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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні півтори сотні років у місті як адміністратив�

но�територіальній одиниці відбулися надзвичайно стрімки

зміни. Науково�технічний прогрес (НТП) приніс суттєві ко�

рективи в усі сфери життя. На кожному своєму витку він ство�

рює для людини нові й нові умови та вимагає мобільних

рішень щодо пристосування до них.
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У статті аналізується Концепція "Комфортне місто" — програмний документ, створений 2015

року за ініціативи Виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної ад#

міністрації) й представлений широкій громадськості для ознайомлення та обговорення. Це —

стратегічний план з комплексного впорядкування міського простору, удосконалення інфра#

структури окремої адміністративно#територіальної одиниці задля переходу на якісно новий

рівень життя. Концепція базується на теоретичних розробках та практичному досвіді провідних

науковців світу. У роботі зроблений акцент на ті розділи документу, де розкриваються перс#

пективи розвитку транспортної системи міста як однієї з головних і визначальних складових

міського простору.

The article analyzes the Concept of "Comfortable city" — a program document created in 2015 on

the initiative of the Executive body of Kyiv city Council (Kyiv city state administration) and presented

to the public for review and discussion. It is strategic plan for comprehensive streamlining of urban

space, infrastructure improvement separate administrative units to transition to a qualitatively new

level of life. The Сoncept was created on the basis of theoretical developments and practical

experience of the leading scientists of the world. This article focuses on those sections of the

document, which reveals the prospects of development of transport system of the city, as one of the

main and most important components of urban space.
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У системі містобудування НТП породжує й підживлює

невідворотні та необхідні перетворення в організації місько�

го простору, що, у свою чергу, відбивається на життєдіяль�

ності городян, переводить їх щоразу на якісно новий рівень

існування. І головним завданням фахівців, задіяних у різно�

манітних проектах з адаптації міста до викликів часу, є ура�

хування інтересів передусім людини — мешканця населе�
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ного пункту, аби модернізаційні процеси не призвели до

погіршення його життєвих умов.

Якість життя в сучасному місті, взаємодія людини, про�

стору, міської інфраструктури, транспорту — головного

об'єкту модернізаційних змін — цими питаннями перейма�

лися й нині опікуються численні експерти з міського дизай�

ну, архітектори, будівельники, економісти, психологи, соц�

іологи, екологи та інші спеціалісти. Розв'язавши низку серй�

озних проблем і приборкавши хаос, породжений неграмот�

ним підходом до організації міського простору й потреб на�

селення, деякі з них суттєво допомогли великим і малень�

ким містам на всіх континентах земної кулі стати зручними

для життя. Цей процес "рятування" й пристосування міст до

вимог сьогодення — один з найактуальніших нині у світі.

Отже, у чому, завдяки інноваційним технологіям, люд�

ство виграло, а де, поряд з прогресом, "організувало" собі

значні труднощі, що перешкоджають комфортному життю,

спробуймо визначити у цій статті, як і шляхи подолання на�

явних негараздів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Підвищення рівня комфортності життя громадян —

один із стратегічних напрямів розвитку будь�якого сучасно�

го населеного пункту. Місто, що має самобутній вигляд, в

якому дбайливо зберігаються історичні пам'ятки, культур�

но�освітні, рекреаційні ресурси й довкілля, де наявні дос�

тупне житло, безпечна транспортна система й позитивна

еколого�психологічна атсмосфера — ці та інші питання все�

бічно розкриті у працях вітчизняних і зарубіжних науковців:

наших сучасників, а також тих, хто спостерігав за впливом

НТП на місто ще на етапі виникнення перших видів транс�

порту — трамваю, автомобіля, метро.

Серед таких — професор Робен Смід (Reuben Jacob

Smeed, 1909—1976) — один з найавторитетніших вчених

XX століття, перший професор транспортних досліджень в

історії Лондонського університетського коледжу (University

College London, UCL), що належить до числа провідних на�

вчальних закладів світу, створений 1826 року. Смід — ав�

тор фундаментальных праць щодо проблем міського транс�

портного планування, організації дорожнього руху, котрі

широко цитуються; сер Колін Б'юкенен (Sir Colin Douglas

Buchanan, 1907—2001) — відомий вчений�урбаніст, профе�

сор, член Палати лордів. Обіймаючи посаду радника

Міністра транспорту Великої Британії, 1963 року виступив

із знаменитою доповіддю про міське й транспортне плану�

вання "Дорожній рух у містах" (The Buchanan Report: Traffic

in Towns), в якій поділився власними дослідженнями життя

у великих, середніх та маленьких містах, визначив низку

проблем та ризиків, що виникають за неправильно органі�

зованої міської транспортної системи.

У 50—60 роки минулого століття попит на автомобілі,

зокрема у США, стрімко збільшувався. Максимальне задо�

волення потреб автомобільної промисловості та її спожи�

вачів призвело до виникнення у містах гучних автомагістра�

лей і громіздких розв'язок. У багатьох інших країнах спос�

терігалася тенденція, за якої міста формувалися як конгло�

мерат мікрорайонів навколо заводів і фабрик. Вулиці й

площі, за рідкісним винятком, призначалися для перевезен�

ня робочої сили й продукції. В індустріальному суспільстві

місто стало недружнім по відношенню до людини.

Саме тому й виникла сучасна урбаністика — соціальна,

яка переглянула ставлення до міста, як до "великого заво�

ду" й переакцентувала пріоритети містобудування на користь

людини та її комфортного життя. Це — повноцінна наука, зі

своєю методологією, теоріями й гучними іменами вчених:

професор Пенсинвальського університету, всесвітньо відо�

мий консультант і експерт з міського дизайну Вукан Вучик

(1935 р.н., найпопулярніша його праця — "Транспорт у

містах, зручних для життя"); архітектор з Данії, запроше�

ний професор у Канаді, США, Австралії, Новій Зеландії,

Мексиці, Бельгії, Німеччині, Польщі, Норвегії, Казахстані Ян

Гейл (1936 р.н., найвідоміша його книга "Міста для людей");

канадсько�американська письменниця, теоретик з місько�

го планування, одна із засновників руху нового урбанізму,

авторка бестселеру "Смерть і життя великих американсь�

ких міст" Джейн Джекобс (1916—2006); професор Каліфор�

нійського університету, широко визнаний експерт у сфері

економіки й міського планування Дональд Шоуп (1938 р.н.,

книга "Висока вартість безоплатних парковок"); почесний

професор UCL, професор транспортної політики Філ Гудвін,

який очолював центри транспортних досліджень в універ�

ситетах Великобританії, зокрема в Оксфорді (доповідь "Як

позбавитися міських пробок: новий погляд на стару пробле�

му") та багато інших.

Представники нової генерації вчених, які присвятили

свою діяльність питанням раціонального використання

міського простору: професор Масачусетського технологіч�

ного інституту Брент Д. Райан (предмет наукового інтересу

— естетика й сучасний дизайн у постіндустріальних містах і

районах); Катаріна Георге (Берлін, Німеччина) — урбаніст�

ка, регіональна планувальниця, експерт�консультант Депар�

таменту містобудування та архітектури Київської міської

державної адміністрації (КМДА) та ін.

Вітчизняна наука у сфері містобудування представлена

працями окремих фахівців, державними програмними до�

кументами, Концепціями, нормативно�правовими актами,

створеними або ініційованими, зокрема, Департаментом

містобудування та архітектури КМДА на чолі з головним

архітектором Києва, заслуженим архітектором України С.

А. Целовальником.

Це такі науковці й керівники державних закладів, як Д.І.

Антонюк, Г.В. Бондар, С.П. Броневицький, В.А. Згурський,

І.А. Соколов, Г.О. Фільваров, та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Визначення універсальних заходів щодо оптимізації й

модернізації міського простору, зокрема, транспортної си�

стеми, у зв'язку з чим аналізуються висвітлені у Концепції

"Комфортне місто" спільні для багатьох країн чинники, що

викликають необхідність кардинальних перетворень у цій

сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

20 травня 2015 року на офіційних Інтернет�сайтах

КМДА, газети "Вечірній Київ", на сторінках інформаційно�

аналітичного порталу "Коментарі" й багатьох інших мас�ме�

дійних ресурсах було оголошено про наміри фахівців Де�

партаменту містобудування та архітектури провести гро�

мадське обговорення Концепції комплексного впорядкуван�

ня міського простору "Комфортне місто".

"Ми сформували систему заходів із поліпшення місько�

го простору. Концепція — це своєрідний інструмент, який

забезпечить створення максимально зручного і комфорт�

ного середовища для перебування людей. Останнім часом

ми намагалися вирішувати кожну проблему окремо, проте

із затвердженням концепції буде запроваджено системний

підхід до розвитку міста з урахуванням інтересів усіх меш�

канців", — зазначив заступник директора Департаменту

містобудування та архітектури КМДА А. В. Вавриш. За його

словами, завданням Концепції є створення київського стан�

дарту міського середовища, регуляторних актів та програ�

ми заходів, спрямованих на поліпшення міського простору

[1].

Він також повідомив, що документ спрямований на по�

ліпшення безпеки та мобільності у місті, розвиток зон відпо�

чинку за принципами універсального дизайну, впорядкуван�
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ня зовнішньої реклами й розміщення тимчасових споруд, і

що столиця має розвиватися за принципами стійкості та еко�

номічної доцільності. Програмою передбачено й максималь�

не залучення громади та бізнесу — для ефективного фор�

мування міського середовища. Документ складений з Про�

екту рішення Київради, самої Концепції, з додатками, й До�

відника з облаштування міського простору Києва, який, на

замовлення Департаменту містобудування та архітектури,

розробив проектний інститут "МіськЦивільПроект".

Концепцію, реалізація якої розрахована на п'ять років

(2015—2020 рр.), розробили фахівці Департаменту містобу�

дування та архітектури виконавчого органу Київської міської

ради за окремим дорученням першого заступника голови

КМДА І. В. Ніконова. Співрозробники — Асоціація велоси�

педистів, Інститут міського цивільного проектування

"МіськЦивільПроект", Департамет міського благоустрою та

збереження природного середовища виконавчого органу

Київської міської ради (КМДА), Департамент промисловості

та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської

міської ради (КМДА). Фахівці вивчили досвід понад 250 міст

світу, праці Вукана Вучика та Яна Гейла й визначили основні

позиції, які має містити цей документ, а також ухвалили шка�

лу пріоритетів для користувачів міського простору: на пер�

шому щаблі — пішоходи; на другому — велосипедисти; третє

місце посів громадський транспорт; четверте — автомобілі

та моторизований транспорт, що рухається; п'яте місце по�

сіли автомобілі та моторизований транспорт, що стоїть.

Стрімка автомобілізація зробила машину "господарем

ситуації", об'єктом, що кількісно і якісно домінує над пішо�

ходом. Програма "Комфортне місто" захищає інтереси пе�

редусім пішохода — людини, яка має право вільно й без�

печно пересуватися вулицями міста, дихати свіжим повітрям,

милуватися красою парків, кататися на велосипеді. Йдеться

про створення безбар'єрного простору для всіх верств на�

селення та переорієнтування організації міського простору

на пішоходів та велосипедистів [2].

Проаналізувавши положення Концепції, можна вибуду�

вати перелік переваг "пішохідного міста": пішохідні прогу�

лянки корисні для здоров'я — поліпшується працездатність,

фізичний і психологічний стан людини (так само впливають

на здоров'я й велосипедні прогулянки); наявність пішохід�

них вулиць створює умови для розвитку супутніх торгівлі й

послуг, чим зміцнює економічну компоненту функціонуван�

ня міста; підвищується привабливість міста не лише для

місцевих мешканців, а й для туристів, відповідно це пози�

тивно впливає на зміцнення його іміджу; щодо екології, то

збільшення частки пішохідного руху є, безперечно, корисн�

ішим для навколишнього середовища — завдяки зменшен�

ню кількості шкідливих речовин у повітрі, рівня шуму й за�

бруднень, викликаних експлуатацією автомобіля; з фінан�

сової точки зору витрати на організацію пішохідної інфрас�

труктури менші, ніж на організацію автомобільної.

Наступна, за пріоритетністю, позиція, визначена в Кон�

цепції — велосипедисти й розвиток міського велосипедно�

го руху.

На ІІ сесії VII скликання Київської міської Ради було

прийнято проект Рішення "Про затвердження міської цільо�

вої програми облаштування та розвитку велосипедної інфра�

структури у місті Києві на 2015—2019 роки".

У документі, зокрема, йдеться про те, що все більше

міст світу долучаються до політики сталого розвитку місько�

го середовища, а саме: до парадигми розвитку сталої моб�

ільності у містах, що полягає в пріоритеті оптимізації міської

інфраструктури для людей — пішохідної, велосипедної,

громадського транспорту, які є більш безпечними, екологі�

чно чистими, економічно ефективнішими, а також більш до�

ступними для всіх категорій населення, що забезпечує

рівноправність учасників руху, а також є безпосередньою

реалізацією їх права на вільне й безпечне пересування" [3].

За цією Програмою, положення якої враховані у Кон�

цепції, для розвитку велосипедної інфраструктури, зокре�

ма в Києві, склалися такі передумови:

1. Політика форсованого або виняткового розвитку ав�

томобільної інфраструктури у містах здебільшого не вирі�

шує питання мобільності населення: умови пересування

містом тимчасово покращуються лише для 20—25% насе�

лення. Орієнтація міського планування на "все для комфорту

автомобіля" стимулює подальшу автомобілізацію й зростан�

ня автомобілекористування мешканцями міста, що призво�

дить до заторів і проблем з паркуванням. Виникає ситуація,

коли попит на пересування автомобілем постійно виперед�

жає обсяги наявної інфраструктури, тож стан мобільності

населення не має шансів на поліпшення. При цьому левова

частка "транспортного" бюджету міста витрачається саме на

автошляхи, але ефективність інфраструктури лишається

низькою.

2. Збільшення числа автівок логічно призводить до зро�

стання інтенсивності руху на вулицях, підвищення рівня шуму

й загазованості повітря, погіршення екології міста в цілому.

При цьому підвищується небезпека пересування містом, бо

зростає кількість ДТП (все більше з летальними випадками),

значно ускладнюються пішохідний і велосипедний рух, за�

гострюється протистояння різних його учасників. Поступо�

во місто стає агресивним і некомфортним для життя.

3. За визначенням вулицями міста не може пересувати�

ся велика кількість автотранспорту: відомо, коли на 1000

мешканців припадає понад 300 автівок, наступає транспор�

тний колапс. Зростає необхідність у парковках, зокрема в

центрі міста, де фізично неможливо розмістити всіх бажа�

ючих. Відбувається хаотичне й неконтрольоване паркуван�

ня на тротуарах, газонах, узбіччях доріг і навіть перехрес�

тях та пішохідних переходах. Щоб задовольнити попит на

паркування в центральній частині міста, третина її площі (ра�

зом із забудовами) має стати парковкою.

4. Проблема криється у питомій площі, яку займає лю�

дина в автомобілі: вона у 20—50 разів більша (площа авто

на дорозі — 15 кв. м, плюс площа паркування — 13 кв. м),

ніж та, що займає та ж людина, коли йде пішки (0,5 кв. м),

їде на велосипеді (1,5 кв. м) чи у громадському транспорті

(ГТ — 0,5 кв. м). Як бачимо, велосипед і громадський транс�

порт значно ефективніші у плані міської мобільності, вико�

ристання вуличного простору, зокрема якщо для цього бу�

дуть виділені окремі смуги руху.

5. Велосипедна інфраструктура на порядок дешевша за

автомобільну. Так, вартість капітального будівництва 1 км

велошляху з нуля в 10—60 разів дешевша за вартість ана�

логічного будівництва 1 км автошляху. При цьому ресурс

експлуатації велошляху — в 3—5 разів більший: наванта�

ження коліс велосипеда на покриття в 10—20 разів менше

за аналогічне у коліс автомобіля. Якщо ж велосипедний

шлях прокладається за рахунок наявного тротуару або по

краю дороги (розміткою або відокремлено бордюром/сто�

впчиками), то вартість велошляху стає меншою за вартість

автодороги в сотні разів.

6. Велосипедна інфраструктура є більш безпечною,

ніж автомобільна: за максимальної швидкості руху 30 км/

год і середньої 15—20 км/год практично виключені до�

рожньо�транспортні пригоди з летальними випадками за

участі велосипедистів і пішоходів, значно зменшується

процент ДТП з тяжкими й середніми травмами. Велоси�

педне місто, де гранично зменшена кількість автомобілів

та обмежена швидкість руху, стає більш безпечним і ком�

фортним для життя, що переконливо засвідчено світовою

практикою.

7. Велосипед не створює екологічних проблем: він не

забруднює повітря шкідливими викидами й не здійснює над�

мірного шуму, що робить вулиці міста більш чистими й за�

тишними [3].



Інвестиції: практика та досвід № 11/201570

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Третій пункт у шкалі пріоритетів для користувачів

міського простору — громадський транспорт.

Цей вид транспорту має бути передусім доступним. По�

няття "доступний транспорт" можна розглядати як у прямо�

му розумінні, так і в інших, більш глобальних. Приміром, як

облаштовану відповідно до чинних стандартів і потреб ма�

ломобільних категорій населення транспортну інфраструк�

туру.

Екологічні проблеми, старіння населення, міграція, об�

меженість ресурсів, урбанізація та глобалізація є основни�

ми суспільними чинниками, що випробовують на міцність

транспортну систему. Прискорення впровадження інновац�

ійних технологій, інтеграція різних видів транспорту та ви�

користання принципів універсального міського дизайну є

важливими умовами для подолання наявних викликів сьо�

годення. Сфера доступного транспорту має створюватися з

урахуванням потреб маломобільних груп населення, осіб з

інвалідністю та забезпечувати інтегрований підхід до надан�

ня послуг. Належить пам'ятати, що саме громадський транс�

порт, доступний, чистий, безпечний: забезпечує найкращу

соціальну інтеграцію всіх членів суспільства, незалежно від

рівня доходів і місця проживання, сприяє зменшенню рівня

заторів на дорогах, в умовах стрімкої урбанізації такий вид

громадського транспорту, як рейковий, підвищує швидкість

пересування та мобільність населення.

Четвертий пункт шкали пріоритетів для користувачів

міського простору, згідно з Концепцією "Комфортне місто"

— автомобільний та моторизований транспорт, що рухаєть�

ся.

У прогресивних великих містах світу відмовилися від

політики збільшення пропускної здатності автодоріг у зв'яз�

ку з тим, що в перспективі це веде до збільшення рівня авто�

мобілізації і, як наслідок, до тотальних заторів. Перевагу в

таких містах віддано формі організації руху, спрямованій

на стримання й поліпшення безпеки руху, особливо у цент�

ральній частині міста (як варіант — обмеження в'їзду до цен�

тру). Це дає можливість зменшити шкідливий вплив від ав�

томобілів на середовище.

Для врегулювання автомобільного руху використову�

ються й технічні засоби (дорожні знаки, "лежачі пол�

іцейські"), покликані забезпечити низьку швидкість і здатні

унеможливити прискорення та обгін. А за умови вдалого

обмеження швидкості руху автомобілів у центрі міста,

відпаде необхідність виділяти окремі велосипедні доріж�

ки, адже помірна швидкість руху автомобільного потоку

без обгонів є запорукою безпечного руху велосипедистів.

І п'ята, остання, позиція шкали пріоритетів для користу�

вачів міського простору, відповідно до Концепції "Комфор�

тне місто" — автомобільний та моторизований транспорт,

що стоїть.

Міська автомобільна логістика вимагає відведення

значних територій під паркування. З огляду на те, що

вартість землі, особливо в центрі міста, висока, організа�

ція великих загальних парковок є нераціональним і най�

менш ефективним використанням цінних територіальних

ресурсів.

Для тих, хто приїжджає на власному автомобілі до цен�

тральної частини міста, повинні бути свої місця для парку�

вання. Туристичні автобуси мають стояти окремо, а вантажні

автомобілі, що здійснюють доставку товарів, належить за�

безпечити майданчиками для короткочасного перебування

на час розвантаження або завантаження.

Як бачимо, політика паркування повинна мати комплек�

сний характер для сталого розвитку транспортної системи

міста й впроваджуватися диференційовано, з відмінностя�

ми, пов'язаними з різними міськими зонами.

Тарифи за паркування встановлюватимуться відповід�

но до району міста, з максимально високою цифрою у цен�

тральній його частині. Таким чином, дії щодо врегулюван�

ня цього питання спрямовуються на усвідомлення водія�

ми, що паркуватися в центрі складно й дорого. Дешевше й

зручніше туди діставатися громадським транспортом або

таксі.

Поширеною в світі практикою є організація так званих

"перехоплюючих парковок" і паркінгів за межами центру

міста. Вони розміщуються переважно на пересадочних вуз�

лах швидкісного рейкового транспорту (в районі станцій

метрополітену, електропоїздів). Доїхати до такого паркінгу

можна на власному авто (система "park and ride"), залиши�

ти його там і пересісти на громадський транспорт, що пря�

мує, скажімо, до центру. У деяких країнах наявна практика

поєднання перехоплюючого паркінгу автівок з паркінгом

аналогічного типу для велосипедів (система "bike and ride").

Така схема паркування, яка формується в комплексі з

розвитком і популяризацією велосипедного руху та гро�

мадського транспорту, є основою збалансованої, сталої

транспортної системи міста.

ВИСНОВКИ
Понад півстоліття триває пошук найоптимальніших пра�

вил раціонального планування міського простору, які мож�

на застосувати в будь�якому великому місті. Враховуючи всі

об'єктивні розбіжності населених пунктів, характерні особ�

ливості кожного з них, експертам все ж вдалося визначити

універсальний принцип благоустрою великого міста, як ок�

ремої адміністративно�територіальної одиниці: пріоритет

пішохідного руху й громадського транспорту. У цьому од�

ностайно переконані всі провідні науковці�урбаністи світу.
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