
ПОЗИТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА БРЕНД КИЄВА 
 
 

Місто постійно змінюється та оновлюється: 
 

 відроджені собори 
 

 відреставровані пам’ятки архітектури  
 

 комфортне житло, сучасні офіси та торгівельно-розважальні 
центри 
 

 набережні, парки, сквери 
 

 кафе, бутики, аптеки у переобладнаних підвальних,   
цокольних приміщеннях,зелене комфортне місто, 
безпечне місто для туризму та інвестицій 
 



 
 переущільнення забудови - будівельні скандали, самовільне будівництво 

 
 застарілий житловий фонд 

 
 постійні транспортні затори 

 
 відсутність місць паркування авто 

 
 забудова зелених зон 

 
 деградовані промислові території – 10% 

 
 засилля низькоякісної реклами і МАФ 

 
 застаріла інженерна інфраструктура 

 
 відсутність актуалізованого Генплану, затверджених планів зонування та детальних планів територій 

блокує транзакції із землею та наповнення міського бюджету 
 

 Проблеми та негативи в забудові міста 
 



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН – МІСТОБУДІВНА КОНСТИТУЦІЯ КИЄВА 
 
 
МОДЕЛЬ ДОВГОСТРОКОВОГО ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ МІСТА   
 
ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА   
 
СХЕМИ РОЗВИТКУ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ ТА ГРОМАДСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ  
 
ОЗЕЛЕНЕНІ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ   
 
СЕЛЬБИЩНІ ТА ПРОМИСЛОВІ ТЕРИТОРІЇ 
 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ТУРИЗМ   
 
ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА   

 



приєднання до міста 64 тис. га 
прилеглих територій області 

приєднання до Києва 
28 населених пунктів 



ЗМІНИ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ  2020 



2001 2010 2015 2020

2,64 2,64 2,65 2,65 2,64 

2,74 

2,90 

3,20 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА 

ПРОГНОЗОВАНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ (ГЕНПЛАН 2020), МЛН. ЧОЛ. 

ФАКТИЧНА І ПРОГНОЗОВАНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ (ПРОЕКТ ГЕНПЛАНУ), МЛН. ЧОЛ. 

ГЕНПЛАН 2020 

ПРОЕКТ ГЕНПЛАНУ 



2001 2010 2015 2020

445 
655 

772 889 
445 

950 

1 200 

1 500 

ПРИРІСТ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ М. КИЄВА 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РІВЕНЬ (ГЕНПЛАН 2020), ТИС. АВТ. 

ФАКТИЧНИЙ І ПРОГНОЗОВАНИЙ РІВЕНЬ (ПРОЕКТ ГЕНПЛАНУ), ТИС. АВТ. 

ГЕНПЛАН 2020 

ПРОЕКТ ГЕНПЛАНУ 



ЗАТОРИ В МІСТІ 



ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 
ГЕНПЛАН 2020  

ПЕТРІВЦІ 

ВИШГОРОД 

ВИШНЕВЕ 

ЧАБАНИ 

ХОДОСІВКА 

ПІДГІРЦІ 

ВИШЕНЬКИ 

ПРОЛІ СК И 

8 МЛН. КВ. М ЖИТЛА 
ЗА МЕЖАМИ МІСТА 

ОСОКОРКИ 

РУСАНІ В
СЬК І  

БУДІВНИЦТВО 
ЖИТЛОВИХ МАСИВІВ 
НА МІСЦІ САДОВИХ 
ТОВАРИСТВ 

БЕРК ОВЕ
ЦЬІ  



ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
СПУСТОШЕНИХ 
ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

ГЕНПЛАН 2020 

ПРОЕКТ ГЕНПЛАНУ 



ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
СПУСТОШЕНИХ 
ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

ГЕНПЛАН 2020 

ПРОЕКТ ГЕНПЛАНУ 







ГЕНПЛАН 2020  



ЗБІЛЬШЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН ЗА 
РАХУНОК ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТІ 

ЗМЕНШЕННЯ ТЕРИТОРІЙ 
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В 
МЕЖАХ МІСТА 



ПОВЕРНЕННЯ МІСТУ 1870 ГА ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН 

ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ 
ПРОЕКТ ГЕНПЛАНУ  

44 НОВИХ ПАРКІВ 

17 НОВИХ ЛІСОПАРКІВ 

ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩ 
ПАРКІВ, СКВЕРІВ, 
ЛІСОПАРКІВ НА 2285 ГА 

58 НОВИХ СКВЕРІВ 



ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 



ГЕНПЛАН 2020 

ДПТ  
В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ 
ТА ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ 

ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ 
ТЕРИТОРІЙ 



ГЕНПЛАН 2020 

ДПТ  
В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ 
ДОРОГОЖИЦЬКОЇ, МЕЛЬНИКОВА, 
ЯКІРА, СІМ’Ї ХОХЛОВИХ 
(МОТОЗАВОД) 

ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ 
ТЕРИТОРІЙ 







ПЛАН ЗОНУВАННЯ (ЗОНІНГ) ТЕРИТОРІЇ МІСТА  
 

  
• Функціональне призначення територій (Ж, ГЖ, Г, В,…) 

 
• Широке меню дозволених видів використання територій  

 
• Регламентні обмеження та заборонені види використання земель  

 
• Правила поведінки проектувальників та забудовників  
• (міські правила забудови) 

 

Концепція житлово-громадської забудови по  
вул. Волгоградська у Солом’янському районі 

 
 
 



                СХЕМА ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА КИЄВА 







РОЗМІЩЕННЯ НОВОГО  
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 





МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 
ТА ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ 









ВУЛИЧНА МЕРЕЖА ТА ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 

• Пріоритет розвитку громадського транспорту, запровадити нову 
інтегровану схему транспортного руху. Будувати хордові магістралі, 
вивести транзит за межі щільно забудованих районів 
 

• біля станцій метро замість засилля тимчасових споруд необхідно 
формувати сучасні громадські комплекси.  
 

• на в’їздах до міста зробити перехоплюючі паркінги у комплексі з 
зупиночними пунктами електропоїздів  
 

• Затвердити схему розміщення підземних паркінгів та легких паркінгів - 
етажерок біля міських магістралей та площ  
 











ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ 
ПРОЕКТ ГЕНПЛАНУ  



ЗБІЛЬШЕННЯ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 
ТА ЗЕЛЕНИХ ЗОН 

• створювати сквери, облаштовані набережні, наприклад, 
Русанівська та Дніпровська набережні, парк Кіото, Дніпровські 
острови перетворити у загальноміську рекреаційну зону з 
різноманітними архітектурно-ландшафтними рішеннями 
 

• площі озеленених територій загального користування слід 
збільшити за рахунок створення нових парків, скверів, лісопарків 
та реконструкції існуючих, довести їх площу до 7400 га, не менш 
як до 18 кв.м. на 1 мешканця 
 

• створювати на прибудинкових територіях треба озеленені місця 
для відпочинку та дитячих ігор з яскравим обладнанням  
 







ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Для збереження історичного середовища необхідно: 
 
• прийняти оновлений історико-архітектурний опорний план. 

 
• затвердити межі та режими зон охорони пам’яток та історичних ареалів та 

суворо їх дотримуватися 
 

• заборонити будівництво висотних будівель та будинків підвищеної поверховості 
в історичному центрі, 
 

• в історичних ареалах ввести обмеження висоти не вище історичної забудови.  
 

• задіяти для туризму пам’ятки архітектури та історії 
 
 
 



ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК  
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА 



ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ  
МІСТА КИЄВА 



РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ  
                           У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ 

• Вирішення окреслених завдань потребує докорінного реформування управління у 
сфері містобудування та архітектури.  
 

• Слід сконцентрувати розпорошені на даний час функції землекористування, 
містобудування та контролю за будівництвом в єдиній вертикалі повноважень 
Київської міськдержадміністрації. 

  
• Виключити численні погодження та отримання висновків територіальних управлінь 

Мінохорони здоров’я, Мінохорони навколишнього природного середовища, 
Мінкультури, МНС, Державної служби з питань охорони праці, Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження щодо надання земельних ділянок, 
землевпорядної та містобудівної документації, проектів будівництва.  

  
• З центральними органами опрацювати питання внесення змін до законів та 

підзаконних актів.  
 

• Переформатувати структуру Департаменту містобудування та архітектури, чітко 
визначити повноваження, включаючи розробку містобудівної документації, земельні 
питання, погодження генеральних планів будівництва, контроль за будівництвом, 
ведення містобудівного кадастру.  
 
 
 
 
 
 





  
• Відродити роботу архітектурно-містобудівної ради із залученням 

рецензентів від Київської організації НСАУ, за участю представників 
інших підрозділів КМДА, громадських організацій, і поновити розгляд на 
ній проектів об’єктів архітектури. 
 

• Залучити до проектування визнаних у світі архітекторів 
 

• Проектування об’єктів архітектури, особливо головних містобудівних 
вузлів, необхідно здійснювати на конкурсній основі, як у всіх 
європейських країнах. Оцінка конкурсних пропозиції має проводитися 
журі відкрито із залученням громадськості.  
 

• Розроблення містобудівної документації необхідно системно перевести 
на геоінформаційні технології. Це особливо важливо для Зонінгу та ДПТ 
районів реконструкції. Усі графічні матеріали треба готувати з 
атрибутивною інформацією про сучасне та запроектоване використання 
земель, забудову, транспортні потоки, чисельність населення, робочі 
місця та соціальні послуги.  
 

• Оперативно оцінювати ефективність проектно-планувальних рішень, а 
в подальшому здійснюватися електронний моніторинг їх реалізації.  



МІСТОБУДІВНИЙ 
КАДАСТР 

ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАДАСТР 

ІНШІ БАЗИ 
ДАНИХ 

БАЗА ДАНИХ 
БТІ 

БАЗА ДАНИХ 
ДАБІ 



БЕРЛІН МАКЕТ 1:87 



АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

• Замість радянської практики письмового листування під час громадських 
обговорень вести постійно діючу комунікацію з громадськістю у фейсбуці, 
де будуть надаватися відповіді на запитання щодо містобудівних проектів, 
моніторити оцінку відвідувань та відгуків.  

• Одночасно з електронним спілкуванням, доцільно зробити відкриту залу 
макету Києва, як, наприклад, у Берліні, Лондоні з можливістю зміни макетів 
будівель та споруд, відео презентацією нових проектів.       

• Розгляд проектів землеустрою, видача будівельних паспортів, містобудівних 
умов та обмежень, паспортів фасадів та надання інших адміністративних 
послуг у сфері містобудування, архітектури та землекористування також 
повинні здійснюватися онлайн, що виключить черги та корупційні схеми. 

• Для цього слід постійно поповнювати містобудівний кадастр 
картографічними та іншими оновленими матеріалами, містобудівною 
документацією, виданими МУО та проектними рішеннями об’єктів 
архітектури.  

• Вирішення комплексу означених проблем та завдань зробить Київ зразком 
регулювання містобудівної діяльності та будівництва для інших міст України, 
запровадження європейських норм і стандартів. 



КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
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