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Київ – місто з найбільшими корками у Європі. У 2021 місто 
посіло за цим показником третю сходинку у світі, за даними 
TomTom’s Traffic Index

https://www.tomtom.com/blog/traffic-and-travel-information/the-most-congested-cities-in-2021/


Kyiv Metropolitan Area on the Kyiv Region map
Source: Draft Kyiv City Urban Plan (2015)

Київська Агломерація –
мапа на основі щоденної
міграції (у радіусі 60-80 км; 
560-900 тис. осіб за робочий
день)

Київська Агломерація (далі - КА) 
включає місто Київ (2,9 млн осіб), 
6 сусідніх міст та 10 районів 
(усього 1 млн жителів). КА не є 
адміністративною одиницею і не 
має спільного органу врядування



Щоденний рух транспортних засобів (2015)
Найбільший потік зі сходу та заходу (24-26 тис ТЗ на день)

Джерело: Інститут Генерального плану м. Києва

Number of vehicles

Streets and roads



Транзитний рух
через місто Київ
інтенсивний, 
оскільки Велика 
кільцева дорога 
(включаючи новий
міст через річку
Дніпро на півдні) ще
на стадії
проектування



Пасажирські перевезення громадським транспортом у 2010-
2018, тис пасажирів
метро досягнуло максимальної пропускної спроможності

Джерело: Головне управління статистики м. Києва



• Генплан м. Києва та Схема планування Київської області застаріли (прийняті у 2002 і 1988 
роках відповідно). За останнє десятиліття лише обмежена кількість міст у Агломерації 
оновила свої генплани. Крім того, Київ та сусідні муніципалітети не можуть дійти згоди з 
питань містобудування

• Система власності та обслуговування автодоріг хаотична. Утримання доріг оплачується за 
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Розрізнене володіння дорогами 
загального користування призвело до того, що деякі частини Київського міського півкільця 
перебувають у власності сусідніх районів та Київської області. Як наслідок, Київ не може 
відремонтувати окремі ділянки ключової магістралі, критичні для руху транспорту в місто

• Київський метрополітен, ключовий пасажирський перевізник (500 млн пасажирів на рік, 
або майже половина загального пасажиропотоку), досягає максимальної пропускної 
здатності, а три найбільш перевантажені станції використовують пасажири, які 
подорожують на роботу

• Маршрути міжміських автобусів і маршрутних таксі (маршруток) розробляються 
Київською ОДА без узгодження з органами місцевого самоврядування

• Приміські електрички, якими керує державна залізнична компанія «Укрзалізниця», 
застаріли, курсують з великими інтервалами (15-30 хв.) у години пік і не приносять 
прибутку компанії

• Компенсації для пільгових пасажирів (численних категорій) мають виплачуватися 
муніципалітетами без будь-яких підтверджених фактів рахунків перевізників

На основі Фахового Огляду “Демократичне врядування в містах-метрополіях на прикладі Київського регіону” (2019) 
https://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/CoE-Peer-Review-Report_Democratic-governance-in-metropolitan-
areas-focusing-on-Kyiv-Region-1.pdf

Окремі проблеми транспортної галузі Київської 
Агломерації (2019):

https://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/CoE-Peer-Review-Report_Democratic-governance-in-metropolitan-areas-focusing-on-Kyiv-Region-1.pdf


Соцопитування жителів і жительок Київської 
Агломерації (вересень 2020)
1800 респондентів у м. Києві та населених пунктах ближнього і (до 30 км) і 
дальнього (30+ км) поясів 
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ситуація після 24.02.2022



Протягом лютого-березня передмістя Києва зазнало масових обстрілів, 
величезних руйнувань та шкоди, зокрема транспортній інфраструктурі

Окуповані РФ
Лінії оборони 
Деокуповані території
Під контролем збройних сил РЄ

Kyiv City defense map 
as of March 20-23, 2022



У березні 2022 корки виглядали суттєво інакше у передмісті Києва

Танки РФ на вулиці у Бучі

Армія РФ на підходах до Ірпеня



проєкт Плану відновлення України від наслідків війни
передбачає принцип «відбудувати, але відбудувати
краще»

Транспортна галузь Київської агломерації може стати 
зразком імплементації цього принципу 



Дякую за увагу! 

Маркіян Дацишин, національний консультант Ради Європи


