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Стратегічне бачення щодо перспективного містобудівного 
розвитку міста Києва 

 
1. Вступ 

 
Місто - це лише частина економічного, соціального та політичного 

цілого, яким є навколишній його район. 

Головне завдання містобудування полягає в забезпеченні необхідних 
умов для повноцінного розвитку людей. Здоров'я кожної людини залежить від 
того, наскільки він забезпечений задовільними «природними умовами». 
Сонце, що управляє ростом і розвитком всього живого, повинно вільно 
проникати в кожну оселю, пронизувати його своїми променями, що настільки 
благотворно впливають на життя людей. Зелене оточення має наповнити 
житло повітрям, очищеним від пилу і шкідливих газів. Будинки повинні вільно 
розміщуватися в просторі. Не слід забувати, що відчуття простору є 
важливим психофізіологічним чинником, а затиснення вулиць та дворів 
шкідливі для здоров'я і негативно впливають на загальний стан людей. 

Зонування - це поділ плану міста, що переслідує ціль визначення 
місцеположення його різних функцій і окремих жителів. Воно передбачає 
розподіл міського простору відповідно різних видів людської діяльності: 
житло, промислові і торгові центри, території і споруди, призначені для 
відпочинку. 

Вибір сельбищних територій повинен визначатися вимогами гігієни. 

Залежно від природних умов ділянки і відповідно запроектованих 
житлових будинків слід визначати необхідну щільність населення. 

Проблема житла може бути задовільно вирішена лише за умови 
забезпечення правильних пропорційних співвідношень між забудованою та 
вільною територією. 

Слід також розумно використовувати існуючі природні фактори - річки, 
ліси, пагорби, гори, галявини, озера, море і т. д. 

Відстані між місцями роботи та проживання повинні бути зведені до 
мінімуму. 

Висока якість пішохідної мережі та громадських просторів зробить 
прогулянки привабливими. 

Змішане використання (багатофункціональність) і різноманітність: 

- змішання магазинів, офісів, індивідуального житла апартаментів в 
одному місці; змішане використання в межах мікрорайону (сусідства), в 
межах кварталу і в межах будівлі; 

- змішання людей різного віку, рівня доходів, культур і рас. 
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Необхідна наявність загального простору в центрі; якість громадських 
просторів; основні об'єкти, що використовуються повсякденно, повинні 
знаходитися в межах 10-хвилинної пішохідної доступності.        

На даний час існує дві моделі розвитку мегаполіса. 

Перша - реальне місто, що живе по правилам, що з кожним роком 
ускладнюються. Друга - концепція «розумного міста», що поступово 
впроваджується у великих містах. 

 Будь-яке поважаюче себе місто потребує стратегії розвитку. І реалізує 
його, виходячи з ідеальних уявлень про майбутнє і наявних можливостей. 
Разом з тим всі міста прагнуть до досягнення двох фундаментальних цілей. 
Перша полягає у створенні високоякісного середовища проживання, що 
продиктоване зростаючою конкуренцією за інвестиції та мозок. Друга мета - 
забезпечення сталого розвитку, тобто пошук інтегральної (економічної, 
соціальної, транспортної, енергетичної, екологічної і т. д.) моделі, яка 
гарантувала б гідне існування мінімум кільком поколінням городян. 
 

2. Реорганізація центральної частини міста Києва 
 

Оскільки центр міста є основним громадським центром і одночасно  
історичною зоною, зайнятою історичними будівлями та пам’ятками 
архітектури, йому необхідне розвантаження.  

В умовах сучасного міста є необхідність в спорудженні 
багатофункціональних громадських центрів, що потребує великих територій, 
передбачає значне збільшення транспортних потоків, навантажень на 
комунікації і всього того, що історичний центр засвоїти не може, та й не 
повинен.  

Тому доречно створити новий урядовий центр, який буде не тільки 
забезпечувати ефективну роботу держапарату, але й стане символом 
возз'єднання та демократії України. Пропонується на півдні Києва (район  
Нижньої Телички) побудувати нове урядове і парламентське містечко. Що 
буде мати планувальну композицію, яка виросла з формальної ідеї, та 
уособлює об'єднання міста і країни (схема додається). Тим більше, що вже є 
відпрацьований ДПТ.  

Тим самим центр Києва матиме змогу сповна функціонувати як 
історико-культурний, туристичний, рекреаційний, дозвіллевий центр з 
високоякісним обслуговуванням, комфортним транзитним пересуванням та 
розвантаженою транспортною системою. 

 

3. Вирішення транспортної проблеми 

Пропонується залишити рішення транспортних та інших проблем, які 
вимагають великих капіталовкладень, до кращих часів. А зосередитися на 
регенерації окремих фрагментів міської тканини, докладаючи зусиль в тих 
проблемних точках, де це дозволяє ситуація. Для цього необхідне 
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розроблення локальних планів реконструкції, що в тій чи іншій мірі повинні 
кореспондуватися з існуючим генпланом. 

Необхідно частково «сховати» магістралі під землю, а на поверхні 
створити суспільний простір. 

Особливу увагу треба приділити розвитку системи громадського 
транспорту з усіма умовами комфортного пересування (схема додається). 

При можливості і там де це необхідно додати лінії з відповіднами 
станціями метрополітену, швидкісним трамваєм. Забезпечити додаткові 
зупинки міської електрички. 

Додати монорейковий транспорт, який вже функціонує у багатьох 
країнах Європи та світу. Монорейкова система ділиться за способом підвісу 
складу на підвісну, опорну і з бічним підвісом. Основна перевага 
монорейкової дороги полягає в тому, що вона, як і метрополітен, не займає 
місце на перевантажених магістралях міста, але, на відміну від метро, 
набагато дешевше в будівництві. Крім цього монорейковий склад може 
долати крутіші вертикальні ухили в порівнянні з будь-яким дворейковим 
транспортом. Швидкість, що розвивається монорейком, в теорії може значно 
перевищувати швидкість традиційних рейкових складів, оскільки відсутня 
небезпека сходу складу з рейок. Крім того, вірогідність зіткнення з іншими 
об'єктами дорожнього руху мізерно мала. 

Комфортне пересування мешканців міста громадським транспортом 
можливе лише за наявності заміни старих вагонів на нові, їх модернізації та 
облаштуванням новітніми технологіями, враховуючи усі потреби людей з 
обмеженими можливостями.  

Також, на усіх зупинках громадського транспорту встановити 
інформаційне табло з повідомленням про транспортний маршрут,  інтервал 
його руху та час прибуття. Це зекономить час та рівномірне розподілення 
пасажиропотоків. 

Необхідно більшість громодян Києва пересадити на велосипеди. 

Старі європейські міста спочатку були розраховані на пішоходів, це вже 
в наше століття їх захопили автомобілі. Пропонується в історичному центрі 
запустити «пішохідно-велосипедні» проекти. І продовжити будівництво  
велосипедних маршрутів по всьому місту. 

Це заощадить особисті ресурси, бо з відкриттям доріг для велосипедів 
багато хто відмовиться від особистого авто. Покращиться екологічний стан  
столиці. А також зменшиться навантаження на транспортну мережу міста. 

Всі заходи стосовно транспортної системи спонукають державних 
чиновників змінити спосіб пересування містом, що максимально звільнить 
дорожню артерію; зменшить час перебування у громадському транспорті та 
підніме настрій пересічному громодянину.  
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4. Київ – зелена столиця  

Важливим є  пішохідна доступність до зелених зон усіх мешканців 
столиці (в 10-15 хвилинах). 

Потрібно в місті вибрати близько 100-150 ділянок, на яких будуть 
облаштовані невеликі парки, сквери і площі, що дасть змогу створити 
привабливі громадські простори і зацікавить, тим самим, інвесторів у 
реконструкції суміжних кварталів (схема додається). 

У кожному районі міста необхідно звести помітну архітектурну споруду, 
яка має стимулювати перетворення навколишнього простору. Жителі будь-
якого району повинні мати зручний доступ до культурних центрів, місць 
відпочинку та розваг. Цьому сприятиме ефективно працююча система 
громадського транспорту, а також децентралізація торгових та ділових 
функцій, зменшивши навантаження на історичне ядро. 

5. Реорганізація промислових районів та комунально-складських 
зон 

Необхідно планомірно перетворити великі території промзон в житлові 
квартали зі школами, магазинами, розважальними закладами і озелененими 
просторами. Паралельно реконструювати та облагородити квартали 
типового соціального житла. 

На місці територій старих промзон та комунально-складських зон поруч 
з житлом доцільне будівництво високотехнологічних комерційних і 
дослідницьких хабів (обслуговування Smart City), для здійснення наукових 
досліджень в сферах мас-медіа, інформаційних технологій, поновлюваних 
ресурсів, медицини та дизайну. 

Щоб не позбутися промисловості повністю, її потрібно винести в 
приміську зону з обов’язковим обговоренням з місцевими громадами. 

Особливу увагу слід приділити зонам технопарків, логістики, зонам 
розваг та відпочинку. 

Технопа рки — наймасштабніші інноваційно-технологічні центри, в яких 
забезпечуються умови, максимально сприятливі для науково-
технічних інноваційних проектів, виконуваних спільними зусиллями наукових 
центрів і промисловості. Технопарки створюються великими науковими 
центрами на спеціально відведених для них упоряджених територіях, які 
насичені першокласною інженерною, науково-виробничою, інформаційною і 
соціальною інфраструктурою. 

Технопарк – науково-інноваційний центр, територіально виділений 
комплекс, який об'єднує в собі організації, фірми, об'єднання, що охоплюють 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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весь цикл здійснення інноваційної діяльності від ґенерації нових ідей до 
випуску і реалізації наукоємної продукції. Технопарк, як правило, заснований 
на базі провідних університетів, інших наукових організацій, включає сервісні 
і виставочні комплекси, фірми. У межах технопарків можливе створення 
венчурних фірм і венчурних фондів. Венчурний бізнес – новий вид 
підприємницької діяльності, при якому відбувається фінансування ризикового 
підприємства, яке працює над введенням у виробництво певної новації. 
Венчурний капітал підтримує, як правило, галузі, які розвиваються найбільш 
динамічно, забезпечуючи тим самим країні міжнародну конкурентоздатність.  

При розробці містобудівної документації міста та області в умовах 
взаємодії слід запропонувати кожному підприємству не тільки нове місце, але 
й оцінити, скільки це буде коштувати, та запропонувати умови, при яких 
трансформація підприємств буде вигідною з економічної точки зору. 
Замовником таких проектів може бути Київська чи обласна влада. 

6. Київ – розумне місто 
 

У багатьох країнах реалізуються амбіціозні проекти з розвитку сучасної 
міської інфраструктури на базі використання сучасних технологій - ця 
концепція отримала назву Smart City. «Розумне місто» 

«Розумне місто» характеризується високоефективними економікою та 
управлінням, високим рівнем життя, мобільністю, дбайливим ставленням до 
навколишнього середовища для довгострокового сталого розвитку. 

Для «розумного міста» важливо мати ефективний управлінський і 
аналітичний інструментарій, щоб мати змогу максимально прораховувати 
можливі негативні тенденції. Для вирішення проблем сучасних міст 
розробляються і тестуються ІТ-системи нового покоління, в яких 
використовується аналітика Великих Даних, комплексне комп'ютерне 
моделювання, застосовуються результати новітніх наукових досліджень в 
галузі соціології та поведінки людей. 

За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)  є 
можливість візуалізувати дані і вирішувати різні проблеми сталого розвитку і 
раціональної організації міського середовища в масштабі всієї екосистеми 
міста і його околиць. 

Реальний і віртуальний світи пов'язані потоками даних, що передаються 
між мобільними або стаціонарними пристроями і системою (наприклад 
SPATIOWL), яка виділяє з цих даних інформацію і логічно організовує її. Для 
її обслуговування потрібно створити велику кількість ІТ-центрів (хабів), що 
необхідно передбачити на територіях колишніх промзон. 

Платформа для сервісів «розумного міста». 

Програма Smart City, основа якої - сенсорний датчик, що має безліч 
видів. Для чого потрібні датчики? Приміром, для того, щоб організувати 
раціональну схему руху транспортних потоків і позбутися від пробок. Сенсор, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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інтегрований в дорожнє покриття, фіксує кількість проїжджаючих автомобілів, 
їх швидкість, розміри, накопичує інформацію і передає її за допомогою GPS 
або Wi-Fi на центральний диспетчерський пункт. Там в режимі on line 
аналізується інформація, яка надходить з різних районів міста, після чого 
комп'ютер видає оптимальний сценарій роботи світлофорів, та й взагалі всієї 
системи сигналізації і регулювання руху. Крім того, водії, що наближаються 
до автомобільного затору, можуть бути оповіщені за допомогою спеціальних 
екранів про  заваду, що виникла попереду, а значить, не подовжать пробку 
своїми транспортними засобами. 

Сенсори повідомляють про зміну погодних умов, про наявність місць на 
парковках, про перевищення допустимого рівня шуму в місті, про кількість 
автомобілів, що проїжджають в конкретному місці за певний час, про ступінь 
зношеності дорожнього покриття і навіть про ступені наповненості сміттєвих 
контейнерів. Останнє потрібне для того, щоб не ганяти по вулицях 
напівпорожні громіздкі сміттєвози. 

Smart City - це новітня розробка в сфері містобудування. Smart Cities 
можуть стати сполучною ланкою між створенням екологічного майбутнього і 
подальшим економічним зростанням, а також зростанням зайнятості 
населення. У Smart Cities багато визначень: екологічний, сприятливий для 
життя, «розумний» і «зелений». Тим не менше, основоположна риса - 
використання інформації та інтелектуальних систем її обробки для 
забезпечення стійкого зв'язку між людиною і знанням, що і стане рушійною 
силою для переходу до принципово нового способу споживання енергії. 

 
7. Висновки 

Концепція компактних міст і концепція нового урбанізму - два 
популярних напрямки розвитку сучасної світової містобудівної політики. 
Перша припускає високу щільність забудови, змішані види 
землекористування і грунтується на ефективній системі громадського 
транспорту. В основі другої - відмова від приміського стилю життя, 
відродження невеликого пішохідного міста чи району як протилежності 
автомобільним передмістям. І в тому, і в іншому випадку ідеологія 
передбачає зниження споживання електроенергії, зменшення забруднення 
навколишнього середовища і поїздки на велосипедах. 
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Зміст 

1. Пропозиції щодо реформування ДМА центральними органами

виконавчої влади та їх територіальними підрозділами щодо

вирішення питань містобудування та архітектури міста Києва;

2. Структура ДМА;

3. Пропозиції щодо реформування ДМА міжнародними

професійними спільнотами, організаціями та установами усіх

форм власності, громадськістю щодо вирішення питань

містобудування та архітектури міста Києва;

4. Висновки
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1. Пропозиції щодо реформування Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) центральними органами 
виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, щодо 
вирішення питань містобудування та архітектури міста Києва. 

Головна ідеологія, що пов’язана з реформуванням означеного 
департаменту – скорочення чиновницького апарату шляхом автоматизації 
основних процесів. 

Хотілося б викласти деякі думки у вигляді розвитку містобудівної 
діяльності міста Києва і столичного регіону. 

Маючи відношення до реформування міської інформаційно-аналітичної 
системи забезпечення містобудівної діяльності, повинен відзначити, що 
призначення розробки передбачає забезпечення процесів ефективного 
управління розвитку території м. Києва за рахунок ведення автоматизованого 
містобудівного кадастру, актуально електронного геоінформаційного ресурсу 
про сучасний та запланований стан території міста та комплексної 
автоматизації процесів підготовки дозвільної документації. 

Продукт МІАС ЗМД розроблений спеціально для органів 
самоуправління, з урахуванням потреб законодавства України у сфері 
містобудівної діяльності. МІАС ЗМД МБК створений, як  комплексна 
структурована геоінформаційна система, в якій інтегруються інформаційні та 
геоінформаційні системи окремих суб’єктів (департаментів, управлінь, 
відділів, центрів та комунальних підприємств), а також, функціональна 
взаємодія. 

Інформаційне наповнення містобудівного кадастру здійснюється в 
відповідності КМУ від 25.05.2011 р. №559 «Про містобудівний кадастр». 

Профільні набори геопросторових даних  по земельному та інших видів 
(галузевих) кадастрів, їх склад та структура будуть визначені в процесі 
обміну інформацією з суб’єктами. 

В рамках виконання робіт по впровадженню міської інформаційно-
аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (МІАС ЗМД) 
«Містобудівний кадастр міста Києва» був проведений аналіз існуючих 
інформаційних ресурсів, існуючих бізнес-процесів виконання 
адміністративних функцій та послуг, проведений аналіз інформаційної 
взаємодії з іншими структурними підрозділами міста Києва: 

- містобудівна документація; 
- об’єкти культурного надбання; 
- об’єкти капітального будівництва; 
- об’єкти інженерної інфраструктури; 
- об’єкти транспортної інфраструктури; 
- зони з особливими умовами використання (зони обмежень); 
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- містобудівні обмеження; 
- червоні лінії; 
- об’єкти територіального поділу (адміністративні межі, планувальна 

організація); 
- функціональні зони; 
- топографічні матеріали; 
- адресний реєстр та реєстр вулиць; 
- межі земельних ділянок; 
- тимчасові споруди; 

В представленій анотації підкреслені результати серйозної роботи й 
визначені перспективи, які передбачають оперативне та оптимальне 
управління широким спектром бізнес-процесів комплексної системи по 
законам, по яким живе цивілізована Європа. 

Також, хочу звернути увагу на одну пародоксальну деталь. 

В умовах складного економічного та політичного положення країни та 
Києва, зокрема, коли, як-ніколи, є потреба в наявності стратегії розвитку 
мегаполіса. 

Дуже дивним є те, що у Києві функціонує два інститути генерального 
плану  - це нонсенс. 

Оскільки легітимним є Генплан 2020, а Генплан 2025 має низку 
зауважень, доцільним є відокремити розділи «нового» генплану, які не 
викликають нарікань та внести зміни до діючої містобудівної документації. 

Особливим питанням є нагальність подальшої розробки зонінгу. 
Затверджені на рівні Київради відповідні рішення дозволять чітко і головне 
прозоро визначити містобудівні вимоги та обмеження, які, власне, і 
формують містобудівний процес, і які не «залежить від телефонного права» 
чи інших побічних факторів. 

Таким чином, вищесказані аргументи, на мою думку, кардинально 
покращать ситуацію в управлінні та координації містобудівної ситуації міста 
Києва. 

А також, процес управління містобудівним процесом передбачає 
складний механізм реалізації будівництва та реконструкції. На жаль, 
сьогоднішня ситуація має у надлишку факти стосовно корупційних дій ДАБІ, 
як «суверенного» відомства. 

З погляду на проблематику самовільного будівництва та боротьби з їх 
наслідками пропонується наступна схема:  
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Схема регулювання означеними процесами 
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2. СТРУКТУРА
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та взаємодія з іншими
структурними підрозділами виконавчого органу Київської місько ради, центральними органами виконавчої влади та їх

територіальними підрозділами, міжнародними професійнимиспільнотами, організаціями та установами усіх форм власності,
громадськістю щодо вирішення питань містобудування та архітектури міста Києва

Директор департаменту містобудування та
архітектури - Головний архітектор міста

Перший заступник директора Департаменту -
начальник управління регулювання забудови міста

Заступник директора Департаменту - начальник
служби містобудівного кадастру

Заступник директора Департаменту - начальник
управління ландшафтної архітектури,

комплексного благоустрою

1.1. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
1.2. Відділ правового забезпечення;
1.3. Відділ реклами;
1.4. Сектор  стратегічного аналізу, планування та контролю містобудівних програм
1.5. Сектор з кадрових питань
1.6. Сектор бухгалтерського обліку та звітності
1.7. Управління інженерно-транспортної інфраструктури міста
1.7.1. Відділ моніторингу та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста
1.7.2. Відділ опрацювання проектів інженерно-транспортних мереж та споруд,
        геолого-геодезичних робіт
1.8. Управління організаційних питань та узгоджень
1.8.1. Відділ документального забезпечення та контролю
1.8.2. Відділ по роботі з дозвільним центром та звернення громодян

2.1. Управління регулювання забудови міста
2.1.1. Відділ регулювання забудови центральних районів міста
2.1.2. Відділ регулювання забудови ліво- та правобережних районів міста
2.1.3. Сектор реабілітації історичної забудови
2.1.4. Сектор з розгляду об'єктів містобудування та архітектури АМР та взаємодії
          зі ЗМІ, громадськістю

3.1. Служба містобудівного кадастру
3.1.1. Відділ аналізу кадастрової інформації по розвитку ГІС
3.1.2. Відділ підготовки документів щодо містобудівних ініціатив
3.1.3. Сектор введення кадастрової інформації
3.1.4. Сектор містобудівного моніторингу
3.1.5. Сектор підготовки висновків щодо землекористування
3.1.6. Сектор з питань супроводу баз даних та програмного забезпечення

4.1. Управління ландшафтної архітектури, комплексного благоустрою
4.1.1. Відділ художнього оформлення та ландшафтної архітектури
4.1.2. Сектор з розвитку безбар'єрного середовища та велоінфраструктури

Особливі пропозиції:
В рамках політики децентралізації надати додаткові повноваження головним спеціалістам з питань архітектури та будівництва при районних

адміністраціях з повноваженням визначати оперативні та пріорітетні питання в межах адміністративного району та робота з громадою
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3. Пропозиції щодо реформування Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) міжнародними 
професійними спільнотами, організаціями та установами усіх 
форм власності, громадськістю щодо вирішення питань 
містобудування та архітектури міста Києва. 

Кожна країна - член Євросоюзу використовує свою систему реєстрації 
професійної діяльності, але існує тенденція щодо загальної гармонізації 
національних вимог в рамках ЄС. 

України вже багато років робить все можливе, щоб стати членом 
Євросоюзу,і тому необхідно максимально відповідати і дотримуватися усіх 
норм та правил стосовно архітектурної діяльності.  

Директива ЄС переслідує мету усунення національних бар'єрів для 
вільного імпорту та експорту архітектурних послуг в межах Європейського 
Союзу. Для того щоб пропонувати свої послуги на ринку професійних послуг 
Великобританії, архітекторові необхідно пройти обов'язкову реєстрацію в 
Архітектурної реєстраційної колегії (колегія діє в суспільних інтересах: з 15 
членів колегії тільки семеро є зареєстрованими архітекторами, в той час як 8 
є представниками громадськості). 

В обов'язки Реєстраційної колегії входить: 

- Оцінка навичок і знань, необхідних для того, щоб стати 
зареєстрованим архітектором, 

- Ведення національного реєстру архітекторів; 

- Забезпечення дотримання архітекторами вимог до здійснення своєї 
діяльності; 

- Розслідування скарг про некомпетентність архітектора або порушенні 
професійних етичних норм із застосуванням до порушників заходів 
адміністративного впливу - починаючи з попереджень і закінчуючи 
виключенням з реєстру архітекторів; 

- Нагляд за тим, щоб архітектурні послуги надавали тільки фахівці, 
занесені до реєстру архітекторів. 

Для того щоб пройти реєстрацію, що дозволяє архітекторові 
пропонувати свої послуги на ринку професійних послуг, здобувачеві потрібно 
буде послідовно здійснювати три основні кроки: 

1. Отримати диплом про закінчення навчального закладу, 
акредитованого Архітектурною реєстраційною колегією, або визнаного 
еквівалентним зарубіжному навчальному закладові; 

2. Пройти дворічне стажування з метою придбання мінімального
досвіду практичної роботи під керівництвом зареєстрованого архітектора; 
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3. Здати іспит за фахом у випадку, якщо професійна освіта здобувача
не відповідає вимогам Архітектурної реєстраційної колегії. 

За реєстрацію та щорічну перереєстрацію стягуватиметься помірна 
плата. Від зареєстрованого архітектора буде вимагатися підтримання 
адекватного рівня професійної компетенції шляхом безперервного навчання 
згідно правил, встановлених Архітектурною реєстраційною колегією. 
Зареєстрований архітектор також не повинен буде надавати професійні 
послуги без адекватної та підходящої страховки. Архітектурна реєстраційна 
колегія також матиме виключне право на видачу дозволів на використання 
звання «архітектор» в назвах архітектурних підприємств, як умова реєстрації 
підприємства з метою отримання права на здійснення підприємницької 
діяльності. Якщо в складі власників підприємства знаходитиметься хоча б 
один зареєстрований архітектор, колегія видаватиме свідоцтво, яке 
необхідно буде пред'явити уповноваженому органу, який здійснює державну 
реєстрацію підприємств. Діяльність реєстраційного органу, як правило, 
здійснюватиметься спільно з національними професійними асоціаціями 
(спілками архітекторів). 

Персональні ліцензії (сертифікати) видаватимуть архітекторам та 
інженерам Відділом професійної діяльності при Департаменті освіти області. 

Професійне ліцензування і реєстрація зарубіжних архітекторів 

Для зарубіжних архітекторів, які бажають отримати доступ на 
національний ринок проектних послуг, передбачена система оцінки та 
підтвердження професійної кваліфікації: 

- Людина, що шукає роботу повинна мати досвід не менше 7 років в 
якості архітектора; 

- 3 роки повинні бути проведені під керівництвом зареєстрованого 
архітектора, з них 1 рік - робота над проектами країни, де найманий 
працівник бажає зареєструватися; 

- Здобувач також повинен підтвердити адекватний рівень володіння 
мовою країни, де бажає зареєструватися. 

На прикладі праці європейських архітектурних бюро 
пропонується: 

Усі питання придбання ділянки під будівництво об'єкта в Україні 
вирішуватимуться дуже просто, - вони однозначно визначені. Бажаючий 
побудувати що-небудь, купує земельну ділянку у власника, от і все. Потім 
зустрічаються замовник  та генпроектувальник. Вони готують договір, 
розробляють і узгоджують архітектурно-планувальне завдання. Це завдання 
підготувати нескладно - воно повністю відповідатиме нормам, правилам і 
обмеженням. 

Далі розробляється ескізний проект. До його складу входитиме 
концепція, яка включає аналіз ситуації, - історичної, містобудівної, 
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просторової, транспортної, функціональної і т.д., схеми і плани, а також 
необхідні для розуміння рішення плани, фасади, розрізи, перспективи, 
інтер'єри будівлі або споруди. До 80% матеріалу - це обгрунтування 
прийнятого рішення і тільки 20% - іллюстраціі до об'єкта. 

Всю необхідну інформацію проектувальник одержуватиме від 
відповідних державних, приватних компаній та інформаційних джерел. 
Отримання інформації гранично спрощено. Її отримуватимуть дуже швидко, 
часто в електронному вигляді безкоштовно. Це пов'язано з тим, що компанії 
будуть зацікавлені в підключенні до своїх мереж нових клієнтів. Всі карти, 
викопіювання, схеми, дані по геології отримуватимуть з електронного 
Кадастру. 

Підготовлений проект, в нашій термінології "Ескізний проект" 
затверджуватиметься замовником і передаватиметься в Управління 
містобудування на узгодження. Там він попрямує на експертизу в підрозділи 
Управління по екології, транспорту, охорони пам'ятників і т.д. Експертний 
висновок буде видаватися на папірці з 5-10 питаннями, на які експерти 
дадуть позитивну чи негативну оцінку. 

Архітектурно-планувальні і технічні рішення ніхто не експортуватиме. 
Бо це відноситься до компетенції архітектурної фірми, вона відповість за це 
своєю ліцензією. Для самих складних проектів термін видачі висновку 
Управлінням містобудування становитиме не більше 75 днів. 

На прикладі німецької нормативної бази пропонується: 

Професійна архітектурна діяльність повинна регулюватися на 
регіональному рівні, тобто окремо для кожної області України. Внаслідок 
цього, архітектори об'єднаються в Палату архітекторів тієї землі, під 
юрисдикцією якої архітектор працює або засновує свою компанію. У випадку, 
коли якийсь архітектор має офіси в різних юрисдикціях, можливе паралельне 
членство, яке дасть йому право підписувати проекти на території тих земель 
(регіонів), де він зареєстрований. Той же правовий режим 
застосовуватиметься щодо ландшафтних архітекторів, архітекторів, що 
спеціалізуються на інтер'єрах, та фахівців з будівництва та планування міст, 
які зазвичай є членами вище сказаних Палат, хоча у них, у всіх без винятку, 
ведеться свій власний реєстр по кожній з цих професій. 

Архітектура  

  "Містобудівне середовище лежить в основі всієї людської діяльності та 
взаємодії, вона скрізь, ми надаємо їй форму, а вона формує нас», - йдеться в 
«Керівництві з навчання основам формування містобудівного середовища» 
Built Environment Education Guidelines (BEE), що вийшов в МСА в 2002 р. 
Хоча архітектура впливає на наше повсякденне життя більше, ніж музика, 
витончені мистецтва та література, вона досі не входить до програми 
шкільного навчання. 
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Щоб змінити таке становище, необхідно здійснити цілу низку ініціатив 
по тематиці «Архітектура і діти». Проводити безліч акцій, які починаються з 
шкільних проектів, що здійснюються за участю архітекторів, до розробки 
педагогічних посібників, впровадження навчальних програм для вчителів та 
оголошення політичних ініціатив. Міністерство освіти повинно заохочувати 
цю діяльність, регулярно лобіюючи її на політичному рівні, а також проводити 
національні та міжнародні заходи в Україні та за кордоном. 

4. Висновки 

Спілка Архітекторів повинна робити так, щоб у всіх людей був шанс 
виробити в собі розуміння, що таке містобудівне середовище, і таким чином 
стати не тільки кваліфікованим замовником та громодянином, а й отримати 
можливість приймати компетентні рішення на політичному та 
адміністративному рівні. Більше того, спілкування напряму з містобудівним 
середовищем підвищить фундаментальні здібності та вміння людини. Воно 
тренуватиме розум, сприятиме взаємодії між професіями та вмінню 
працювати в команді, а також допоможе виробити історичне і екологічне 
мислення. 
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