
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15.08.2012 р. N 1447

Київ

Про розроблення Загальної концепції реновації території долини
р. Дніпро в місті Києві, в тому числі островів та Дніпровських

схилів
Відповідно до статей 2, 8 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", рішень Київської 

міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", 
від 29.12.2011 N 1099/7335 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік", 
враховуючи рішення Громадської гуманітарної ради м. Києва від 02.04.2012 N 10 щодо програми заходів з 
реалізації стратегічної ініціативи "Дніпровська перлина" та концепції реновації території долини р. Дніпро в 
місті Києві, з метою забезпечення реалізації стратегічної ініціативи "Дніпровська перлина", розвитку 
прибережних територій р. Дніпро, збереження природної спадщини, комплексного розвитку ландшафтно-
рекреаційних територій міста Києва та формування комфортної туристичної інфраструктури столиці, в 
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Розробити Загальну концепцію реновації території долини р. Дніпро в місті Києві, в тому числі 
островів та Дніпровських схилів (надалі - Загальна концепція реновації).

2. Визначити Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) замовником розробки Загальної концепції реновації.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації):

3.1. Визначити в установленому законодавством порядку розробника Загальної концепції реновації.
3.2. Передбачити складовими частинами Загальної концепції реновації: екологічну концепцію; 

концепцію планувальної організації та функціонального зонування; концепцію інженерно-транспортного 
забезпечення та підготовки території; концепцію фінансового забезпечення та правових інструментів 
реалізації стратегічної ініціативи; концепцію організаційного забезпечення реалізації стратегічної ініціативи 
за участю представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), фахових спеціалістів та громадських організацій.

3.3. Залучити в установленому порядку до розроблення Загальної концепції реновації переможців 
Відкритого міжнародного містобудівного конкурсу на кращу концепцію збереження та розвитку київських 
островів "Дніпровська перлина", переможців Відкритого міжнародного архітектурного конкурсу "Благоустрій
центральної частини м. Києва до Євро-2012 та на перспективу".

3.4. Забезпечити розгляд проекту Загальної концепції реновації на засіданні архітектурно-містобудівної 
ради при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та Громадській гуманітарній раді м. Києва.

3.5. Винести проект Загальної концепції реновації на громадські слухання для врахування громадських 
інтересів у встановленому порядку.

4. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити інформування громадськості
щодо проведення заходів із реалізації стратегічної ініціативи "Дніпровська перлина".

5. Взяти до відома, що фінансування робіт, визначених у пункті 1 цього розпорядження, буде 
здійснюватися відповідно до показників Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік
та наступні роки.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків 
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 



державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 
Голова О. Попов
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