


Проблематика та плани розвитку 
 

 Ручне правління із‐за недосконалості законодавчої бази. 

 Велике  навантаження  по  вирішенню  різних  питань  та  запитів  (за  2015  рік 

Департаментом  містобудування  та  архітектури  опрацьовано  більше  100 000 

звернень при штаті працівників ‐ 88 особи, що майже 1000 звернень на одну 

відповідальну особу). 

 Жодного процесу немає в електронному вигляді. 

 Потенціал інформаційної сфери використовується не в повному обсязі. 

 Необхідне реформування складу АМР. 

 Введення в склад АМР спеціалістів з містобудування, економіки та екології. 

 Залучення міжнародних спеціалістів. 



Містобудівна 
документація

Розробка детальних планів 
територій (ДПТ). Вирішення 

шляхів затвердження.

Встановлення червоних 
ліній та меж функціональних 

зон  на основі аналізу 
транспортних 

потоків(вулиці, дороги)

Опрацювання проекту плану 
зонування територї міста 

(зонінг).

Генеральний план міста.
Шляхи прийняття проекту 

генплану.

Юридичний
аудит ГП

Перевірка містобудівних 
рішень через моделювання 

наслідків



 
Планування процесів 

містобудівного розвитку

Ведення топографічного 
моніторингу

Створення єдиної цифрової 
топографічної основи міста з різним 
масштабуванням М1:200, М1:500

Створення векторної тривимірної 
моделі інженерних магістралей, а 

надалі з деталізацію до 
внутрішньоквартальних мереж

Розробка єдиного електронного 
класифікатора для використання 
різних програмних продуктів

Впровадження роботи по обігу 
топограічних вишукувань в 

електронному вигляді 
/геодезист/ДМА/геодезист

Ведення МБ моніторингу

Контроль за виконанням 
вимог МУО.

Виявлення об'єктів 
самовільної забудови.

Взаємодія з контролюючими 
органами.

Створення векторної 
тривимірної моделі 

інженерних магістралей, а 
надалі з деталізацією до 
внутрішньоквартальних 

мереж.
Використання території у 

відповідності до 
містобудівної документації

Транспортне модулювання 
при вирішенні містобудівних 

питань

Впровадження системи 
транспортного 

забезпечення территорії 
при вирішенні 

містобудівних задач

Залучення структурних 
підрозділів КМДА при 
вирішенні транспортних 
питань та підвищення 
містобудівної цінності 

території



 

Містобудівний кадастр
м. Києва

Еволюція в геоінформаційну систему 
управління містом з можливістю 

моделювання містобудівних процесів

Введення ГІС систем у процедуру прийняття 
рішень при моделюванні містобудівних 
процесів; аналіз динаміки змін; зниження 
ризику перспиктивних проектів, оптимізація 

економічної складової.

Об’єднання різних міських систем в 
єдину систему управління містом

Видалення дублюючих функцій; оптимізація 
використання інформаційних ресурсів; 
збільшення продуктивності виконання 

поставлених задач; прозорість прийняття 
рішень владою перед громадскістью.



 

Транспорт в місті

Прийняття рішень через 
моделювання наслідків

Розробка транспортних мереж 
та аналіз територій; аналіз 
динаміки змін; зниження 
ризику перспиктивних 
проектів, оптимізація 
економічної складової. 

Розвиток вело 
інфраструктури

Розробка дорожної карти;
Розробка проектів 

реконструкції та будівництва 
вулично‐дорожної мережі з 

метою створення 
велосипедної інфраструктури;
Створення сприятливих умов 

для пересування;
Забезпечення умов для 

паркування велосипедів в 
пунктах пересадок на 
громадський транспорт

Розвиток громадського 
транспорту

Аналіз нової транспортної 
системи Світового Банку з 
метою визначення схеми 

розвику;
Зіставлення проекту 
генерального плану з 
проектом транспортної 
системи Сітового Банку.



 

Інженерні мережі

Інвентаризація документації щодо наявних 
матеріалів магістральних інженерних 
мереж, їх векторизація та створення 
тривимірної електронної моделі 

Визначення охоронних зон при 
використанні земельних ділянок;

Оптимізація експлуатаційних витрат;
Оптимізація проектних ріщень щодо 
розвидку інженерного забезпечення 

территорії.

Перехід на електронну систему прийняття та 
видачі топографічних матеріалів

Впровадження топографічного 
моніторингу в електронному вигляді



 

Міське середовище

Розробка окремих галузевих 
концепцій (безбар`єрне 
середовище, навігація, 
озеленення, громадські 

простори, зони паркування тощо)

Проведення конкурсів на 
головні громадські простори в 
місті (площі, рекреаційні зони)

Реалізація окремих проектів, які 
пройшли всі етапи узгоджень



 

Зовнішня реклама в місті

Зменшення кількості 
носіїв

Визначення нових зон і 
класифікація об'єктів 

реклами

Прийняття нової 
програми по 

розміщенню реклами

Розміщення на 
конкурсній основі –
торги (аукціон)



 

Тимчасові споруди 
(МАФи)

Контроль та моніторинг;
Виявлення порушень

Проведення конкурсів, 
аукціонів

Затвердження 
комплексних схем

Приведення 
зовнішнього вигляду до 

єдиних архетипів



 

Зелені зони

Реалізація проекту 
«Київські парки» ‐

реалізація 23 
першочергових парків

Залучення 
меценатських коштів

Залучення 
громадськості

Проекти на конкурсній 
основі



 

 

Історичне середовище

Перетворення історичних рекреацій, районів під 
туристичні центри

Ревіталізація окремих об`єктів, що потребують 
першочергової рекострукції



 

 

 

 
Участь громадськості

Нові правила та механізми 
роботи з громадскістю. Круглі 
столи, проектні семінари.

Проведення роз'яснювальної 
роботи з громадскістю;

Організація громадських 
слухань;

Пояснення  громадянам 
доцільності/ недоцільності змін 

у містобудівній системі;

Обговорення та аналіз 
пропозицій громадян.



 

Взаємодія з міжнародними 
професійними спільнотами

Залучення міжнародних 
фахівців та експертиів у 

різних галузях 
містобудування

Як приклад: робота над 
містобудівною 

документацією спільно з 
урбаністом  з німеччини 

Катериною Георге

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Досвід європейських міст



 

Департамент 
будівництва та 
житлового 

забезпечення

Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та 

аудиту

Департамент 
економіки та 
інвестицій

Департамент 
житлово‐

комунальної 
інфраструктури

Департамент з 
питань 

державного 
архітектурно‐
будівельного 

контролю міста 
Києва

Департамент 
земельних 
ресурсів

Департамент 
комунальної 
власності м. 

Києва

Департамент 
культури

Департамент 
містобудування 
та архітектури

Департамент 
міського 

благоустрою та 
збереження 
природного 
середовища

Департамент 
освіти і науки, 

молоді та спорту

Департамент 
охорони 
здоров’я

Департамент 
промисловості 
та розвитку 

підприємництва

Департамент 
соціальної 
політики

Департамент 
суспільних 
комунікацій

Департамент 
транспортної 

інфраструктури

Департамент 
фінансів

Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 

послуг

Необхідність повної взаємодії зі всіма 
структурними підрозділами КМДА. Надати 
відкритий, та обмеженний доступи до різних 

інформаційних ресурсів КМДА. 
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Метро 
«Героїв Дніпра»

Метро 
«Бориспільська»

або
«Червоний Хутор»

Метро 
«Академмістечко»

або
«Житомирська»

Район ст. м. 
«Лісова»

Район ст. м. 
«Теремки»
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Дарницька ТЕЦ

ТЕЦ-6

ТЕЦ-3

ТЕЦ-5

Київська ГЕС
Київська ГАЕС

ТЕЦ #5 
АЕК КИЇВЕНЕРГО
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