вважатися спільною 

загальною площею. 

  

  

Обмеження щодо розміщення ТС 

Забороняється розміщення ТС: 

від проїзної частини вулиць не менше ніж 5 метрів 

від підземного пішохідного 

переходу 

не менше ніж 20 метрів 

від входу-виходу з метро не менше ніж 20 метрів 

від перехрестя вулиць не менше ніж 20 метрів 

від зупинки міського 

транспорту 

не менше ніж 20 метрів 

від капітальних споруд не менше ніж 10 метрів 

інженерні мережі у відповідності до табл. 8.1 ДБН 360-

92** «Містобудування. Планування і 

забудова міських і сільських поселень» 
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від об‟єктів пам„ятно-

охоронного значення* 

не менше ніж 10 метрів 

від дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладів* 

у разі продажу тютюнових та 

алкогольних виробів - не ближче ніж 

200 метрів 

від державних та 

муніципальних установ* 

не ближче ніж 50 метрів 

  

Вирішення спірних та неврегулюваних питань  здійснюється комісією з питань 

розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для 

харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства. 

Демонтаж 
Самовільно встановлені (розміщені) ТС, тимчасові споруди, паспорти прив'язки 

яких анульовані або строк дії яких закінчився, підлягають демонтажу власником 

об'єкта (особою, яка здійснила встановлення (розміщення) об'єкта) за власні 

кошти у строки, визначені в приписі Департаменту міського благоустрою та 

збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

 

 

 

4.2.2. Впорядкування зовнішньої реклами 
  

I. Проблема 
У місті Києві, як не в одному іншому місті Україні міський простір 

перевантажений кількістю рекламних площ, які враховуючи їх кількість та велику 

конкурентну середу стають все більш агресивнішими. 

На сьогодні існуючий стан розміщення рекламних засобів у місті, їх кількість, 

розміри, місця розміщення дратують пересічного мешканця, стають причинами 

жорсткої критики з боку громадськості міської влади. 

Відсутність на сьогодні чіткої системи контролю за розміщенням рекламних 

засобів як з боку міської влади, так і з боку громадськості призвела до таких 

наслідків: 

в місті розміщено тисячі рекламних засобів, які не мають відповідних дозвільних 

документів; 

в місті, навіть у його центральній, історичні частині, розміщено тисячі рекламних 

засобів, які ігнорують правила та обмеження на їх розміщення. 
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Існуюча процедура погодження документів дозвільного характеру надзвичайно 

складна та тривала по часу. Деякі органи, що здійснюють погодження таких 

дозволів, зокрема Управління ДАІ МВС України в м. Києві та балансоутримувачі 

інженерних мереж суворо порушують строки розгляду таких дозвільних 

документів, визначені постановою Кабінету Міністрів України. 

ІІ. Терміни 

архітектурно-планувальне завдання на опрацювання проектно-технічної 

документації для розташування складного (дахового) рекламного засобу - 

документ, який містить комплекс містобудівних, планувальних і архітектурних 

вимог та особливих умов на опрацювання проектної документації для 

розташування складних (дахових) рекламних засобів; 

балансоутримувачі - суб'єкти господарювання всіх форм власності, в тому числі 

комунальні підприємства транспорту (юридичні особи), на балансі яких 

знаходяться власні території, будинки, транспортні засоби, споруди, будівлі, 

устаткування транспорту, що є комунальною власністю територіальної громади 

міста Києва; 

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу реклами на 

підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), який дає право на розміщення зовнішньої 

реклами; 

заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які 

передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, 

та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що 

рекламуються, на інший; 

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і 

стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на 

зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над 

проїжджою частиною вулиць і доріг; 

КП "Київреклама" - комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковане 

Департаменту містобудування та архітектури та уповноважене виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) 

виконувати функції з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

право тимчасового користування місцями (для розміщення РЗ), які перебувають у 

комунальній власності територіальної громади міста Києва, його районів або 

повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого 

самоврядування м. Києва (далі - комунальна власність територіальної громади 

міста Києва), здійснювати контроль за надходженням плати за договорами, 

організовувати або здійснювати власними силами та засобами демонтаж 

самовільно встановлених рекламних засобів, забезпечувати виготовлення 

друкованої продукції, розміщення соціальної реклами та інформації соціального 
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спрямування, надавати платні послуги та виконувати інші повноваження, 

передбачені цим Порядком та Статутом підприємства; 

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, 

споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій 

місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу 

зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим 

ним органом; 

організатор конкурсу – Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

інвестиційний конкурс - конкурс, проведений відповідно до Положення про 

порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, 

реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного 

будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 N 528/1189; 

погодження на розміщення реклами на транспорті - документ установленої 

форми, виданий розповсюджувачу реклами на підставі наказу дозвільного органу, 

який дає право на розміщення реклами на транспорті на певний строк та у 

певному місці; 

реклама в ліфтах - реклама, що розміщується на спеціальних конструкціях на 

внутрішніх поверхнях кабін ліфтів житлових будинків комунальної власності; 

реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території підприємств 

транспорту загального користування, метрополітену, споруд підприємств 

транспорту загального користування і метрополітену, зовнішній та внутрішній 

поверхнях транспортних засобів; 

рекламні засоби (далі - РЗ) - засоби, що використовуються для доведення 

реклами до її споживача; 

рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або 

розповсюдження; 

дозвільний орган - Департамент містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який 

уповноважено виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) виконувати покладені на нього функції (у сфері 

розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті, у ліфтах комунальної 

власності територіальної громади міста Києва), передбачені цим Порядком та 

Положенням про Департамент містобудування та архітектури; 

розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої 

реклами, реклами на транспорті, у ліфтах; 

самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб, що розміщується 

без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття 

виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу 
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або його скасування. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб 

протягом часу розгляду заяви розповсюджувача реклами про продовження строку 

дії дозволу до моменту прийняття виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) відповідного рішення за такою 

заявою; 

самовільно встановлена спеціальна конструкція - спеціальна конструкція, що 

розміщується на майні або території підприємств комунальної власності або на 

внутрішній поверхні кабін ліфтів будинків комунальної власності та 

використовується для розміщення реклами без наявності Дозволу на розміщення 

реклами. Не вважається самовільно встановленою спеціальна конструкція, що 

розміщується протягом часу розгляду заяви розповсюджувача реклами про 

продовження строку дії Дозволу на розміщення реклами; 

складний рекламний засіб - засіб, який використовується для розміщення 

реклами і відповідає одній чи кільком з таких ознак: 

- розмір загальної площі рекламної поверхні рекламного засобу будь-якого виду 

більше 36 кв. м, без врахування виступаючого елемента до 1 кв. м; 

- дахові установки; 

соціальна реклама - інформація з питань здорового способу життя, охорони 

здоров'я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики 

правопорушень, соціального захисту, безпеки населення тощо, спрямована на 

досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських 

цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку; спеціальні 

конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (конструкції) (світлові та 

несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, лайтбокси, стікери, 

постери, щити, панно, транспаранти, конструкції на поперечках контактної 

мережі тролейбусів, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, 

електронні інформаційні носії, проекційні установки, екрани, цифрові фоторамки, 

панелі, тумби), які монтуються на майні або встановлюються на території 

підприємств транспорту, на внутрішній поверхні кабін ліфтів житлових будинків 

комунальної власності з метою подальшого використання для розміщення 

реклами. 

ІІІ. Зовнішній вигляд (архітипи) 
Вимоги до зовнішнього вигляду об'єктів зовнішньої реклами наведені у Закону 

України "Про рекламу", інших законодавчих та підзаконних актах, довіднику 

вуличного простору. 

ІV. Зонування та форматні зони 

Розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Києві відбувається у 

відповідності до зонування розміщення рекламних засобів, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 26.01.2012 № 20/7357. 

V. Шлях до впорядкування 
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5.1. Для вирішення питання впорядкування розміщення на території міста об'єктів 

зовнішньої реклами будуть вжити такі заходи. 

5.1.1 У довіднику міського простору будуть визначені повний перелік вимог та 

обмежень на розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста, архетипи 

рекламних конструкцій. 

5.1.2 Проведення за допомогою лазерного сканування міського простору 

моніторингу стану розміщення об'єктів зовнішньої реклами у місті та порівняння 

отриманої інформації з базою дозволів, які були видані на розміщення рекламних 

засобів. 

5.1.3. Перегляд існуючих форматних зон в частині зменшення кількості та 

розмірів рекламних засобів у першій та другій форматних зонах. 

5.1.4. Розробка та затвердження схем можливого розміщення рекламних засобів 

на території міста. 

5.1.5. Запровадження електронної системи прийому та опрацювання документів 

дозвільного характеру на розміщення рекламних засобів через портал 

Містобудівного кадастру міста Києва. 

5.1.6. Затвердження етапності приведення розміщення об'єктів зовнішньої 

реклами у місті до вимог довідника вуличного простору, нових форматних зон та 

схем розміщення. 

5.1.7. Збільшення потужностей КП «Київреклама» з демонтажу незаконно-

розміщених рекламних засобів. 

5.1.8. Створення на базі Містобудівного кадастру місті Києва відкритого для 

громадськості існуючого реєстру рекламних засобів та місць, де такі засоби 

можуть бути розміщені. 

5.1.9. Організація проведення відкритих аукціонів на право встановлення 

рекламних засобів на об'єктах комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. 

5.2. Прийом та опрацювання документів 

Для відсторонення рекламодавців від прямого спілкування з державними 

службовцями, установами та організаціями, які задіяні у опрацюванні та 

погодженні документів дозвільного характеру з 2015 року у місті Києві буде 

запровадження порядок електронної подачі заяв через портал Містобудівного 

кадастру міста Києва. 

Така ініціатива дасть змогу значно скоротити час опрацювання відповідних заяв, 

так як документи будуть одночасно опрацьовуватись усіма суб'єктами погоджень, 

окрім власника/балансоутримувача місця розміщення. Зокрема погодження 

дозвільних документів з Управління ДАІ МВС України в м. Києві та 

балансоутримувачі інженерних мереж буде проводитись без участі заявника. 

Видача відповідних дозволів буде здійснюватись через районні дозвільні центри 

за місцем розміщення рекламного засобу. 

Інструменти реалізації. 



 

27 

1. Прийняття нового Порядку розміщення реклами в місті Києві. 

2. Прийняття Порядку розміщення інформаційних вивісок та табличок у місті 

Києві, як малих архітектурних форм. 

3. Внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про 

бюджет міста Києва на 2015 рік" щодо перерахуванням КП "Київреклама", після 

зарахування коштів від плати за розміщення реклами на майні КП 

"Київміськсвітло", 87,5 відсотка отриманих коштів                          КП 

"Київміськсвітло". 

4. Прийняття нових Правил благоустрою міста Києва. 

5. Внесення змін та доповнень до Концепції розвитку зовнішньої реклами міста 

Києва. 

6. Запровадження тимчасового мораторію на розміщення об'єктів зовнішньої 

реклами на території міста. 

7. Ініціювати питання внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 

2067 (із змінами і доповненнями) в частині можливості проведення відкритих 

конкурсів для визначення оператора щодо розміщення об'єктів зовнішньої 

реклами. 

8. Опрацювати питання щодо правового механізму отримання плати від суб'єктів 

господарювання, за розміщення інформаційних вивісок та табличок на будівлях 

та спорудах комунальної власності територіальної громади міста Києва і 

компенсації витрат міського бюджету на утримання фасадів таких будівель та 

споруд 

 

4.2.3. Впорядкування фасадів будівель, інформаційних носіїв тощо 
  

I. Проблема 
На сьогодні у місті більшість фасадів будинків знаходяться у незадовільному 

стані. Вони потребують ремонту, утеплення та впорядкування розміщених на них 

вивісок та інформаційних табличок. 

Органи міської влади до 2015 року фактично ігнорували питання необхідності 

впорядкування розміщення інформаційних вивісок та табличок на будинках та 

спорудах у місті. Така ситуація призвела до цілої низки проблем, а саме: 

у місті відсутня систематизована інформація щодо реєстру кількості та місць 

розміщення вивісок та табличок на будинках та спорудах; 

захаращення фасадів будинків та споруд. 

Існуюча процедура погодження розміщення інформаційних вивісок та табличок 

не передбачає проведення аналізу та врахування інформації щодо наявності на 

фасаді будівель чи споруди інших об'єктів зовнішньої реклами, інформаційних 

вивісок та табличок. 

ІІ. Терміни 
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інформаційна вивіска чи табличка - мала архітектурна форма, конструктивний 

елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване 

найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її 

діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час 

роботи, що розміщена на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не 

вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у 

користування особі приміщення (крім випадків, коли суб'єкту господарювання 

належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля 

входу у таке приміщення, яка не містить закликів до придбання товару або іншої 

інформації, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та 

їх інтерес щодо такого товару, загальною площею до 2,0 кв. метрів. У разі, коли 

площа інформаційної вивіски чи таблички перевищує 2,0 кв. метри, вона 

вважається зовнішньою рекламою та потребує отримання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами відповідно; 

місце розміщення інформаційної вивіски чи таблички - об'єкт благоустрою, 

частина площі зовнішньої поверхні будинку, будівлі або споруди, де юридична 

або фізична особа займає приміщення, на якій розташовується інформаційна 

вивіска чи табличка; 

паспорт на розміщення інформаційної вивіски чи таблички - документ 

установленої форми, який оформлюється Департаментом містобудування та 

архітектури і містить інформацію про ознаки інформаційної вивіски чи таблички, 

в тому числі технічну характеристику, та місце її розміщення з прив'язкою до 

паспорту фасаду відповідної будівлі або споруди; 

паспорт фасаду будівлі або споруди - реєстраційний документ, яким фіксується 

архітектурне та колористичне вирішення (в тому числі при необхідності художнє 

освітлення усіх фасадів споруди), та розробляється ліцензованою організацією 

або сертифікованим спеціалістом з додержанням вимог Державних будівельних 

норм та правил. 

самовільно розміщена інформаційна вивіска чи табличка - інформаційна 

вивіска чи табличка, що розміщується без наявності оформленого у 

встановленому порядку паспорта. 

ІІІ. Зовнішній вигляд (архітипи) 
Вимоги до зовнішнього вигляду інформаційних вивісок чи табличок наведені у 

Закону України "Про рекламу", інших законодавчих та підзаконних актах, 

довіднику вуличного простору. 

ІV. Шлях до впорядкування 

4.1. Для вирішення питання впорядкування розміщення на території міста 

інформаційних вивісок чи табличок будуть вжити такі заходи. 

4.1.1 У довіднику міського простору будуть визначені повний перелік вимог та 

обмежень на розміщення інформаційних вивісок чи табличок на території міста, 

архетипи конструкцій. 
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4.1.2 Проведення за допомогою лазерного сканування міського простору 

моніторингу стану розміщення інформаційних вивісок чи табличок у місті для 

визначення їх кількості та місць скупчення. 

4.1.3. Переоформлення паспортів інформаційних вивісок чи табличок із 

прив'язкою до паспорту фасаду будинку чи споруди через портал Містобудівного 

кадастру місті Києва. 

4.1.4. Запровадження електронної системи прийому та опрацювання заяв на 

отримання паспортів інформаційних вивісок чи табличок через портал 

Містобудівного кадастру міста Києва. 

4.1.5. Затвердження етапності приведення розміщення інформаційних вивісок та 

табличок у місті до вимог довідника вуличного простору. 

4.1.6. Збільшення потужностей КП «Київреклама» з демонтажу незаконно-

розміщених інформаційних вивісок чи табличок. 

4.1.7. Створення на базі Містобудівного кадастру місті Києва відкритого для 

громадськості існуючого реєстру місць розміщення інформаційних вивісок чи 

табличок. 

4.1.8. Запровадження плати за використання місця розміщення щодо розміщення 

інформаційних вивісок чи табличок. 

4.2. Прийом та опрацювання документів 

Прийом та опрацювання документів для оформлення паспортів інформаційних 

вивісок чи табличок буде здійснюватись через портал Містобудівного кадастру 

міста Києва. 

Видача відповідних паспортів буде здійснюватись через районні дозвільні центри 

за місцем розміщення об'єкту. 

Інструменти реалізації. 
1. Прийняття Порядку розміщення інформаційних вивісок та табличок у місті 

Києві, як малих архітектурних форм. 

2. Опрацювати питання щодо правового механізму отримання плати від суб'єктів 

господарювання, за розміщення інформаційних вивісок та табличок на будівлях 

та спорудах комунальної власності територіальної громади міста Києва і 

компенсації витрат міського бюджету на утримання фасадів таких будівель та 

споруд. 

 

4.2.4. Впорядкування об`єктів пересувної сезонної торгівлі, ярмарків 

Проблематика 

Загроза безпеці людей. 

1.  Розміщення та шляхах евакуації. 

2.  Розміщення на інженерних мережах. 

3.  Перешкоди в роботі екстрених служб. 
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Захаращення міста 

1.  Непривабливий зовнішній вигляд. 

2.  Порушення благоустрою. 

3.  Знищення зелених зон. 

Удар по бюджету 

1.  Відсутність надходжень від великої кількості кіосків. 

2.  Видатки на демонтаж кіосків. 

3.  Видатки на відновлення благоустрою. 

Незручності мешканцям міста 

1.  Обмеження проходів до зупинок та станцій метрополітену. 

2.  Перешкоди в роботі комунальних служб. 

3.  Продаж алкоголю та тютюну біля шкіл та дитячих садочків. 

Корупція 

1.  «Вирішення» питань та хабарництво контролюючих органів. 

2.  Обмеження демонтажу: провал тендерів, відсутність техніки. 

3.  Перешкоджання публічності та контролю громадськості. 

4.  Лобіювання інтересів в супереч інтересам киян. 

5.  Проплачені рішення суду про заборону демонтажу. 

6.  Незаконне підключення до комунікацій. 

Мета заходів 

-       Впорядкування міського простору 

-       Спрощення існуючої системи отримання дозвільної документації 

-       Максимальна прозорість при прийнятті рішень 

Терміни 

Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі – автомагазини, 

автокафе, автокав'ярні, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, 

спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки) тощо; 

Об’єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі – намети, палатки, 

лотки, рундуки, в яких здійснюється сезонний (з 01 квітня до 15 жовтня 

календарного року) продаж безалкогольних напоїв (крім пива), морозива, 

плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів, баштанних культур, меду, 

дитячих та карнавальних іграшок, повітряних кульок, сувенірної продукції (в 

тому числі сувенірної продукції з національною тематикою); 

Торги – відкриті торги, предметом яких є право на розміщення засобу пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та об‟єкту сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі відповідно до схеми розміщення засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та схеми розміщення об‟єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва, затверджених 
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розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), та переможцем яких визнається особа, яка 

запропонувала найвищу ціну за таке право; 

Крок торгів – мінімальна надбавка, на яку в ході торгів здійснюється підвищення 

стартової та кожної наступної ціни, але не менш як на 10 відсотків вища за 

попередню ціну. 

Зовнішній вигляд 

Намет для продажу продовольчих і непродовольчих 

товарів 

  

  

Палатка відкритого типу для продажу 

продовольчих і непродовольчих товарів 

  

  

  

Палатка закритого типу для продажу продовольчих 

і непродовольчих товарів 
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Автомагазин для продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів 

  

  

Автопричеп для продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів 

  

  

   

  

Автокафе 

 Зонування 

Зонування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

та об‟єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві (далі - 

форматні зони) – зонування території міста Києва, яке передбачає визначення 

архітипів та площі засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

об‟єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі для кожної зони. 

Основними завданнями зонування розміщення засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та об‟єктів сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі в місті Києві є: 
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- врахування типології елементів міського середовища, архітектурних, 

функціонально-планувальних та історико-культурних чинників; 

- зменшення площі засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

об‟єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі у напрямку від околиць 

до центральної частини міста. 

Зонування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

та об‟єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві 

складається з текстової та графічної частин. 

Зонування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

та об‟єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі містить перелік зон 

розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об‟єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в м. Києві, поділ засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об‟єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до площі та архітипів, перелік 

об'єктів, вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхову мережу), 

що визначають межі зон розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та об‟єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. 

Підстава для розміщення 
Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об‟єкти сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі розміщуються на підставі договору щодо 

розміщення у відповідності до схеми розміщення засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та схеми розміщення об‟єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Києва. 

Оформлення документів 

Конкурси та залучення ринкових механізмів: 

1.  Для участі в торгах суб‟єкти господарювання подають документи через 

портал Містобудівного кадастру Києва 

2.  Комісія опрацьовує документи, визначає учасників торгів 

3.  Проведення торгів на товарній біржі 

4.  Комісія оформляє результати торгів протоколом, в якому зазначається 

переможець торгів 

5.     Переможець торгів укладає з КП «Міський магазин» договір щодо 

розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об‟єкту 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 
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Основні вимоги до розміщення 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі 
Забороняється розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі та об‟єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі: 

від проїзної частини вулиць не менше ніж 5 метрів 

від підземного пішохідного 

переходу 

не менше ніж 20 метрів 

від входу-виходу з метро не менше ніж 20 метрів 

від перехрестя вулиць не менше ніж 20 метрів 

від зупинки міського 

транспорту 

не менше ніж 20 метрів 

від капітальних споруд не менше ніж 10 метрів 

інженерні мережі у відповідності до табл. 8.1 ДБН 360-

92** «Містобудування. Планування і 

забудова міських і сільських поселень» 

від об‟єктів пам„ятно-

охоронного значення* 

не менше ніж 10 метрів 

від дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладів* 

у разі продажу тютюнових та 

алкогольних виробів - не ближче ніж 

200 метрів 

від державних та 

муніципальних установ* 

не ближче ніж 50 метрів 

Вирішення спірних питань 
Спірні питання щодо проведення торгів виносяться на розгляд Комісії або 

вирішуються в судовому порядку. 

Демонтаж 
Самовільно розміщені (встановлені) засоби пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та об‟єкти сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі 

підлягають демонтажу. 
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4.2.5. Впорядкування літніх майданчиків для стаціонарних закладів 

харчування 

Проблематика 

Загроза безпеці людей. 

1.     Розміщення та шляхах евакуації. 

2.     Розміщення на інженерних мережах. 

3.     Перешкоди в роботі екстрених служб. 

Захаращення міста 

1.     Непривабливий зовнішній вигляд. 

2.     Порушення благоустрою. 

3.     Знищення зелених зон. 

Удар по бюджету 

1.     Відсутність надходжень від великої кількості кіосків. 

2.     Видатки на демонтаж кіосків. 

3.     Видатки на відновлення благоустрою. 

Незручності мешканцям міста 

1.     Обмеження проходів до зупинок та станцій метрополітену. 

2.     Перешкоди в роботі комунальних служб. 

3.     Перешкоджання вільному руху пішоходів 

Мета заходів 
Впорядкування міського простору. Спрощення існуючої системи отримання 

дозвільної документації. Максимальна прозорість при прийнятті рішень. 

Терміни 

Відкритий (літній) майданчик для харчування біля стаціонарного закладу 

ресторанного господарства (далі - відкритий (літній) майданчик) - різновид 

майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного 

господарства, місце для надання послуг з харчування біля стаціонарного 

(капітального) закладу ресторанного господарства на відкритому повітрі (під 

тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу), що діє щорічно з 01 травня до 

31 жовтня відповідного року; 

майданчик для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного 

господарства (далі - майданчик) - місце для надання послуг з харчування біля 

стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства, який відкритий 

для обслуговування населення на певний сезон року, розміщений на відкритому 

повітрі (під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу) або виготовлений з 

полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених 

технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлений 

тимчасово, без улаштування фундаменту, не є капітальною спорудою. У 
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залежності від типу конструкцій, які використовуються для влаштування, та 

періоду функціонування майданчики поділяються на відкриті (літні) майданчики 

та сезонні майданчики; 

інформаційний талон - документ, який видається суб'єкту господарювання 

відповідно до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року N 56/5443 

"Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва 

та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради" (далі - Порядок 

визначення обсягів пайової участі); 

паспорт прив'язки розміщення сезонного майданчика (далі - паспорт 

прив'язки) - комплект документів, у яких визначено місце встановлення сезонного 

майданчика на топографо-геодезичній основі М 1:500 та схему благоустрою 

прилеглої території сезонного майданчика; 

пайова участь (внесок) власників ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів 

благоустрою міста Києва (далі - Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів 

благоустрою) - внесок на фінансування заходів з благоустрою міста Києва 

(утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою), який сплачують до 

бюджету міста Києва власники ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, власники (користувачі) майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства у грошовому виразі (гривнях) 

без ПДВ 

комісія з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства (далі - Комісія) - комісія виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до 

компетенції якої входить визначення відповідності намірів щодо місця 

розташування ТС Комплексній схемі ТС, будівельним нормам, запровадження 

додаткових зон обмежень розміщення ТС, розгляд заяв щодо неправомірного 

надання відмови в укладанні договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта 

благоустрою та інші питання, пов'язані з розміщенням ТС, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства. 
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Шлях до впорядкування 

Підстава для розміщення 
Розміщення відкритих (літніх) майданчиків здійснюється за умови укладення 

договору про сплату пайової участі відповідно до Порядку визначення обсягів 

пайової участі та отримання інформаційного талону. 

Підставою для розміщення сезонного майданчика є оформлений в установленому 

порядку паспорт прив'язки. 

У разі розміщення майданчика на земельній ділянці, що знаходиться у власності 

(користуванні) третіх осіб, таке розміщення допускається виключно за їх 

письмовою згодою. 

Оформлення документів 

      Прийом заяв: 

Заява та документи подаються суб'єктом господарювання у паперовому вигляді 

до відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної 

районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розташування об'єкта  

(інформація до Департаменту містобудування та архітектури передається в 

електронному вигляді через портал Містобудівного кадастру) або в електронному 

вигляді через портал Містобудівного кадастру міста Києва за адресою 

mkk.kga.gov.ua. 

Суб'єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, 

зазначених у заяві та документах, що додаються до неї. 

Опрацювання документів: 

Опрацювання та погодження документів поданих заявником з іншими 

відповідальними органами здійснюється через електронну систему 

Містобудівного кадастру Києва, без залучення заявника. 

Видача документів 

Отримання документів (паспорту прив‟язки, інформаційного талону, договору 

щодо пайової участі)  відбувається через  відділ (центр) надання адміністративних 

послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації. 

Інформаційний талон про сплату пайової участі має на вході до закладу 

ресторанного господарства з забезпеченням зчитування спеціального коду 

інформаційного талона про сплату пайової участі. 

Вирішення спірних та неврегулюваних питань 
Вирішення спірних та неврегулюваних питань  здійснюється Комісією на підставі 

заяви суб‟єкта господарювання, стосовно наданої відмови в укладанні договору 

щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою 
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Основні вимоги: 

1. Майданчики встановлюються виключно біля стаціонарних (капітальних) 

закладів ресторанного господарства. 

2. При влаштуванні майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях 

ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м (поза межами 

парків, скверів, площ), розміщення майданчика не має перешкоджати вільному 

руху пішоходів. 

3. Майданчики розташовуються виключно в межах фасаду стаціонарного 

(капітального) закладу ресторанного господарства зі збереженням вільних 

проходів у вхідні (в'їздні) брами будинків. Збільшення лінійних розмірів 

майданчика поза межі закладу можливе лише за умови письмової згоди власників 

(орендарів) сусідніх приміщень. 

4. Майданчики встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення. 

5. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у 

межах майданчика таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не 

освітлювати вікна мешканців прилеглих житлових будинків. 

6. Конструкція майданчика має забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, 

безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил техніки безпеки 

та відповідати протипожежним вимогам. 

7. Майданчики мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі, 

легко демонтуватися у разі необхідності проведення робіт, пов'язаних з 

експлуатацією та ремонтом будівлі. 

8. У межах відкритих (літніх) майданчиків можуть бути встановлені лише 

столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, парасольки, урни для 

сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для 

регулювання температурного режиму, холодильне обладнання. 

9. По периметру огорожі відкритих (літніх) майданчиків допускається 

влаштування легких збірно-розбірних конструкцій висотою до метра, в яких 

можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники. 

1 0. Об'ємно-просторове та художньо-естетичне рішення майданчиків, 

розміщених на території, що знаходиться в межах історико-культурних 

заповідників і зон охорони пам'яток історії та культури та/або біля будинків, які є 

пам'ятками національного чи місцевого значення, має бути у контексті 

сформованого історичного середовища та відповідати таким вимогам: 

10.1. Розміщення майданчиків проводиться з дотриманням структурної побудови, 

стилістичної єдності фасадів, з урахуванням зовнішнього опорядження фасаду 

будинку. 

10.2. Розміщення майданчиків не повинно заважати сприйняттю архітектурних 

деталей та декору фасадів будинків. Забороняється розміщувати майданчики із 
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закриттям автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів 

ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо. 

10.3. Сонцезахисні елементи відкритих (літніх) майданчиків можуть бути у 

вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду або на опорах біля фасаду, або 

навісів у фронтальних межах фасаду за умови, якщо вони не перекривають 

декоративних елементів фасадів. 

11. На відкритих (літніх) майданчиках забороняється встановлення сцен, естрад, 

танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів. 

12. На відкритих (літніх) майданчиках, розміщених в межах житлової забудови 

міста, забороняється використовувати живу музику та звуковідтворювальну 

апаратуру. 

13. Майданчики, що розміщуються з боку проїзної частини, мають бути захищені 

від випадкового (аварійного) наїзду автотранспорту. 

14. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати сезонні 

майданчики виключно за погодженням з утримувачами інженерних комунікацій, 

які експлуатують ці комунікації. 

  

  

Обмеження розміщення 

Забороняється розміщення майданчиків: 
-         на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає 

вільному руху пішоходів; 

-         на проїзній частині вулиць і доріг; 

-         на зелених насадженнях та газонах; 

-         якщо влаштування майданчика створює загрозу для здоров'я та/або життя 

людей; 

-         на відстані 20 метрів від площини дверей у напрямку евакуації з центром у 

середині дверної групи, яка включає всі двері з написом "Вхід" та "Вихід" (на 

виходах із підземних переходів, які не мають дверей, відлік слід виконувати від 

центра площини краю останньої сходинки) (ДБН В.2.3-7-2010 "Споруди 

транспорту. Метрополітен"); 

-         на відстані ближче 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого 

дорожнього знака, що позначає зупинку громадського транспорту; 

-         на штучних спорудах (крім випадків, коли їх розміщення передбачено 

проектом будівництва або реконструкції, затвердженим в установленому 

порядку); 

-         на відстані ближче 100 метрів до залізничних переїздів; 

-         на відстані ближче 20 метрів до перехресть вулиць. 

Демонтаж 
Суб'єкти господарювання - власники (користувачі) стаціонарних закладів 

ресторанного господарства забезпечують демонтаж майданчиків протягом п'яти 
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календарних днів після закінчення періоду їх функціонування, визначеного в 

інформаційному талоні (для відкритих (літніх) майданчиків) чи прийняття 

рішення щодо інформаційного талону до закінчення строку їх дії відповідно. 

Відновлення суб'єктом господарювання благоустрою території після демонтажу 

майданчика є обов'язковим. 

У разі виявлення фактів порушення суб'єктами господарювання умов розміщення 

майданчиків або самовільно встановлених майданчиків уповноважені працівники 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та/або відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій 

вносять суб'єкту господарювання - власнику (користувачу) стаціонарного закладу 

ресторанного господарства (або уповноваженій ним особі) припис з вимогою 

усунення порушень протягом трьох робочих днів. 

У разі відмови власника здійснити усунення виявлених порушень у визначені 

терміни демонтаж майданчика здійснюється у порядку, визначеному Правилами 

благоустрою. 

 

 

 

4.3 Співпраця 

4.3.1 Розвиток конкурентного середовища, запровадження відритих торгів 

Для впорядування комерційної діяльності в умовах обмеженого ресурсу міського 

публічного простору на засадах конкурентності необхідно:  

- Департаменту містобування і архітектури Виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) сформувати вичерпний перелік 

місць, у яких дозволене розміщення реклами, малих архітектурних форм, 

дебаркадерів, об‟єктів пересувної та сезонної торгівлі. 

- Надання права на використання цих місць (права на розміщення на розміщення 

реклами; оренди об‟єктів комунальної власності, які є частиною міського 

публічного простору; розміщення малих архітектурних форм, дебаркадерів, 

об‟єктів пересувної та сезонної торгівлі) проводити виключно на основі відкритих 

прозорих конкурсів на кращу пропозицію у вигляді відкритих електронних торгів. 

4.3.2 Участь громади  

Для реалізації права громадян на рівноправну участь у міському розвитку 

необхідно: 
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- Відбір проектів будівництв та реконструкцій об‟єктів, які є частиною міського 

публічного простору проводити виключно на засадах відкритих конкурсів на 

кращу пропозицію.  

- Прийняття рішеннь про будівництво та реконструкцію об‟єктів міського 

публічного простору проводити виключно за результатами відкритих 

громадських обговорень, які мають включати проведення громадських слухань. 

Задля уникнення конфліктних ситуацій та їх ефективного вирішення, учасники 

обговорення мають керуватися пошуком спільних інтересів та досягенням цілей, 

що сприятимуть розвитку міського простору, а не лише своїх вузьких інтересів. 

На громадські обговорення має бути винесено інформацію про кошторис, 

джерела фінансування, кінцевих бенефіціаріїв та умови залучення коштів. 

- Ініціювати зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N555 

"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні" щодо обов‟язковості врахування пропозицій громадськості. 

4.3.3 Розвиток громадсько-муніципальної взаємодії 

Громада міста Києва має право брати участь у міському розвитку та змінювати 

міський публічний простір як через органи місцевого самоврядування, так і 

безпосередньо; в тому числі через громадські ініціативи, які діють за принципами 

прозорості, підзвітності, відповідальності, професійності та відкритості до 

співпраці. Жодна громадська ініціатива не може узурпувати право змінювати 

міський публічний простір. 

Для реалізації права громадян змінювати міський публічний простір потрібно 

запровадити такий механізм громадсько-муніципальної взаємодії: 

- Ініціативна група інформує мешканців району про свою ініціативу і проводить 

відкриті публічні громадські обговорення цієї ініціативи. 

- За результатами громадського обговорення ініціативна група інформує про 

ініціативу відповідну районну в місті Києві державну адміністрацію. 

- Районна в місті Києві державна адміністрація перевіряє технічні можливості 

реалізації ініціативи та інформує про них ініціативну групу. За потреби, районна в 

місті Києві державна адміністрація надає необхідні дозволи та технічну 
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документацію; перенаправляє запит громадської ініціативи до відповідних 

органів державної влади та/або місцевого самоврядування. 

- За запитом ініціативної групи Київська міська рада, Виконавчий орган Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, комунальні 

підприємства надають ініціативній групі допомогу та сприяння (в тому числі, у 

вигляді комунальної техніки, матеріалів, робочої сили). 

Для налагодження механізмів постійної співпраці громадян та органів місцевого 

самоврядування з питань розвитку міського публічного простору, а також 

удосконалення участі громадських ініціатив у розвитку міста Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) необхідно розробити програму 

створення Офісів розвитку районів міста. 

4.3.4 Конкурс громадських проектів 

Для ефективного розподілу видатків на утримання об‟єктів благоустрою та 

розвиток міських публічних просторів і залучення громади міста Києва до цього 

процесу необхідно проводити щорічний конкурс громадських проектів, за 

результатами якого реалізація проектів-переможців (спів)фінансуватиметься 

коштом Бюджету міста Києва. 

Конкурс громадських проектів на фінансування з Бюджету міста Києва на 

наступний рік здійснюється наступним чином. Виконавчий орган Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація) визначає обсяг 

фінансування громадських проектів на наступний рік (не менше 1% Бюджету 

розвитку) і публічно оголошує відкритий конкурс громадських проектів. Подані 

проекти публічно презентуються, проходять громадське обговорення та 

експертизу незалежною експертною радою. Переможців конкурсу встановлює 

Київська міська рада за результатами громадського та експертного голосування. 

У бюджеті міста Києва на наступний рік та Програмі економічного та соціального 

розвитку міста Києва на наступний рік передбачається фінансування реалізації 

проектів-переможців конкурсу. 

Для запровадження практики проведення конкурсів громадських проектів 

Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 



 

43 

адміністрації) розробити Порядок проведення конкурсу громадських проектів на 

фінансування коштом міського бюджету. 

4.3.5. Cприяння участі меценатів, спонсорів 

Для сприяння залученню меценатів та спонсорів до розвитку міського публічного 

простору необхідно: 

- Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) розробити Порядок залучення меценатів та спонсорів до розвитку 

міста, який передбачатиме прозору процедуру прийняття об‟єктів на баланс, 

формат вшанування та увіковічнення меценатів, громадський контроль участі 

меценатів у зміні публічного простору. Рішення про залучення спонсора в 

кожному конкретному випадку має відбуватися на підставі громадських 

обговорень. 

- Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) розробити Програму залучення меценатів і спонсорів до розвитку 

міста та популяризації благодійності, в якій визначити орган, відповідальний за 

залучення меценатів та спонсорів (фандрейзинг) (КП Київське інвестиційне 

агентство?), який займатиметься пошуком благодійників (організацією публічних 

заходів, конкурсів, популяризацією благодійності), здійснюватиме всю необхідну 

комунікацію з ними від імені міської влади за принципом “єдиного вікна”. 

Залучення меценатів та спонсорів до розвитку міського простору має відбуватись 

за принципом рівномірного залучення цих коштів для розвитку всіх районів міста.  

 

4.4. Інфраструктура  

Рекомендації з розробки системи організаційної інфраструктури 
Рекомендації з розробки системи організаційної інфраструктури визначають 

організаційні засади створення системи територіальних, економічних, соціальних 

та культурних взаємодій (далі СТЕСКВ) між суб‟єктами влади, бізнесу, 

громадськості. Зазначеними рекомендаціями встановлюється загальний порядок 

розробки СТЕСКВ, які дозволяють встановити можливі умови, що сприятимуть 

економічному, культурному та соціальному розвитку міста. 

Мета системи 
Метою системи є раціональне використання матеріальних, трудових та 

фінансових ресурсів на засадах їх диверсифікації, узгодження інтересів як органів 

влади відповідного рівня, громадськості та представників бізнесу. 

Основними завданнями розробки СТЕСКВ є: 
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-          Посилення внутрішньої консолідації зусиль економіко-соціального та 

культурного розвитку окремих територіальних громад; 

-          Забезпечення зосередження економічних ресурсів на пріоритетних 

напрямках розвитку за відповідними секторами; 

-          Забезпечення наближення єдності умов життєдіяльності населення, 

державних структур та бізнесу на окремих територіях; 

-          Розвиток організаційно-правових форм співробітництва територіальних 

громад з бізнесом та владою; 

-          Впровадження програмно-цільового методу та інноваційних технологій для 

спрощення взаємодії між територіальними громадами, бізнесом та владою. 

Суб’єкти 
Суб‟єктами СТЕСКВ можуть виступати: державні органи влади, органи місцевого 

самоврядування, територіальні громади, експертне співтовариство, юридичні та 

фізичні особи. Відповідальність за координацію дій між суб‟єктами доцільно 

покласти на профільний структурний підрозділ КМДА або його підпорядковане 

комунальне підприємство. 

Форми 

Основними формами СТЕСКВ є насамперед: 

Асоціації (утворення рад, спільних комісій, інших об‟єднань між учасниками 

СТЕСКВ); 

Метою асоціації є консолідація дій, направлених на розвиток та закріплення 

зв‟язків між суб‟єктами, результатом чого повинно стати підвищення якості та 

рівня життя мешканців. 

Завданням асоціації є наступні дії 

-          Сприяння соціальному та економічному розвитку міста; 

-          Сприяння і розвитку і зміцненню місцевого самоврядування; 

-          Поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад; 

-          Захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого 

управління, їх посадових осіб в різних органах влади та управління; 

-          Забезпечення обміну досвідом діяльності органів місцевого 

самоврядування по практичному вирішенню проблем розвитку міста; 

-          Надання методичної і практичної допомоги та консультацій органам 

місцевого самоврядування; 

Договірне співробітництво (договори, угоди між учасниками); 

Метою договірного співробітництва виступає використання матеріальних, 

фінансових та трудових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку 

відповідних секторів, що дозволяє підвищити ефективність діяльності суб‟єктів 

СТЕСКВ. 

Завданнями договірного співробітництва є: 

-          Диверсифікація матеріальних, фінансових та трудових ресурсів; 

-          Підвищення якості і розширення видів надаваних послуг населенню; 
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-          Збереження навколишнього середовища; 

-          Забезпечення розвитку відповідних секторів; 

-          Створення нових робочих місць тощо. 

Організаційно-господарська взаємодія (спільні проекти, аутсорсинг тощо) 

Метою організаційно-господарської взаємодії є забезпечення єдності умов 

життєдіяльності на основі ефективного функціонування господарського 

механізму. 

Завданням організаційно-господарської взаємодії є: 

-          Узгодження інтересів суб‟єктів господарювання; 

-          Створення умов для ефективної господарської діяльності; 

-          Обмін технологіями, досвідом; 

-          Підвищення продуктивності праці тощо. 

Основі етапи аналізу та оцінки реалізації СТЕСКВ 
Послідовність етапів аналізу та оцінки може бути наступною: 

1.      Проведення дослідження по кожній із досліджуваних форм співробітництва 

за відповідними секторами при використанні системи показників та системи 

інформаційного-аналітичного забезпечення. 

2.      Визначення безпосереднього впливу СТЕСКВ на соціально-економічний 

розвиток за відповідними секторами. 

3.      Виявлення проблем у взаємовідносинах та визначення шляхів їх вирішення. 

 

 

- нормативно-правове забезпечення  
 

Пропонується: 

● Внести до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 

«Про благоустрій населених пунктів» зміни щодо врегулювання питань: 

- Розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, 

засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі, об‟єктів сезонної 

дрібнороздрібної торгівельної мережі, майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства та дебаркадерів на конкурсних 

засадах; 

- Сплати пайової участі на підтримання благоустрою при розміщенні 

вказаних об‟єктів; 

- Демонтажу вказаних об‟єктів у випадку невідповідності їх визначеним 

вимогам; 

● Внести зміни до Закону України «Про рекламу» щодо закріплення 

визначень інформаційних вивісок та інформаційних табличок, встановлення 
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порядку їхнього розміщення та штрафних санкцій за порушення порядку їхнього 

розміщення, права органів місцевого самоврядування встановлювати плату за 

тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для 

розміщення зовнішньої реклами та інформаційних вивісок; 

● Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення зміни 

щодо можливості створення адміністративних комісій на рівні районних 

державних адміністрацій у місті Києві; 

● Внести зміни до ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил 

благоустрою населених пунктів; 

● Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення зміни 

щодо визначення механізму спрямування частини штрафів, стягнутих з осіб, 

притягнутих до адміністративної відповідальності, на преміювання представників 

громадськості, згідно з повідомленнями яких таких осіб було притягнуто до 

адміністративної відповідальності; 

● Внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

які б дали можливість місцевим радам уповноважувати свої комунальні 

підприємства самостійно вирішувати питання про прийняття на баланс елементів 

благоустрою, які безкоштовно передаються фізичними чи юридичними особами у 

комунальну власність відповідної територіальної громади; 

● Внести зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від ПДВ 

плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, 

для розміщення зовнішньої реклами та інформаційних вивісок; 

● Затвердити у новій редакції Правила благоустрою міста Києва. У новій 

редакції Правил благоустрою міста Києва мають бути, зокрема, додатково 

врегульовані такі питання, як: 

- розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі, 

майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства та дебаркадерів на конкурсних засадах та відповідно до 

комплексних схем розміщення таких об‟єктів, затверджених Київською міською 

державною адміністрацією; 

- сплата пайової участі на утримання об‟єктів благоустрою при розміщенні 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, засобів 

пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі, об‟єктів сезонної 
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дрібнороздрібної торгівельної мережі, майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства та дебаркадерів; 

● Затвердення Київською міською радою єдиний порядок розміщення, 

демонтажу та сплати пайової участі для тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної 

мережі, об‟єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі, майданчиків для 

харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства та 

дебаркадерів. Порядок, зокрема, має передбачати: 

- вимоги щодо розміщення вказаних об‟єктів на конкурсних засадах та 

відповідно до комплексних схем розміщення, затверджених Київською міською 

державною адміністрацією; 

- вимоги до зовнішнього вигляду таких об‟єктів відповідно до Довідника з 

облаштування міського простору міста Києва, розробленого у 2015 році 

Інститутом міського цивільного проектування; 

● Затвердження Київською міською радою єдиного порядку розміщення 

зовнішньої реклами, інформаційних вивісок та інформаційних табличок. Порядок, 

зокрема, має передбачати : 

- вимоги до зовнішнього вигляду таких об‟єктів відповідно до Довідника з 

облаштування міського простору міста Києва, розробленого у 2015 році 

Інститутом міського цивільного проектування; 

- Стягнення плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у 

комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами та інформаційних 

вивісок; 

- обов‟язок подання для оформлення паспорту інформаційної вивіски 

паспорту фасаду відповідного будинку. 

 

 4.5. Контроль 

Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) розробити науково обґрунтовану систему оцінки ефективності 

міського розвитку, реалізації заходів із комплексного впорядкування міського 

простору. 

Система оцінки має ґрунтуватися на принципах комплексності, простоти, 

відкритості, своєчасності та порівнянності; відштовхуватися від об‟єктів уваги 

даної концепції, охоплювати всі аспекти міського простору, а також відображати 

рівень виконання поставлених завдань. Показники мають бути простими у своєму 
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вирахуванні, логічним та інтуїтивними. Стандартизована система позаників має 

забезпечувати можливість наукового порівняння даних у часовому та 

просторовому розрізі та передбачати можливість відображення нововиявлених 

характеристик міського простору з метою збереження актуальності показників. 

Всі дані, які стосуються міського просторового розвитку Києва, мають бути 

публічними та доступними. 

 

5. Очікувані результати.  

 

Оцінка результатів повинна грунтуватись на принципі порівняння “Як було” та 

“Як стало” та запровадженні комплексної оцінки змін на основі розробки системи 

ключових показників. Така система повинна передбачати: 

● запровадження бально-рейтингової системи оцінки змін якісних показників 

об‟єктів міського простору 

● запровадження системи моніторингу рівня задоволеності мешканців міста 

міським простором в розрізі низки показників 

● кількісні показники нових реалізованих проектів впорядкування міського 

простору 

● обсяг залученого фінансування з недержавних джерел у проекти 

впорядкування міського простору 

● систему оцінки операційної ефективності утримання об‟єктів міського 

простору у належному стані 

● визначення обсягів грошових надходжень від функціонування нових та 

реконструйованих об‟єктів міського простору 

● оцінка змін рівня відвідуваності громадських просторів районного та 

загальноміського значення 

● оцінка впливу змін громадського простору на інвестиційну привабливість 

локацій, що їх оточують 

 

6. Обгрунтування обсягів та джерел фінансування. Фінансово-ресурсне 

забезпечення.  

 

Джерела фінансування: 

● Кошти державного та місцевих бюджетів 

● Фінанси господарюючих суб‟єктів, що безпосередньо зацікавлені в 

комплексному впорядкуванні міського простору 

● Кошти фізичних осіб: колективне фінансування (краудфандінг), 

меценатство. 

● Кошти громадських організацій 
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● Кошти міжнародних організацій, що фінансують проекти розвитку міської 

інфраструктури. 

 

Визначення та обгрунтування обсягів фінансування формується на основі 

реальних затверджених проектів впорядкування міського простору та їх 

кошторисах. 

 

З метою достатнього обсягу фінансування проектів впорядкування міського 

простору необхідно передбачити впроваждення ефективних моделей державно-

приватного партнерства (PPP - private public partnership), які б передбачали 

економічно обгрунтовані мотиватори участі приватного капіталу в 

запропонованих містом проектах. 

 

Фінансування проектів повинно передбачати не лише пошук джерел 

фінансування на створення проекту, але й розробку моделі його перманентної 

монетизації та формування фінансових джерел утримання такого проекту на 

належному рівні на постійній основі. 

 

 

 


