
Солом’янський адміністративний район мальовничо розкинувся  на пагорбах правого берега Дніпра у 
південно-західній частині Києва, межує з Голосіївським, Шевченківським і Святошинським адміністративними 
районами міста та Києво-Святошинським районом Київської області. Територія району  складає 4,048 тис.га, 
що становить 4,9% від загальної площі міста. Планування району складалося під впливом смуги залізниці 
вздовж русла ріки Либідь. Чисельність населення району складає 373,9 тис. осіб, а фактичного 
– 375,9 тис. На перспективу очікується зростання постійного населення до 386,3 тис. осіб.

ЕКОНОМІКА 

Робоче місце поруч з домом. 
Солом’янський район завжди відігравав значущу роль в економіці Києва. Тут розташовано відомі промислові та 
комунально-складські об’єкти, науково-виробничі підприємства ДНВП Державний інформаційний геологічний 
фонд України, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» та інші.  Площа 
виробничих територій району складає близько 550 га. 
Стратегією розвитку Києва намічено економічне відновлення району. Важлива роль відводиться науково-
виробничим та промисловим підприємствам. Тут будуть розвиватися машинобудування, виробництво 
металевих виробів, науково-виробнича діяльність.  
Науково-виробничі підприємства стануть полігоном для впровадження інновацій, залучення інвестицій. 
Екологонебезпечні підприємства будуть змінювати застарілі технології, зменшувати санітарно-захисні зони.  
 

ТРАНСПОРТ   

Зручний транспорт без заторів.   
Солом’янський район історично відіграє роль найбільш значущого  транспортного хабу Києва. Тут розташовані 
найбільші транспортні об’єкти міста: два залізничних вокзали – Київ-Пасажирський і Київ-Товарний, 
п’ять залізничних станцій та аеропорт «Київ» (Жуляни). 
По території району проходять потужні магістралі загальноміського значення – проспекти Повітрофлотський, 
Валерія Лобановського та Любомира Гузора. Це позитивно впливає на транспортну доступність. Фактично 
посеред району проходить залізниця. В районі також знаходиться найбільший вокзал та аеропорт «Київ» - який 
займає друге місце по відправленню пасажирів серед всіх аеропортів України. Найбільш сучасна та завантажена 
в країні лінія швидкісного трамвая.  Все це має створювати додаткові переваги для мешканців району. 

Наступними роками буде виконано:  

  Трамвай №1 буде подовжено до Привокзальної площі, де буде сформовано громадський центр 
з торгівельно-виставковим комплексом, паркінгом 
та пішохідним публічним простором.

  Будівництво шляхопроводу через залізницю на подовження вулиці Суздальської до 
просп. Повітрофлотського дасть змогу розвантажити шляхопровід на Караваєвих Дачах.

 
  Разом з мешканцями району буде визначено місця, де необхідно влаштувати пішохідно-велосипедні 

естакади через залізницю. 

  Буде зведено зупинні пункти на міській електрички «Суздальська» та «Сім’ї Сосніних». 

  Аеропорт «Київ» залишиться в межах району з використанням його для малої та бізнес авіації. 

   Буде створено мережу перехоплюючих паркінгів для автомобілів та велосипедів 
на території району. Це зменшить транспортне навантаження на центральну частину міста та створить 
додаткові місця для паркування мешканцям району.

  Буде розвинено мережу велосипедних маршрутів, створено зручні, безпечні велодоріжки по просп. 
Лобановського, Повітрофлотському, вулицям Липківського, Протасів Яр, Народного 
Ополчення та на інших вулицях.

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАРОЇ ЗАБУДОВИ 

Нове комфортне житло замість хрущовок. 
У Солом’янському районі розташовано 6307 житлових будинків загальною пощею 7048,3 тис.м2, з яких 4740 
будинків це приватна садибна забудова. В багатоквартирному житловому фонді переважають 5-ти поверхові 
панельні будинки, побудовані у 60-х роках минулого століття (так звані «хрущовки»). На сьогоднішній день 
ці будинки не відповідають сучасним вимогам комфортності, а за своїм технічним  станом наближуються до 
аварійного. Стратегією розвитку міста передбачена реконструкція кварталів житлових масивів «Відрадний» 
та по просп. В.Лобановського загальною площею територій біля 93 га. Реконструкція буде започаткована 
наступними 5-7 роками і здійснюватиметься комплексно з будівництвом дитячих садків, шкіл медичних 
закладів та автостоянок.    

СОЦІАЛЬНА СФЕРА  

Дитячі садки без черг.
У Солом’янському районі буде забезпечено комплексний розвиток громадських послуг. У районі функціонує 
71 дитячий садок на 9,3 тис. місць, де виховується 10,1 тис. дітей. У школах немає дефіциту місць. 
Тому наступними роками буде збільшено загальну місткість дошкільних закладів у районі на 2,8 тис. місць. 
Буде побудовано та реконструйовано 14 дитячих садків,  12 шкіл, палац дитячої та юнацької творчості. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

В кожному мікрорайоні - майданчики для занять Street workout. 
У районі функціонують 4 дитячі юнацько-спортивні школи, 6 стадіонів, 10 плавальних басейнів, 97 спортивних 
залів, 96 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 230 спортмайданчиків. Наступними роками будуть 
споруджені нові фізкультурно-спортивні майданчики у кожному мікрорайоні.
Провідне місце в розвитку охорони здоров’я посідають всесвітньовідомі науково-дослідні медичні заклади 
району. Загалом на території району розташований 101 медичний заклад. Заплановано реконструкція будівлі 
КМКЛ №6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» по просп. Л.Гузара, 3, а також 
Київського міського пологового будинку № 5 під Перинатальний центр з будівництвом приватного медичного 
закладу на просп. В.Лобановського, 2.

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Обмеження висотності забудови в історичних зонах.
Станом на 01.01.2019 у Солом’янському районі обліковується 68 об’єктів культурної спадщини. В межах 
району розташовані два історичні ареали – Солом’янський, площею 99,26 га, а також частково Центральний 
історичний ареал (411 га в межах району). Буде обмежено висотність забудови в історичних ареалах.   

ЕКОЛОГІЯ ТА ЗЕЛЕНІ ЗОНИ 

Нові зелені зони європейського зразку. 
На території району розташовані 17 парків, 97 скверів та 4 бульвари, зокрема Солом’янський парк, парк 
«Відрадний», парк «Супутник», Пронівщина тощо. Загальна площа зелених насаджень загального користування 
в районі складає 290,3га.  Планується їх  збільшення до 305,12 га.  В межах району розташовані об’єкти та 
території природно-заповідного фонду: парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Парк КПІ», 7 ботанічних 
пам’яток природи, зокрема Старий дубовий гай, Байкова гора, гідрологічна пам’ятка «Виток р. Либідь», 
комплексна пам’ятка «Природне русло р. Либідь». Планується створити парк «Совська балка», площею 9,7 га, 
новий парк по бульвару Вацлава Гавела (на території колишнього заводу «Київтрактордеталь» імені Лепсе), 
площею 3,6 га а також 10 скверів, площею 10,62 га, та 1 бульвар, площею 0,6 га. Наступними роками буде 
здійснено благоустрій, реконструкцію та капітальний ремонт 49 об’єктів зелених зон загальною площею 155,6 га.

ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА

Інженерні мережі без аварій. 
Садибна забудова з централізованим водопостачанням та каналізацією.
Буде здійснено будівництво та реконструкцію на 9 об’єктах водопостачання, 5 об’єктів водовідведення, рекон-
струкція колекторів дощової каналізації, ділянок тепло та електромереж. Буде забезпечено централізоване водо-
постачання та каналізація районів садибної забудови, виконано  протизсувні роботи на зсувонебезпечних ділян-
ках – на схилах Богданівого, Кучминого, Протасового, Божківкого Ярів, Батиєвої гори, ділянок приватної забудови 
в Совки, Пронівщина, очищення та благоустрій відкритих водовідвідних та дренажних систем по річці Нивка.

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН. 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ



Реконструкція «хрущовок»
Будівництво дитячого дошкільного

закладу по вул. Кудряшова, 7а 

Реконструкція парку «Орлятко» 

Реконструкція «хрущовок»

Реконструкція розв’язки 
на Шулявці

Будівництво школи 
по вул. Суздальська, 10

Велодоріжки

Будівництво перехоплювального  
паркінгу  Реконструкція парку «Супутник»

 Реконструкція інженерних мереж

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ 
КОМФОРТНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ПРОЖИВАННЯ МЕШКАНЦІВ. 

РАЗОМ ЗРОБИМО СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН ЗРАЗКОМ 
ВТІЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ КИЯН!  


