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              «Концепція реформування містобудівної галузі України», яка була  розроблена робочою 
групою за завданням Держбуду України у 2005 році, актуальна і сьогодні (автори: Жежерін В.Б, 
Руденко С.І. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права №51610 від  08.102013р.).

                       Саме вектор децентралізації, який вибрала Україна є головним в нашій роботі, яка 
відпрацьовувалась на основі законодавчих баз європейських країн: Німеччини, Великобританії, 
Польщі та канадської провінції Квебек.
           Не можна розглядати тільки будівництво, як окрему галузь. Це тільки виконавча частина 
великого містобудівного процесу. Адже містобудівна діяльність - це той комплекс, який вирішує 
науково і практично соціологічні, економічні, інженерні, геофізичні, соціальні та 
культурологічні завдання розвитку як Держави, так і окремо взятого міста, яким є столиця 
України Київ.
   Підняття галузі можливо не вольовими методами наведення порядку, а створенням абсолютно 
нових умов взаємодії між напрямками, які повинні об’єднатись навколо містобудівної галузі:

       * економічний розвиток на основі рівнодоступності та прозорості (містобудівний комплекс);

       * наукові та інженерні досягнення і сучасні будівельні технології;

       * землеустрій;

       * охорона нерухомої спадщини;

       * транспорт;

       * медицина;

       * екологія;

       * сучасні системи безпеки.

         Саме такий підхід дасть можливість безперешкодно залучати інвестиції як вітчизняні, так і 
закордонні. Дасть можливість створити єдину базу даних у  всіх галузях діяльності людини, 
починаючи від інформації про наявність вільної земельної ділянки з певними можливостями - 
як відправної точки містобудівної діяльності, через інформацію про:



  

             * організацію проектування;

             * проектувальників – персонально відповідальних та сертифікованих через систему
                 саморегулівних професійних об’єднань;

          * системи організації будівництва;

          * порядок прийняття в експлуатацію об’єктів;    

          * процес змін об’єктів при експлуатації;   

          * професійних будівельників;

          * експлуатуючі організації;

          * інженерні мережі;

          * транспорт;

          * об’єкти промисловості, культури і науки;

          * юридичних та фізичних осіб, які є власниками та користувачами об’єктів архітектури.



  

Така система, запропонована в «Концепції реформування містобудівної галузі України» 
притаманна і в межах міста Києва, а також інших міст України. Це дає можливість чітко 
управляти вже сформованими земельними, нерухомими, інтелектуальними, виробничими, 
транспортними, природними та іншими ресурсами. А так само дасть можливість вишукувати 
нові важелі для подальшої діяльності в цих напрямках і передбачати можливі спади і підйоми не 
тільки в будівництві, але й в інших галузях.

Користуючись такою перевагою, як Закон України «Про місто Київ - столицю України» є 
реальна можливість відпрацювати та втілити в життя принципи комплексного і прозорого 
управління містом. Потім, підтвердивши це практикою, вийти з ініціативою від КМДА на 
Верховну Раду та  Кабінет Міністрів України щодо реалізації вже досягнутих в рамках міста 
Києва реформ для їх втілення в масштабах всієї України.



  

      Реалізуючи цю програму в межах столиці, а потім в межах України, ми підходимо до 
головного питання «Громадовладдя».

        Аналіз сучасного стану розвитку міста свідчить про невідповідність фактичного розвитку 
міста рішенням чинного Генерального плану розвитку міста та його приміської зони до 2020р. 
Мають місце розбалансування транспортної системи, соціальної сфери та розселення населення, 
не упорядкованість функціонального використання території, не належний розвиток столичної 
інфраструктури, порушення червоних ліній, висотності забудови, нищення історичних та 
природних пам’яток. Все це є наслідком грубих порушень низки Законів України, в тому числі 
Закону України «Про основи містобудування».



  

   Реалізувавши запропоновані системні заходи можна зосередитись на проектуванні Києва. 
Починати цей процес треба з таких заходів: 

      1. Відміни рішення Київради №1524/4357 від 27.12.2007р. 

      2. Знайти форму співпраці КМДА з інститутом «Київпрект». Повернути функцій розробника 
 

             генерального плану міста Києва - ДП "Інститут генерального плану м.Києва" 
             («Київпрект»), де розроблялися генеральні плани м.Києва у 1948, 1967, 1986 та 2002 
             роках і накопичено професійний досвід та колосальна база напрацьованих даних, архівів 
             та високопрофесійних фахівців. Поєднати зусилля, досвід, напрацьовані матеріали та
             фахівців, які приймали участь у розробці Генерального плану Києва до 2025 року та 
             фахівців ДП "Інститут генерального плану м.Києва". Особлива подяка професіоналам – 
             архітекторам, архітекторам з загальносвітовим досвідом, які приймали участь в розробці 
             попередніх Генпланів Києва та пропозицій до Генплану 2025, і які зараз сидять серед 
             членів цієї Комісії (це наші всіма поважаємі Дьомін Микола Мифодійович та 
            Лішанський Евген Філіпович).

     3. Поєднати в Департаменті містобудування та архітектури фахівців із землеустрою, топо-
            геодезії і картографії та структури, в яких вони працюють для УЗГОДЖЕНОГО та 
            КОМПЛЕКСНОГО прийняття рішень. Таким чином можливо усунути конфлікти між 
            різними організаціями, які приймають участь у містобудівному комплексі. В усьому 
            цивілізованому світі ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК ВИКОНУЄ ТІЛЬКИ СТАТИСТИЧНУ 
            ФУНКЦІЮ ФІКСАЦІЇ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, яка 
            спирається на ПРИЙНЯТІ АРХІТЕКТОРОМ-МІСТОБУДІВНИКОМ РІШЕННЯ ЩОДО 
            ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОНФІГУРАЦІЇ І ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
            ДІЛЯНОК!!! 

      



  

          4. Провести тотальну інвентаризацію землі (за класифікаційними ознаками) і всього 
               нерухомого майна, що з нею нерозривно пов’язано: житлових, нежитлових будинків, 
               будівель і споруд, об’єктів соціальної інфраструктури та іншого майна територіальної 
               громади м.Києва.   
            

          5. Передати реальні матеріали земельного кадастру та результати проведеної  
               інвентаризації землі і нерухомого майна по м.Києву ДП "Інститут генерального плану 
               м.Києва" («Київпрект»).

          6. Завершити розробку повномасштабного опорного плану пам’яток містобудування,  
               архітектури, ландшафту та історії міста.

          7. Зосередити зусилля на термінових розробках зонінгових обмежень для кварталів 
               історичної забудови центральної частини Києва.

        8. Залучити ДП "Інститут генерального плану м.Києва" («Київпроект») до аналізу 
               сучасного стану забудови та підготовки пропозицій щодо можливого нового  
               будівництва в м.Києві. Надати пропозиції щодо об’єктів, які не відповідають чинному 
               законодавству та рішенням Генерального Плану до 2020 року та Законам України. 

        9. Після розгляду Київрадою поданих ДП "Інститут генерального плану м.Києва" 
               («Київпроект») пропозицій на підставі проведеного аналізу, замовити ДП "Інститут 
               генерального плану м.Києва" виконати коригування Генерального Плану до 2020 року, 
               згідно з конкретними рішеннями, прийнятими Київрадою.

      



  

       10. Долучити ДП "Інститут генерального плану м.Києва" («Київпроект») до аналізу і   
              коригувань вже розроблених різними містобудівними організаціями детальних планів 
              території (ДПТ) та розробки ще неопрацьованих ДПТ.

    Це були стратегічні напрямки виводу містобудівної галузі міста Києва із глибокої кризи, в   
якій вона перебуває сьогодні.

Після цього стане можливо займатись тактичними питаннями забудови, такими як:

         1. Територіальне розмежування функцій забудови об’єктами Державного управління 
              (будівлі і споруду Адміністрації Президента, КМУ, ВРУ) та об’єктами міського 
              управління (системи КМДА). Для цього у деяких проектантів нашого міста є дуже 
              вагомі, професійно обґрунтовані пропозиції, які підтверджуються загальносвітовою 
              практикою. Це, наприклад, винесення всіх будівель і споруд Державного управління на 
              територію «Рибальського» півострова. Це дасть, в першу чергу транспортне 
              розвантаження центральної частини міста Києва, забезпечить безпеку та професійну 
              діяльність керівників Держави всіх ланок, звільнить велику кількість робочої площі 
              для об’єднання в одному місці розгалужених по всьому місту комунальних та 
              адміністративних служб КМДА та Київради.

       2. Розробка в складі Генплану КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ, вже з 
              врахуванням винесення об’єктів Державного управління на територію «Рибальського» 
              півострова. При цьому залучити для розробки схеми всі передові загальносвітові   
              досягнення, та переглянути відповідність функціональному призначенню всіх 
              збудованих об’єктів транспорту, які використовуються сьогодні не за призначенням, 
              або умови їх використання власниками не дають можливість використовувать ці   
              об’єкти за призначенням.



  

         3. Розробка в складі Генплану КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ з  
              урахуванням перерахунку навантаження як реконструйованих об’єктів, так і нових, 
              багато яких, НА ЖАЛЬ, псують історичну частину міста, ТАКИМ ЧИНОМ 
              НАБЛИЖАЮЧИ ЧАС, КОЛИ НАШЕ МІСТО МОЖУТЬ ВИКРЕСЛИТИ З КАТЕГОРІЇ 
              ІСТОРИЧНИХ МІСТ СВІТА. А всі ми знаємо, що Київ – це не тільки столиця 
              нинішньої України, але й ІСТРИЧНА СТОЛИЦЯ РУСІ, яка уходе своїми коріннями в 
              глибину століть!

      Можна переліковувати ще дуже багато проблемних питань по місту, але це вже функція     
архітекторів – проектувальників, персонально сертифікованих зі своїми командами   
персонально сертифікованих фахівців за різними напрямками. А ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ  
ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА МІСТА (ОСОБЛИВО КИЄВА – СТОЛИЦІ ВСІЄЇ РУСІ) – ЦЕ 
ЗКОРИГУВАТИ ДІЇ ВСІХ ФАХІВЦІВ, ЗАДІЯНИХ В ПРОЕКТУВАННІ ОБЄКТІВ, ЇХ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАПРАВИТИ В ЄДИНО ВІРНОМУ НАПРЯМКУ. Це дуже нагадує дії 
ДИРИГЕНТА ВЕЛИКОГО ОРКЕСТРУ, який повинен поєднати музику всіх музикантів 
оркестру в єдиний твір.

                Саме такий підхід до проблем в Києві і в Україні може дати певні результати та вивести 
містобудівну галузь на рівень ДЕРЖАВОУТВОРЮЮЧОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНО 
ПРИВАБЛИВОЇ, саме такого рівня, який вона займає в усьому цивілізованому світі.

З повагою, член Київської організації НСАУ                                                             С.І. Руденко



  

Пропозиції щодо реформування 
Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

Виходячи з заходів викладених мною в пояснювальній записці до стратегічного бачення 
щодо перспективного містобудівного розвитку міста Києва за принципами «Концепції 
реформування містобудівної галузі України», в межах програми виведення містобудівного 
комплексу міста Києва з кризи, пропоную наступну структуру Департаменту містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).



  



  

                 Маючи таку структуру Департамент містобудування та архітектури буде спроможний   
         очолити процес реставрації, реконструкції та нової забудови столиці України і зможе   
         привести місто Київ до загальноєвропейських стандартів. 
                Зробити місто інвестиційно-привабливим як історичної столиці Русі, і як сучасного   
         міста – є головним завданням.

                Завдання Департаменту містобудування та архітектури – сприяння прозорих умов для 
інвесторів, піднесення якості проектно-будівельного процесу, скасування розгалуженої 
системи погоджень та перехід до системи перевірки виконання проектувальниками та 
замовниками об’єктів попередньо визначених умов та обмежень у загально доступній 
затвердженій містобудівній документації.  

Це єдиний шлях подолання корупції!!!

                       З повагою,
                       член Київської організації НСАУ                                                     С.І. Руденко



  

Одномасштабна
удосконалена

та існуюча схеми взаємовідносин 
між Державою, проектувальником 

і інвестором на протязі створення та 
експлуатації об`єктів містобудування



  

Схема удосконалених взаємовідносин 
між Державою, проектувальником і інвестором

на протязі створення та експлуатації об`єктів містобудування
(на умовах оренди та користування земельною ділянкою

для об’єктів що виконуються за кошти 
Державного, місцевого бюджетів та індивідуальних забудовників)



  

Схема удосконалених взаємовідносин 
між Державою, проектувальником і інвестором

на протязі створення та експлуатації об`єктів містобудування
(продаж земельної ділянки з аукціону)



  

СТРУКТУРА
Федерації палат самоврядних професійних організацій

(механізм, який забезпечує персональну відповідальність
і повинен гарантуватись Кодексом Самоврядних організацій України)


