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5 НАПРЯМКІВ 
РОЗВИТКУ МІСТА, 
ЯКІ ЗМІНЯТЬ ЙОГО 

НА КРАЩЕ

Центр міста – в твоєму районі

СПЛАНОВАНЕ 
МАЙБУТНЄ

Друк «ТІ-ПРЕС». Наклад 5000 примірників. Замовлення за договором № 1902-ПД від 19.02.2020 р.



ЧЕРЕЗ МІСТО – ЗА ГОДИНУ

Транспортна система  
як запорука ефективного 
функціонування Києва

Виділені смуги для громадського транспорту

Розвиток метро, швидкісного трамваю  
та електрички, будівництво нових ліній

Багаторівневі транспортні розв’язки  
на перетинах основних магістралей 

Перехоплювальні паркінги біля в’їздів у місто  
та станцій метрополітену

Тротуари та велодоріжки на території  
всієї столиці

Три нові мости через Дніпро для швидшого 
пересування між лівобережною та 
правобережною частинами міста

Нова кільцева дорога навколо міста

Обмеження транзитного та вантажного руху

Індустріальний парк «Київська бізнес-гавань»  
на Троєщині

Громадський центр загальноміського значення 
на території промрайону «Теличка»

Багатофункціональний комплекс «Республіка» 
на Теремках-3

Інноваційний парк UNIT.Сity на місці колишнього 
мотоциклетного заводу на вулиці Дорогожицька

Технопарк на території колишнього військового 
містечка біля селища Коцюбинське

Створення  офісно-ділових, виставкових  
і торговельно-розважальних центрів  
на в’їздах до міста

Нові школи, дитсадки та лікарні – у пішохідному 
доступі від житла

Надання дозволу на будівництво нових житлових 
комплексів лише разом з будівництвом  шкіл, 
дитсадків та спортивних майданчиків в межах 
20-хвилинної доступності

Замість занедбаних промзон – сучасні 
інноваційні виробництва та громадські 
комплекси

Заклади надання медичної допомоги на відстані 
20 хвилин від дому

Збільшення ємності та кількості спортивно-
оздоровчих об’єктів удвічі

Збільшення місць в дитячих освітніх закладах: 
43 у дитсадках та 125 у школах – на кожну 1000 
мешканців

Ревіталізація «хрущовок», комплексна 
реконструкція кварталів старої забудови

Благоустрій кварталів садибної забудови

Збільшення площі зелених зон міста та водойм 
до 63% площі міста – до 51,7 тис. га

Створення нових і благоустрій існуючих паркових 
зон, скверів і набережних

Очищення водойм та відродження малих річок 
Києва

Винесення шкідливого виробництва за межі 
столиці

Встановлення шумозахисних екранів вздовж 
великих магістралей та залізниці

Реконструкція Бортницької станції аерації та 
будівництво чотирьох сучасних сортувально-
переробних комплекси у передмісті Києва

Формування історичних ареалів на 10%  
території міста

Будівництво національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сотні та меморіаль-
ного комплексу Героїв-киян, що загинули за 
цілісність та незалежність України

Збереження історичного середовища в буферній 
зоні об’єктів всесвітньої спадщини Києво-
Печерської Лаври і Софії Київської, в охоронних 
зонах пам’яток і заповідників

Заборона висотної забудови в історичній  
частині міста

ЦЕНТР МІСТА – У КОЖНОМУ РАЙОНІ

Децентралізація міста через 
створення нових громадських, 
ділових, торговельних  
та розважальних центрів 
у спальних районах

СУЧАСНЕ МІСТО – СУЧАСНЕ ЖИТЛО

Оновлення житлового  
фонду та розвиток 
інфраструктури міста

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ 

ЖИТТЯ ДЛЯ КИЯН 

Збільшення площі  
зелених зон

ІДЕНТИЧНИЙ ФАКТОР, 

ЩО ВИЗНАЧАЄ ХАРАКТЕР МІСТА

Захист історичної  
спадщини Києва

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 

МІСТА КИЄВА 2020 – 2040

5 напрямків 
розвитку міста,  
які змінять його  
на краще


