
Cтратегічне бачення  

щодо перспективного розвитку 

міста Києва  

 



1. Найвагоміший недолік Департаменту архітектури як замовника 
містобудівної документації – відсутність затвердженого в 
установленому законодавством порядку Генерального плану 
міста Києва.  
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Необхідно з’ясувати і усунути причину по якій виконана робота не 
може бути затверджена Київрадою.  
Навіть якщо громадські слухання пройшли непомітно з політичних 
обставин і не всі згодні, що вони можуть бути легітимними, варто 
повторити слухання, зібрати зауваження, проаналізувати і внести 
правки на підставі слушних зауважень заради кінцевої мети, 
тобто – існування легітимнимного й достовірного Генплану міста.  



2. Наступний по вагомості крок - це розробка «Плану зонування 
території». Ця містобудівна документація має бути давно 
розроблена, оскільки передбачена ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності», і неодноразові відтермінування вступу в 
дію заборони видачі «Містобудівних умов і обмежень» без зонінгу 
закінчився. За відсутності ПЗТ виникне ситуація, що призведе до 
неправомірної видачі вихідних даних на проектування.  
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3. Передбачити технічним завданням розробки Плану зонування 
території виявлення територій (зі спорудами і без них) потенційно 
привабливих для інвестування, і що знаходяться у занедбаному 
стані без проявів господарювання. Встановити за ними 
найефективніший функціонал та граничнодопустимі параметри 
майбутніх об’єктів.  
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Крім того, зонінг міста - це чудовий механізм усунення 
містобудівних конфліктів і поліпшення інвестиційного клімату. Це 
правила, що визначають для кожного кварталу (мікрорайону) 
вичерпний перелік допустимих обмежень об’єктів містобудування. 
Насамперед, в основу регулювання забудови покласти 
нормування її щільності, висотності, особливо в сформованих 
районах міста.  



4. Розробити методику виносу з міста об'єктів, що не відповідають 
столичним функціям і стратегії розвитку Києва, в першу чергу, 
екологічно шкідливих підприємств. 
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5. З метою запобігання хаотичного перепрофілювання і дроблення 
великих промпідприємств розробити методику обов’язкової 
розробки і погодження ТЕО у складі комплексних містобудівних 
рішень. Розробити механізм реконструкції промзон під необхідні 
місту функції: Рибальський острів, Жуляни, Нижня Теличка, і т.і. 
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6. Щоб розвантажити правобережний історичний центр від 
комерційного та ділового навантаження необхідно створити 
поліфункціональну систему міста з декількома планувальними 
центрами згідно «схеми розміщення надвисотних громадських 
центрів». На Печерську - повноцінний урядовий центр, зони 
історичних храмових культових пам'яток та культурних 
комплексів. Створити умови для залучення інвестицій в 
периферійні ділові райони міста. 
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7. Спільно з управлінням по охороні культурної спадщини провести 
аудит реєстру пам'ятників архітектури Києва, серед яких виділити 
справжні пам'ятники, присвоївши їм історичний статус в 
установленому законодавством порядку. 



8. Провести оптимізацію схеми руху транспорту (односторонній рух, 
реверс, пішохідні і велосипедні зони). Забезпечити проектування 
підземних паркінгів, тунелів, естакад над основними існуючими 
магістралями для організації безпечного швидкісного руху, 
використовувати території зайняті тимчасовими гаражами в зонах 
відчуження уздовж залізниці. 
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Пропозиції щодо реформування 

Департаменту містобудування 

та архітектури  

Нема нічого важливішого в кадровій політиці  
ніж професійність і надійність своїх підлеглих,  
одностайність і завзятість своєї команди. 



1. Переглянути посадові інструкції співробітників Департаменту, з 
метою усунення функціональних обов’язків, що не відповідають 
повноваженням, передбачених чинним Положенням 
Департаменту містобудування та архітектури.  

2. Створити прозорі умови оформлення документів в Департаменті 
архітектури, усунувши необхідність контакту   замовника і 
держслужбовця.  
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Посилити штат професійними співробітниками, які допомагають 
обслуговувати відвідувачів для усунення необґрунтованих черг. 
Проаналізувати, до кого стоять черги, з'ясувати причину їх 
виникнення та встановити чіткий контроль за термінами 
проходження справ, доручень і звернень. Розробити нормативи 
по термінах розгляду будь-яких питань.  

За результатами аналізу черг і термінів проходження та розгляду 
документів зробити кадрові висновки. 
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Впровадити схему документообігу «єдиного вікна».  

Посилити контроль за термінами обробки документів і виконання 
доручень керівництва міста шляхом структурних перетворень. 
Конкретизувати мету і завдання кожного управління в 
Департаменті архітектури.  



3. Проаналізувати проблеми неузгодженості дій підрозділів 
Департаменту архітектури та КО «Інститут Генплану», виявити 
дублювання функцій і при необхідності, уникаючи заподіяння 
шкоди господарській діяльності КО, надати функції контролю в 
межах компетенції проектної організації за всім комплексом 
містобудівних питань в місті Києві.  

Взаємодія між Департаментом архітектури і інститутом має 
поширитися до збирання, акумулювання, аналізування, 
збереження інформації містобудівної сфери та забезпечення нею 
органів управління та підприємницьких структур.  

Інститутом має виконуватися об'єднання та обробка інформації зі 
структурних підрозділів міськадміністрації та комунальних 
підприємств для: 

- виявлення та прогнозування вузьких місць потенційних 
конфліктів і збою життєдіяльності міста за допомогою ведення 
моніторингу Генплану; 

- накопичення інформації для розробки генпланів, містобудівних 
розрахунків і розробка технічних завдань для розробки 
містобудівної документації.  

Необхідно планово підбивати підсумки виконання Генерального 
плану міста і вносити корективи, що відображають зміни умов 
його реалізації. 
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Пропозиції по взаємодії з іншими структурними 
підрозділами виконавчого органу Київської міської влади 

4. З метою надання інформації щодо виключного переліку 
документів необхідного для видачі та погодження вихідних 
даних на проектування, та порядку їх надання, розробити і 
запровадити «Правила забудови» (на кшталт НЗМ 1-95) для 
усунення корупційної складової.  

«Правила» мають спростити і зробити прозорою систему 
проходження дозвільної і проектної документації. 
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Подібні зволікання між співпрацею структурних підрозділів КМДА 
активно зловживаються порушниками рекламної дисципліни, що 
несе за собою вагомі втрати надходжень до бюджету міста. 
Враховуючи це, важливо підібрати сумлінних, неупереджених, 
професійних виконавців з обох підрозділів, а також, об’єднати 
«бази документообігу» із закладанням необхідних фільтрів та 
обмежень. 

5. Налагодити механізм миттєвого реагування на щоденні звіти КП 
«Київреклама» по видачі наказів про демонтаж самовільно 
встановлених рекламоносіїв.  
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Судячи з зовнішнього вигляду ”розтиканих” рекламних площин 
різного формату по кожній вулиці міста, без логіки і без 
композиційних правил, стає зрозумілим, що справа не у 
механізмах контролю за видачею дозволів, а у відсутності чіткої 
та зрозумілої концепції розміщення самих площин за якимось 
правилами.  

Тому, важливо розробити і затвердити нову концепцію 
розміщення рекламоносіїв на території міста, а потім на її основі 
запроектувати генеральну схему розміщення рекламних 
конструкцій. 



6. При вдалому толерантному визначенні прав користування 
«базами документообігу», створити умови для часткового обміну 
даними між Містобудівним кадастром Департаменту 
містобудування та архітектури і Земельним кадастром Головного 
управління земельних ресурсів. 
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7. Для любого архітектора, містобудівника чи пересічного 
громадянина більшість «малих архітектурних форм» – це 
спотворення і паплюження мікроклімату міського середовища, ті 
нариви на обличчі вулиць і площ, які все-рівно доведеться 
виводити.  
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І хоча 244-ий Наказ Мінрегіонбуду «про порядок розміщення 
тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності» 
допоміг тисячам підприємців встановити в містах, селах і селищах 
по всій Україні свої МАФи без зайвих баришів і клопоту, то для 
столиці це виявилося справжньою епідемією безпорядку. Тому, 
бажано планово рухатись у напрямку їх знесення або 
перенесення функцій, які вони виконують, у приміщення 
цокольних і перших поверхів будинків, як апробований 
європейський вектор.  

У разі створення нових районних рад у м.Києві, запропонувати 
делегування їм питань можливості існування тимчасових споруд 
для ведення підприємницької діяльності. Провести повну 
інвентаризацію по кожному району і тим самим виявлені недоліки 
віднести до компетенції районних відділів архітектури та відділів 
по контролю за благоустроєм.  

Підготовку Дозволів на розміщення ТС залишити за 
Департаментом архітектури, але при наявності рішень сесій 
районних рад.  

Таким чином, за невдоволенням місцевого населення через 
перенавантаження тимчасовими спорудами будуть слідкувати і 
піклуватися обранці в районах. 



8. Налагодити механізм обміну даними між КП «Київзеленбуд» та 
Департаментом архітектури щодо інформації по знесенню 
зелених насаджень при проектуванні об’єктів містобудування, з 
метою аудиту виконаних зобов’язань по компенсаційним 
висадкам нових дерев (наприклад, 1 до 5).  
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Подібні втрати інформації і відсутність співпраці між структурними 
підрозділами КМДА забудовниками активно використовуються на 
свою користь, а компенсаційними зобов’язаннями нехтують.  



9. Жодним Законом чи підзаконним актом не забороняється вносити 
пропозиції Мінрегіону у покращенні інвестиційного клімату і 
упередженні зловживанням спрощеної системи розробки та 
погодження проектної документації згідно ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності». Тому пропоную виступити ініціатором 
запровадження зручного графічного додатку до «Містобудівних умов 
і обмежень» у вигляді схеми забудови території, і внести до змісту 
вихідних даних деякі вимоги до складу виконання проектної 
документації. 
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Пропозиції по взаємодії з центральними органами 
виконавчої влади, міжнародними професійними 

спільнотами, організаціями та установами всіх форм 
власності, громадськістю щодо вирішення питань 

містобудування та архітектури міста Києва 



10.  Налагодити механізм приведення громадських слухань 
містобудівної документації у відповідність до законодавства.  
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Для запобігання непорозумінь 
між забудовником і 
громадськістю при проведенні 
громадських обговорень чи 
слухань запропонувати відійти 
від існуючої моделі збору 
підписів, голосування, чи 
демонстрацій із знищенням 
парканів, та перейти до більш 
ефективної і прозорої системи 
інформування про наміри 
забудовника на етапах 
проектування для захисту 
законних інтересів громади. 



Пропозиції щодо реформування Департаменту містобудування та архітектури  

11.  Інформувати громадськість на регулярній основі про 
містобудівну політику через інформаційні ресурси, та вести 
роз'яснювальну роботу з населенням. Не уникати відкритих 
дискусій з проблемних питань забудови міста, а залучати до 
обговорення професіоналів і небайдужих активістів на форумах. 
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13.  Провести моніторинг виконання планів розвитку інженерної та 
соціальної інфраструктури. Передбачити розвиток 
централізованих інженерних мереж у районах інвестиційної 
активності. 

12.  Для постійного інформування про хід проектування та 
будівництва в місті створити доступний для всіх громадян 
павільйон з макетом центральної частини міста та основних 
інвестиційних зон, а також регулярними виставками макетів 
запроектованих об'єктів для громадських обговорень. 



Власні письмові пропозиції 
та творчі розробки,  

пов’язані із проектуванням 
об’єктів архітектури 

 

 



Власні письмові пропозиції та творчі розробки, пов’язані із проектуванням об’єктів архітектури 

  

Архітектор-проектувальник знаходиться на межі між 
дозволеним, - тим, що передбачено державними будівельними 
нормами та нормативами, і бажаним, - тим, що вимагає від 
архітектора замовник. І щоб знайти цю золоту середину подекуди 
одна надія на упередженого рефері в особі Департаменту 
архітектури, де доводиться отримувати Містобудівні умови та 
обмеження.  

Доволі не складний документ дозвільного характеру на 
проектування.  

Але отримати ці вихідні дані на проектування не подолавши 
побудованої системи перепон – складно.  

При цьому, навіть якщо документ  
видається – його  зміст  бажає  
кращого, - ні на що не концентрує  
увагу, не обмежує, не підказує,  
не зосереджує на недоліках,  
нічого  не  вимагає,- просто  
безхарактерний  
номенклатурний папірець. 

Містобудівні умови та обмеження 
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Висновок і пропозиція: 

- зруйнувати перепони при видачі МУіО; 

- посилити фахівцями відділ підготовки МУіО зі знанням 
нормативної бази для перевірки «містобудівного розрахунку»; 
- надавати у складі МУіО графічний додаток зі схемою 
генерального плану з указуванням не менш ніж трьох видових 
точок, з яких автору майбутнього проекту необхідно буде 
виконати правдиву візуалізацію інтегрованого об’єкту в оточуючу 
існуючу забудову. Виконання даної вимоги перевіряє рецензент 
проекту і Департамент при розгляді на Містобудівній раді; 
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- внести до змісту й складу вимог обов’язковий розгляд вагомих 
містобудівних об’єктів на Містобудівній раді; 

- при проектуванні об’єктів місто формуючої значимості, чи/та в 
історичній забудові міста, зобов’язувати «містобудівними умовами 
та обмеженнями» виконувати макет, як для розгляду на 
Містобудівній раді, так і для ознайомлення громадським 
представникам, історикам, і отримання їх думки для запобігання 
резонансних ситуацій. Щоб потім нікому не було дивно, звідки 
узявся такий об’єм, коли в МУіО були прописані скромні цифри! 
Макети роблять у всіх європейських країнах, бо дуже серйозне і 
скрупульозне відношення приділяється тому, що робиться на віки.  
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Наступний блок-пост для запобігання створенню нікчемних 
витворів архітектури - це зруйнована київська експертиза 
А.М.Кармінського. Вона була не тільки помічником проектантів, а й 
рятівником і захисником прав і інвестицій замовників.  

Зараз ніхто так професійно не порадить і не вкаже на недоліки 
проекту до вихідних даних, ніж та експертиза, чим залишає 
замовника у пітьмі можливих колапсів.  

Справа в тому, що проектне рішення в цілому може розглянути 
і оцінити лише фахівець експертизи. Спеціаліст Департаменту 
архітектури при розгляді генплану забудови не має посадових 
повноважень, досвіду і часу експертувати весь проект.  

Експертиза має знайти і усунути недоліки проектної 
документації від подальшої помилки в її реалізації. 

Експертиза і держархбудінспекція 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
вимоги до виконання експертизи спрощені, а за якість і 
професійність проектних рішень відповідальність покладається на 
совість сертифікованого архітектора. І хоча все робилося для 
покращення інвестиційного клімату і спрощення системи 
погодження з перекладанням відповідальності на сертифікованих 
архітекторів, але ментальність залишилася така, що деякий час 
має потребувати контролю.  
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Висновок і пропозиція: 

- з урахуванням політичних, історичних, демографічних 
особливостей відновити для міста Києва, як столиці держави, 
Київдержекспертизу з обов’язковим експертуванням саме київських 
об’єктів містобудування; 

- налагодити структурний і інформаційний зв’язок між 
Департаментом архітектури і ДАБІ міста Києва. 

Механізму покарання порушників містобудівної дисципліни 
немає, навіть при існуючому ЗУ «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та 224-ої 
постанови Кабміну «Про затвердження порядку накладання 
штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».  

Контроль і покарання покладається на виконавців ДАБІ. Їм 
самим тепер непереливки за організовану систему ”податків”…  

Набагато злагодженішою була система видачі дозволів на 
будівництво, коли ДАБК підпорядковувався ГоловАПУ. 
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Професійні спілки архітекторів борються за вилучення сертифікатів 
у не порядних архітекторів за депінгування на ринку замовлень, чи 
підбирання чужих замовників, а не за недолугі проекти чи 
порушення державних будівельних норм в об’єктах до третьої 
категорії складності включно.  

Немає можливості, чи навіть, діла, перевірять чужий проект 
безоплатно. І порушень ніхто не побачить аж до реалізації 
проекту.  

А в кінці будівництва -  лише ДАБІ... і якщо всі квадратні метри 
проплачені, то покарань і нарікань можна легко уникнути.  

Резонансних покарань досі не було, і цим недобросовісні 
забудовники чим далі, тим все більше користуються.  

Я особисто проти того, щоб процеси скрупульозного творчого 
пошуку, розгляду у колах професіоналів і погодження проекту 
спрощувати для витворів, якими або прикраситься або 
спотвориться обличчя столиці не на одне десятиліття!  

Сертифіковані архітектори і НСАУ 
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Висновок і пропозиція: 

- об’єднати зусилля Департаменту архітектури з Київською філією 
НСАУ по виявленню серед практикуючих на території міста Києва 
архітекторів порушників ДБН та Кодексу честі архітектора, з 
подальшим притягненням до відповідальності відповідно до 
чинного законодавства. 
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На меті – створення 
моделі перспективного 

розвитку       міста.  

Для цього треба 
створити містобудівний 

каркас і оцінити  
наслідки невідповідності  

прогнозованого  
розвитку реальній  

дійсності.  

Містобудівний кадастр 

Створений у столиці містобудівний кадастр з кожним роком стає 
потужнішим і в подальшому може виконувати більш складні задачі 
для життєдіяльності міста, ніж акумулятор шарів містобудівної і 
проектної документації. 
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Предметом цієї діяльності може стати:   
 

-виявлення, оцінка та прогнозування тенденцій містобудівного 
розвитку міста з урахуванням соціально-економічних факторів; 

-визначення проблем невідповідності існуючого Генерального 
плану поточним й перспективним задачам розвитку міста; 

-обґрунтування необхідних містобудівних заходів, що плануються 
при розробці та актуалізації містобудівної документації; 

-прогноз перспективного розвитку територій і коригування 
перспективних напрямків містобудівного розвитку; 

-підготовка пропозицій по актуалізації першочергових міських 
програм, планів та заходів містобудівної діяльності у відповідності 
з положеннями та показниками Генерального плану розвитку м. 
Києва; 

-виявлення необхідності оновлення правової, нормативної, 
науково-методичної та інформаційно-технологічної бази 
містобудування в м. Києві 
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Крім того, взяти за мету : 
 

-створення й ведення інформаційної системи забезпечення 
містобудівної діяльності; 

-акумуляція інформації для розробки планів соціально-
економічного розвитку міста та корегування Генерального плану 
міста Києва; 

-розроблення програми перспективного функціонування території. 
  

Основними напрямками діяльності на яких зможе базуватись 
регуляторна політика містобудівного розвитку Києва, можуть бути: 

oведення контролю за виконанням Генплану; 

oведення Чергового плану міста, містобудівного банку даних; 

oоблік об’єктів містобудування; 

oаналіз використання земельних ресурсів та ”впорядкування” 
землекористування по відповідності функціонального 
використання території згідно з Генпланом до стадії фактичного 
використання земельних ділянок; 

oстворення та впровадження системи серверської діяльності. 
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Висновок і пропозиція: 

- Налагодити структурний і інформаційний зв’язок між 
Департаментом архітектури та КО «Інститут Генерального плану 
міста Києва» для ефективного ведення містобудівного кадастру в 
інтересах громади міста. 

- Привести у відповідність до Постанови Кабміну №559 «Про 
містобудівний кадастр» порядок його ведення у складі вимог 
визначених п.30, і найголовніше з розпочатої роботи кадастру: 

- погодженої містобудівної документації; 

- погоджених генпланів забудови територій; 

- виконавчих зйомок новозбудованих об’єктів містобудування. 

- Розробити і встановити умови і правила для часткового обміну 
даними між Містобудівним кадастром Департаменту 
містобудування та архітектури і Земельним кадастром Головного 
управління земельних ресурсів. 


