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Для цієї презентації було взято 
витяги з остаточного звіту. 
Метеріали зі звіту представлені у 
цій презентації, щоб надати 
уявлення про структуру документа.

Для зручності перегляду 
презентації українською мовою, 
будь ласка, читайте текст у 
світло-синіх рамочках.

To easily follow the presentation
in English, please refer to the 
dark blue boxes.

For the purpose of this presentation, 
excerpts of the final report have
been abstracted. Spreads from the 
report are presented in this 
presentation to illustrate how the 
document is structured. 
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The report is a result of consistent 
and passionate collaboration 
between OneWorks, Mykolaiv 
Municipality and UNECE, and all 
contributors are listed here.  

Звіт є результатом послідовної та 
відданної співпраці між One Works, 
муніципалітетом Миколаєва та ЄЕК 
ООН, і кожен окремий вкладник 
вказаний поруч.
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Arch. Leonardo Cavalli
Co-Founder and Senior Partner
Masterplanning and Urban Design

Arch. Giulio De Carli
Co-Founder and Senior Partner in Charge
Infrastructure Design and Planning

Співзасновник і старший партнер
Генеральне планування та міський дизайн

Співзасновник і Старший керуючий партнер
Проєктування та планування інфраструктури

Qualified Architect (Politecnico di Milano) with 30+ years’ experience in 
masterplanning and architectural design, is now a passionate expert in designing 
and delivering long-lasting places where people can lead fulfilling lives. He 
believes that the way we design our homes and neighbourhoods has a crucial 
impact on the happiness of people and the wellbeing of communities.
Кваліфікований архітектор (Міланська політехніка) з понад 30-річним досвідом 
генерального планування та архітектурного проєктування тепер є відданим 
експертом у проєктуванні та створенні довготривалих місць, де люди можуть 
жити повноцінним життям. Вважає, що те, як ми облаштовуємо наші домівки та 
райони, має вирішальний вплив на щастя людей та добробут громад.

Qualified Architect (Politecnico di Milano) and a Scientific Committee Member of the 
Geneva UN Charter Centre of Excellence (ExSUF). With 30+ years’ experience in 
transport and infrastructure planning and design, Giulio demonstrates an exceptional 
commitment to delivering safe, efficient, and sustainable infrastructures, whilst 
retaining a focus on passenger experience and quality, around the world.
Кваліфікований архітектор (Міланська політехніка) і член наукового комітету 
Центру передового досвіду Женевської хартії ООН (ExSUF). Маючи понад 30 років 
досвіду в плануванні та проєктуванні транспорту та інфраструктури, Джуліо 
демонструє виняткову прихильність створенню безпечної, ефективної та стійкої 
інфраструктури, зберігаючи при цьому увагу до досвіду та якості пасажирів у 
всьому світі.

− CityLife Milano
− Tirana Northern Masterplan
− Helsinki Pasilia Masterplan
− Marina di Ventimiglia

− Riga HSR Station and Airport Expansion
− Catania Intermodal Terminal
− Bergamo Porta Sud Train Station
− Port of Genoa Masterplan

− Район CityLife у Мілані
− Генеральний план Північного 

бульвару Тирани
− Генеральний план Пасіли, Гельсінкі
− Marina di Ventimiglia (Марина ді 

Вентімілья)

− Розширення Ризького вокзалу та аеропорту
− Інтермодальний термінал Катанії
− Залізнична станція Bergamo Porta Sud
− Генеральний план порту Генуя
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Arch. Lucas London
Associate Director
Masterplanning and Urban Design

Arch. Ana Paez
Senior Transport Planner
Transport Infrastructure Planning and Design

Заступник директора
Генеральне планування та міський дизайн

Старша транспортна планувальниця
Планування та проєктування транспортної інфраструктури

Qualified Architect (University of Florida) and LEED Accredited Professional. 20+ 
years’ experience of working with public and private partners to create high-
quality, mixed-use facilities and spaces. Through his work, Lucas is committed to 
improving the quality of urban mobility and helping cities become healthy, 
sustainable and people-oriented places around the world.
Кваліфікований архітектор (Університет Флориди) та акредитований спеціаліст 
LEED. Понад 20 років досвіду роботи з державними та приватними партнерами 
для створення високоякісних багатофункціональних об’єктів і просторів. 
Завдяки своїй роботі Лукас прагне покращити якість міської мобільності та 
допомогти містам стати здоровими, стійкими та орієнтованими на людей 
місцями по всьому світу.

Qualified Architect (Central University of Venezuela) and urban planner with a master’s 
on Worldwide UNESCO Heritage Site Preservation (Politecnico di Milano) Ana has spent 
her career exploring innovative ways to improve connectivity and overall quality of life 
within deprived areas. Around the world, Ana has led multiple transportation systems 
designs, urban systems planning, and sustainable mobility plans.
Кваліфікована архітекторка (Центральний університет Венесуели) і містобудівниця зі 
ступенем магістра зі збереження всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Міланська 
політехніка) Ана присвятила свою кар’єру дослідженню інноваційних способів 
покращення зв’язку та загальної якості життя в бідних районах. По всьому світу Ана 
очолювала численні проєкти транспортних систем, планування міських систем і 
плани стійкої мобільності.

− Wimbledon Crossrail 2 Masterplan
− Masar Urban Development
− Venice Italgas Masterplan
− Marina di Ventimiglia

− Strategic Transport Development Plan at Addis Ababa City
− ‘The Responsible City’ Sustainable Dusseldorf City 2030 Vision
− Facebook Willow Campus Transport Masterplan, California
− Traffic Impact Study for future West Riverfront Park, Detroit

− Генеральний план другої транзитної лінії 
Вімблдона 

− Проєкт MASAR у Мецці, Саудівська Аравія 
− Генеральний план Italgas, Венеція, Італія
− Marina di Ventimiglia (Марина ді 

Вентімілья)

− Стратегічний план розвитку транспорту в місті Аддіс-Абеба
− Стале бачення Дюссельдорфа «Відповідальне місто» до 2030 року
− Транспортний генеральний план Кампусу Facebook, Каліфорнія
− Дослідження впливу дорожнього руху для майбутнього West 

Riverfront Park, Детройт
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Sashwati Ghosh 
Architect and Urban Planner 
Архітектор і містобудівник

Bianca Pischetola 
Social Researcher and Analyst
Соціальна дослідниця і аналітикиня

A qualified architect and urban planner with a keen interest in gender 
inclusive design and transport solutions. With excellent project 
management skills, she supports the team on all research, analysis and 
design for urban planning and GIS related projects.
Кваліфікована архітекторка та містобудівниця з великим інтересом до 
гендерно-інклюзивного дизайну та транспортних рішень. Маючи 
відмінні навички управління проєктами, вона підтримує команду в усіх 
дослідженнях, аналізі та проєктуванні для проєктів, пов'язаних з 
міським плануванням та ГІС.

A Social Sciences expert specialising in Cooperation, Development and 
Peace. Working across multiple projects, Bianca explores demographic 
and socio-economic data and the the relationships between the urban 
development and social inequalities to help create sustainable cities and 
neighbourhoods.
Експертка із соціальних наук, яка спеціалізується на співробітництві, 
розвитку та мирі. Працюючи над кількома проєктами, Б’янка досліджує 
демографічні та соціально-економічні дані та взаємозв’язки між 
розвитком міст і соціальною нерівністю, щоб допомогти створити стійкі 
міста та райони.

Luigi Carboni 
GIS Expert and Urban Planner
Експерт з ГІС та містобудівник

A qualified GIS expert and urban planner with 5+ years of experience in GIS, 
spatial analysis, data visualisation and mapping for urban and spatial planning 
with public and private sector organisations, particularly EU funded projects.
Кваліфікований експерт з ГІС та містобудівник із 5+ роками досвіду роботи 
з ГІС, просторовим аналізом, візуалізацією даних та картографуванням для 
міського та просторового планування з організаціями державного та 
приватного секторів, зокрема проєктів, що фінансуються ЄС.

− ERA-NET: EXperimenting with city streets to TRAnsform urban mobility (Co-funded 
by ENUAC).

− ESPON IMAGINE (Co-financed by European Regional Development Fund.
− RiCA - Regenerating Community and Housing toward Human Technopole, 

Metropolitan City of Milan (funded by the Italian Government).

− ERA-NET: Експерименти з міськими вулицями для трансформації міської 
мобільності (Спільно фінансується ENUAC).

− ESPON IMAGINE (Співфінансується Європейським фондом регіонального розвитку.
− RiCA - Regenerating Community and Housing toward Human Technopole, столичне 

місто Мілан, фінансується урядом Італії.
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Paolo Turconi 
Architectural Designer
Архітектурний дизайнер

A qualified architect with experience in delivering 
successful housing developments and communities 
across Europe, particularly social housing, low-rise 
high-density developments and regeneration 
masterplans at various scales. 
Кваліфікований архітектор з досвідом реалізації 
успішних житлових забудов і громад по всій Європі, 
зокрема соціального житла, малоповерхових 
забудов високої щільності та генеральних планів 
регенерації в різних масштабах.

Loris Sciacchitano  
Urban Planning and Policy Design 
Міське планування та 
проєктування політики

Ludovica Crocitto
Geologist
Геологиня

A qualified and experienced urban and transport 
planner working at various scales across Europe. Loris 
delivers data analysis and mobility strategies, using 
data to inform his work to create effective and 
sustainable urban mobility solutions.
Кваліфікований і досвідчений планувальник міст і 
транспорту, який працює в різних масштабах по всій 
Європі. Лоріс аналізує дані та розробляє стратегії 
мобільності, використовуючи дані для своєї роботи, 
щоб створити ефективні та стійкі рішення для міської 
мобільності.

− Addis Ababa Pilot Project: Housing for All - Slum 
Redevelopment

− Marktkwartier Residential Project, Amsterdam

− Arese Masterplan, Milan
− Bovisa Sustainable Mobility Strategy, Italy
− Smart Mobility Strategy for Shizuoka specialist 

innovation campus, Japan 
− Генеральний план Арезе, Мілан
− Стратегія сталої мобільності Bovisa, Італія
− Стратегія розумної мобільності для спеціалізованого 

інноваційного кампусу Сідзуока, Японія

A qualified Geologist with experience in working with a 
wide range of project teams to deliver geological and 
geotechnical reports, manage complex excavation 
activities, conduct geological and geomorphological 
surveys, as well as analysis of cartography and GIS 
data. 
Кваліфікована геологиня з досвідом роботи з 
широким колом проєктних груп для надання 
геологічних і геотехнічних звітів, управління 
складними земляними роботами, проведення 
геологічних і геоморфологічних досліджень, а також 
аналізу картографії та даних ГІС.

− Пілотний проєкт в Аддіс-Абебі: Житло для всіх –
Реконструкція нетрів

− Житловий проєкт Marktkwartier, Амстердам
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The creation of a highly sustainable city district in 
Tirana (Albania), anchored on the present-day 
city, but capable of organizing a series of new 
public spaces to support various community 
aspirations in the future. The clients’ aspirations 
were not limited to size growth but take into 
consideration the quality of urban life and its 
diverse forms of articulation using green and blue 
spaces.

Створення надзвичайно стійкого міського 
району в Тирані (Албанія), який базується на 
сучасному місті, але здатний організувати низку 
нових громадських просторів для підтримки 
різноманітних прагнень громади в 
майбутньому. Прагнення клієнтів не 
обмежувалися збільшенням розміру, а 
враховували якість міського життя та його 
різноманітні форми артикуляції за допомогою 
зелених і блакитних просторів.

Tirana Northern Masterplan
Генеральний план району Тирани
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An exciting new urban regeneration project designed 
to improve the tourist-accommodation offer of the 
city, whilst enhancing the environmental heritage and 
historical/cultural riches of the area.  This project will 
improve public spaces and increase connections 
between the city and the seafront of the western 
Ligurian Riviera.

Marina Di Ventimiglia
Марина ді Вентімілья

Новий захоплюючий проєкт міської регенерації, 
розроблений для покращення пропозиції розміщення 
туристів у місті, збільшуючи при цьому екологічну 
спадщину та історичні/культурні багатства регіону. 
Цей проект покращить громадські простори та 
посилить сполучення між містом і набережною 
західної Лігурійської Рив’єри.

The new MASAR development is a signature urban 
development project providing connectivity to the Al 
Haram a long 1.2km Pedestrian Boulevard, flanked by 
hotels, commercial and retail facilities, residential 
buildings, car parking, public spaces and public 
amenities to support religious, social and commercial 
activities to Hajj and Umrah pilgrims and other visitors 
and local residents.

Masar Urban Development
Проєкт MASAR у Мецці, Саудівська 
Аравія 

Новий проєкт MASAR є типовим містобудівним 
проєктом, що забезпечує сполучення з Аль-Харам, 
довгим 1,2-кілометровим пішохідним бульваром, 
оточеним готелями, комерційними та роздрібними 
об’єктами, житловими будинками, автостоянками, 
громадськими місцями та зручностями для 
підтримки релігійних, соціальних і комерційних 
заходів для паломників хаджу та умри та інших 
відвідувачів і місцевих жителів.
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CityLife is a new residential, commercial and 
business district and is one of the largest urban 
regeneration projects in the recent history of 
Milan. One Works was responsible for delivering 
the new urban urban park and commercial 
offering, as well as the public spaces associated 
with the new district that were largely 
categorised by three towers by Zaha Hadid, Arata 
Isozaki and Daniel Libeskind.

CityLife — це новий житловий, комерційний і 
діловий район, який є одним із найбільших 
проєктів міської регенерації в новітній історії 
Мілана. One Works відповідала за створення 
нового міського парку та комерційних 
пропозицій, а також громадських місць, 
пов’язаних із новим районом, які були 
здебільшого класифіковані трьома вежами Захи 
Хадід, Арати Ізозакі та Даніеля Лібескінда.

CityLife District and Urban Park - Milano
Район CityLife і Urban Park - Мілан
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An award-winning school development in the centre 
of Milan offering a range of facilities that are open to 
students and the local community including: new 
flexible teaching spaces, offices, large outdoor spaces, 
a new Sports Center, Conference Hall and a much-
needed multi-story car park, despite the challenging 
urban context.

The Gonzaga Institute
Інститут Гонзаги

Відзначена нагородами шкільна розбудова в центрі 
Мілана, яка пропонує ряд можливостей, відкритих 
для студентів і місцевої громади, включаючи: нові 
гнучкі навчальні приміщення, офіси, великі відкриті 
простори, новий спортивний центр, конференц-зал і 
вкрай необхідний багатоповерховий паркінг, 
незважаючи на складний міський контекст.

As part of an exciting regeneration project, One Works 
is redesigning the former Pozzuolo del Friuli barracks 
and of the former Cavallerizza a space located in the 
heart of the city center with rich in history and beauty, 
to provide a range of new facilitity for the neighbouring 
University.

Ferrara - University Campus
Феррара - університетське містечко

У рамках захоплюючого проєкту регенерації One 
Works реконструює колишні казарми Поццуоло-дель-
Фріулі та колишню Cavallerizza (Каваллеріцца), 
розташовану в самому серці міста з багатою історією 
та красою, щоб забезпечити ряд нових об’єктів для 
сусіднього університету.
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A new regenerative masterplan that delivers a 
comprehensive vision for the port area, providing 
create connections with the wider city and a 
mixed-use development focusing on residential, 
hospitality and civic/cultural functions for the 
local community and visitors.  

Новий генеральний план регенерації, який 
забезпечує всебічне бачення портової території, 
забезпечуючи створення зв’язків із ширшим 
містом і багатофункціональну забудову, 
зосереджену на житлових, гостинних і 
громадських/культурних функціях для місцевої 
громади та відвідувачів.

Livorno Masterplan – Port a Mare
Генеральний план Ліворно – Порт-а-Маре
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In addition to working on the expansion of RIGA 
Airport and the surrounding public spaces, One 
Works recently delivered the design of the new Riga 
HSR Station - one of seven international stations to be 
developed as part of the ambitious Rail Baltica
Project. The Station’s architecture aims to ensure the 
maximum reception of natural light, which is a 
particular challenge in Nordic Environments.

Riga Airport and High-Speed Rail Station
Ризький аеропорт і вокзал високошвидкісної залізниці

На додаток до роботи над розширенням Ризького 
аеропорту та навколишніх громадських просторів, 
One Works нещодавно розробила проєкт нової 
Ризької станції високошвидкісної залізниці – однієї із 
семи міжнародних станцій, які будуть створені в 
рамках амбітного проєкту Rail Baltica. Архітектура 
станції спрямована на забезпечення максимального 
надходження природного світла, що є особливо 
складним завданням у північних країнах.

One Works was recently appointed for the design of a 
new state-of-the-art multimodal interchange in Catania 
allowing easy connections between private vehicles, 
buses, the underground and railway link. The Nearly 
Zero-Emission Building (NZEB) development features 
one large 200-person bus lounge, passenger facilities, 
office space, and a ticket office, all under a green roof 
structure.

Catania Intermodal Terminal
Інтермодальний термінал Катанії

One Works нещодавно було призначено для 
проєктування нової сучасної мультимодальної 
розв’язки в Катанії, що дозволяє легко сполучати 
приватні транспортні засоби, автобуси, метро та 
залізницю. Будівля з майже нульовим рівнем викидів 
(NZEB) включає один великий автобусний зал на 200 
осіб, пасажирські та офісні приміщення та квиткову 
касу, все під зеленою конструкцією даху.



Masterplan Mykolaiv | Executive Summary Background 
Генеральний план Миколаєва | Резюме — Передісторія

Одна з цілей цього звіту —
наголосити на тому, що весь 
процес розробки Генерального 
плану досі був надзвичайно 
спільним і заклав основу для 
нашої майбутньої співпраці з 
муніципалітетом.

A key objective of this report is 
to highlight that the process of 
developing the Masterplan so far 
has been an extremely 
collaborative one and clearly
sets the framework of our future 
collaboration with the 
Municipality. 



Masterplan Mykolaiv | Executive Summary Future Vision 
Генеральний план Миколаєва | Резюме — Бачення на майбутнє

У цьому звіті представлено 
попередній огляд передконфліктної 
ситуації в Миколаєві, який буде 
інтегрований ПРООН з подальшими 
аспектами розвитку міста.

This report portrays a preliminary 
framework regarding the pre-
conflict situation in Mykolaiv and 
will be integrated with future 
development aspects by UNDP.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | History & Urban Development

An analysis was carried out to 
understand how Mykolaiv developed as a 
city, its boundaries and its geopolitical 
history.

Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Історія та містобудування

Було проведено аналіз, щоб 
зрозуміти, як розвивався 
Миколаїв як місто, його межі 
та геополітичну історію.

Окрім центру міста, інші частини
міста, які розвивалися першими, -
це різні невеликі поселення на
протилежному березі річки. 
Історичний план міста зберігався і 
розвивався. Після 1920-х років на
картах зображено зростання міста в 
північному напрямку, на іншому
березі Інгулу.

Except for the city centre, other parts of 
the city that developed first were various 
small settlements on the opposite side of 
the river. The historic city plan has been 
maintained and developed. After the 
1920s, the maps portray urban growth 
towards the North, on the other side of 
the Ingul riverbank.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Mykolaiv as a Post Socialist City
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Миколаїв як постсоціалістичне місто

Аналіз геополітичної історії міста 
було розширено, щоб зрозуміти її 
наслідки для міської структури 
Миколаєва з точки зору типології 
житла, дорожньої мережі та 
публічних просторів.

Місто характеризується сильним 
функціональним зонуванням, 
великими громадськими 
просторами, широкою мережею 
доріг та наявністю панельної 
забудови.

Analysis on the city’s geopolitical 
history was extended to 
understand its consequences on 
Mykolaiv’s urban fabric in terms 
of housing typologies, road 
networks and public spaces.

The city is characterized by 
strong zoning in terms of function, 
large scale public spaces, wide 
road networks, and the 
availability of panel estate 
housing.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Widescale Analysis

Миколаїв порівнювався з іншими 
українськими містами з точки зору 
його розташування в країні, щільності 
населення, відстані до найближчих 
міст та основних дорожніх мереж.

Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Широкомасштабний аналіз

Миколаїв розташований приблизно за 500 км 
від Києва та за 500 км від Харкова. Це місто 
середнього розміру, з населенням 473 900 
мешканців у передконфліктному стані. 
Миколаїв займає стратегічне положення в 
дорожній мережі України на півдні і тісно 
пов'язаний з Одесою та Херсоном.

Mykolaiv was analysed with respect 
to other Ukrainian cities in terms of 
location, population density, 
distance to nearby cities and major 
road networks.

Mykolaiv is located approx. 500km from 
Kyiv and 500km from Kharkiv. It is a 
medium sized city with a population of  
473,900 inhabitants (pre-conflict). It is 
located in a strategic position in South 
Ukraine’s road network and is strongly 
connected to Odesa and Kherson.   



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Land Uses
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Землекористування

Проєкт Генерального плану 2019 
року передбачає набагато більш 
деталізоване землекористування, 
ніж Генеральний план 2009 року, 
який зберіг сильніший характер 
зонування. Житлова та промислова 
забудова займають найбільший 
відсоток території.

Місто було проаналізовано за 
рівнями, починаючи із загального 
аналізу землекористування, де 
кожна категорія землекористування 
вивчається за площею та відсотком 
покриття.

The city was analysed by layers, 
starting with overall land use -
where each land use category is 
studied by area and percentage
of coverage. 

The 2019 General Plan Draft provided 
more granular land use data than the 
2009 Masterplan which preserved a 
stronger zoning character. The 
residential and industrial land uses 
occupy the highest percentage of 
land coverage.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Road Networks
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Дорожня мережа

Аналіз мережі доріг Миколаєва виявив 
дуже регулярну сітку з обмеженою 
кількістю національних і міжнародних 
доріг, що підтримується хорошою 
мережею місцевих доріг.

Відсутність об'їзних доріг, що 
відхиляються від транспортного 
потоку, є критичною, а наявність 
сильної та регулярної місцевої 
мережі – можливістю для реалізації 
інфраструктури м'якої мобільності.

Analysis of Mykolaiv’s road network 
revealed a very regular grid with a 
limited number of national and 
international roads supported by a good 
network of local roads.

Lack of bypass roads deviating through 
traffic is a criticality, while the presence 
of a strong and regular local network is 
an opportunity for the implementation of 
soft mobility infrastructure.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Public Transport Public Transport within Mykolaiv is 
characterized by 4 surface systems: 
the Railway providing intercity 
connection, while the Tram, Trolley 
and Bus networks constitute the 
intracity transport system. 

Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Громадський транспорт

Громадський транспорт у Миколаєві 
характеризується 4 наземними 
системами: залізниця забезпечує 
міжміське сполучення, а трамвайні, 
тролейбусні та автобусні мережі 
складають внутрішньоміську 
транспортну систему.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Housing Typologies
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Типології житла

В урбаністичній забудові міста 
можна виділити три типології 
житла: багатоквартирні житлові 
будинки, змішані малоповерхові 
житлові будинки та садибні житлові 
райони.

Найбільшу площу займають садибні 
житлові райони, тоді як майже 3/4 
житлової площі міста припадає на 
багатоквартирну забудову. Середній 
розмір житла на одну особу вдвічі 
менший від стандартів ЄС.

Three housing typologies have been 
identified throughout the city’s 
urban development: Apartment 
Residential Blocks, Mixed Low Story 
Residential Buildings, and Manorial 
residential areas.

The Manorial residential areas occupy 
the most surface area, whereas almost 
3/4th of the city’s habitable floor space is 
provided by the apartment housing 
typology. The average housing size per 
person is half of EU standards. 



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Industrial Land Use Typology
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Типологія промислового землекористування

Промисловий розвиток характеризується 
переважно виробничими підприємствами та 
портовими спорудами, на які припадає 78% 
розподілу промислової діяльності по всьому 
місту, а також 47% використання земель під 
цією категорією. Корабельний район має 
найвищий відсоток земель промислового 
призначення.

Промислові зони займають багато 
земельних ділянок преміум-класу, в тому 
числі набережні та природоохоронні зони. 
На наступних етапах реалізації 
генерального плану разом з відповідними 
органами влади буде визначено, чи можна 
перерозподілити деякі ділянки.

Industrial development is characterized mostly 
by production factories and port facilities, 
accounting for 78% of industrial activities 
distribution throughout the city, as well as 47% 
of the land use occupation under this category. 
The Korabel’nyi district has the highest 
percentage of industrial land.

Industrial areas occupy many parcels 
of premium land, including waterfront 
and protected nature zones. In further 
stages of the masterplan, it will be 
determined, along with relevant 
authorities, if some areas can be 
reallocated. 



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Green Areas and Waterbodies Land Use Typology
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Типологія землекористування зелених зон та водних об'єктів

Ландшафт і сільське господарство 
складають 32% від загального 
землекористування в межах міста. 
Корабельний район має найвищий 
відсоток (46%) озеленених 
територій.

Помірні зимові температури в 
Миколаєві, а також надзвичайно 
рівнинна місцевість означають, що 
ця різноманітна ландшафтна 
екосистема є гарною можливістю 
для розвитку мережі стежок, яка 
може підтримувати м'яку та 
активну мобільність у напрямку до 
околиць міста.

Mild winter temperatures and a 
largely flat terrain means that this 
varied landscape ecosystem 
constitutes a good opportunity for 
developing a trail network that can 
support soft and active mobility 
towards the outskirts of the city. 

Landscape and agriculture 
constitutes 32% of total land use 
occupation within the city 
boundaries. The Korabel’nyi 
district has the highest percentage 
(46%) of green areas.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Green Area Assessment
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Оцінка зелених зон

Оцінка зелених зон міста 
Миколаєва була проведена для 
того, щоб зрозуміти зміни в 
покритті зеленими насадженнями 
міста з 1990 по 2021 рік.

Аналіз покриття зеленими 
насадженнями порівнювався з 
відповідною тепловою картою. Як і 
очікувалося, температура ґрунту 
була вищою на територіях, де 
площа зелених насаджень 
зменшилася.

A green area assessment of the 
city was conducted to understand 
changes in green area coverage in 
the city between 1990 and 2021.

Analysis of green area coverage 
was compared with a corresponding 
heat map. As expected, it was 
observed that land temperatures 
were higher in areas where the 
green area coverage had decreased.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Public Spaces and Parks 
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Громадські простори та парки

Громадські простори та парки в 
Миколаєві, як правило, мають 
великий масштаб і розташовані в 
певних районах міста. Корабельний 
район має найвищий відсоток (37%) 
зелених зон у місті.

Необхідно інтегрувати в місто 
громадські простори та зелені 
рекреаційні зони меншого масштабу, 
розташовані в межах житлових 
районів, таким чином, щоб у межах 
або в пішохідній доступності від усіх 
житлових кварталів була зелена зона 
або громадський простір.

It is necessary to integrate 
smaller scale public spaces and 
green recreational areas into the 
city, to ensure green areas or 
public spaces are within walking 
distance of all residential 
neighbourhoods. 

Public spaces and parks are 
generally of a large scale and are 
in specific areas in the city. The 
Korabel’nyi district has the 
highest percentage (37%) of green 
areas in the city.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Services Overview
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Огляд послуг

Послуги охоплюють 3% від загальної площі Миколаєва. З 
цих 3% школи займають більше третини площі (35,9%). 
Видно, що бібліотеки, лікарні та магазини продовольчих і 
непродовольчих товарів перевищують необхідне 
нормативне значення на 1000 мешканців, тоді як решта є 
недостатніми, особливо клубні заклади, центри культури 
та дозвілля, а також заклади первинної та вторинної 
медичної допомоги.

Services cover 3% of the total area. Of the 3%, 
Schools cover more than a third of the area 
(35.9%). Libraries, Hospitals ,and Food and Non-
food Shops are above the required normative 
value per 1000 inhabitants. The other categories 
are inadequate, especially Club Facilities, Cultural 
and Leisure Centres, and Primary and Secondary 
Medical Facilities.



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Services | Commercial and Educational Facilities
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Послуги | Комерційні та освітні заклади

Комерційна площа Миколаєва 
займає лише 1% від загальної 
площі міста, причому найбільший 
відсоток комерційних площ - в 
Інгульському районі.

Миколаїв має дуже освічене 
населення: 28% мають повну/першу 
вищу освіту. Однак, за винятком 
бібліотек, всі навчальні заклади не 
відповідають нормативу. 
Центральний та Заводський райони 
мають найвищу концентрацію 
навчальних закладів.

The Commercial area occupies 
only 1% of the total area of the city, 
with the Inhulskyi district having 
the highest percentage of 
commercial areas. 

Mykolaiv has a very educated 
population with 28% having completed 
a full/first higher education. However, 
except libraries, all educational 
institutions fall below the normative. 
Tsentral'nyi and Zavods'kyi districts 
had the highest concentration of 
educational institutions. 



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Services | Healthcare Facilities & Monuments
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Послуги | Заклади охорони здоров'я та пам’ятки культури

62% з 63 закладів 
охорони здоров'я міста 
зосереджені у 
Заводському та 
Центральному районах.

78% пам'яток 
розташовані в 
Центральному районі 
міста.

62% of the city’s 63 
healthcare facilities are 
concentrated in the 
Zavods'kyi and Tsentral’nyi 
districts. 

78% of the city’s 
monuments are in the 
Tsentral’nyi district.

Monuments/ Пам'ятки



Masterplan Mykolaiv | Mykolaiv’s City Analysis | Services | Sport & Cultural Facilities
Генеральний план Миколаєва | Аналіз міста Миколаєва | Послуги | Спортивні та культурні заклади

Загалом, кількість спортивних 
споруд вважається недостатньою 
для населення. Найгірша ситуація в 
Інгульському районі, який має лише 
3% від загальної кількості 
спортивних закладів у місті.

Кількість закладів культури є 
нижчою за норму. У Центральному 
районі зосереджено 57% закладів 
культури міста, тоді як у 
Корабельному - лише 3%.

The number of Sports Facilities is 
considered inadequate for the 
population. The Inhulskyi district 
fares the worst with only 13% of the 
city’s total Sports Facilities.

The number of Cultural Institutes are 
below the norm. Tsentral’nyi district 
contains 57% of the city’s cultural 
institutions, while the Korabel’nyi has 
only 3% of the city’s Cultural Facilities.



Masterplan Mykolaiv | Social Aspects
Генеральний план Миколаєва | Соціальні аспекти

Через зниження рівня народжуваності 
та збільшення тривалості життя і 
середнього віку жінок при народженні 
дитини, населення Миколаєва 
скорочується і старіє. Але Миколаїв 
також характеризується більш 
молодим населенням, ніж в 
середньому по країні та Європі. 

Хоча в Миколаєві майже вдвічі 
більше однодітних сімей, ніж в 
ЄС, середній розмір 
домогосподарства тут вищий, 
ніж в ЄС. 

Due to declining fertility rates, increasing 
life expectancy and the average age of 
women at childbirth, the population is 
both decreasing and ageing. However, 
Mykolaiv also characterised by a 
younger population than the national and 
European averages.

Although Mykolaiv has almost 
twice the percentage of one-child 
families as the EU, it does have a 
higher average household size 
than the EU. 



Masterplan Mykolaiv | Social Aspects
Генеральний план Миколаєва | Соціальні аспекти

Відсоток безробітних втричі вищий в 
українському регіоні, досягаючи 22% 
населення (переважно у віковій групі 
35-39 років) порівняно з 7,2% в Європі. 
Це на відміну від того факту, що 
чисельність робочої сили в Миколаєві 
більша, ніж в ЄС.

Дані свідчать про те, що економічна 
діяльність зміщується в бік сфери 
послуг. Одним із викликів буде 
підвищення цінності місцевої 
промисловості, а також створення нових 
робочих місць у сфері послуг та 
сприяння розвитку малого місцевого 
бізнесу.

Unemployment is three times higher in 
the Ukrainian region, reaching 22 per 
cent of the population (mostly within the 
35-39 age group), compared to 7.2 per 
cent in Europe.  This contrasts with the 
fact that Mykolaiv’s labour force is larger 
than the EU.

The data reflects that economic activities 
are shifting towards Services. One of the 
challenges will be the valorisation of 
local industry, while offering space and 
opportunity for jobs in the Service Sector 
and promoting the development of small 
local businesses. 



Masterplan Mykolaiv | Social Aspects
Генеральний план Миколаєва | Соціальні аспекти

Відповідно до доконфліктного стану, 
Міністерство регіонального розвитку 
оцінило дефіцит у різних навчальних 
закладах. Дуже важливо мати можливість 
оцінити збитки, завдані цим установам, щоб 
забезпечити продовження цієї позитивної 
тенденції в майбутніх поколіннях.

The Ministry of Regional Development 
had assessed a deficit within the 
different education institutions, in pre-
conflict conditions. It is critical to 
assess damages of these institutions 
in order to continue this positive trend 
for future generations. 
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Були вивчені різні типології 
тематичних досліджень та найкращі 
практики з усього світу, які мають 
відношення до Миколаєва, а саме 
підходи до генерального 
планування, портові міста та житло.

Для типології підходів до 
генерального планування були вивчені 
приклади Дрездена і Детройта, щоб 
мати уявлення про те, як 
здійснювалося генеральне планування 
у містах зі скороченням населенням та 
економікою.

Relevant to Mykolaiv, different 
typology case studies and best 
practices were studied from around 
the world, namely: Urban planning 
Approaches, Port Cities and 
Housing.

For Urban Planning Approaches, the 
cases of Dresden and Detroit were 
studied to develop an understanding 
of how urban planning has been 
effectively carried out in cities with a 
declining population and economy.
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Висновки з прикладу Дрездена включають 
узгодження постконфліктної демографічної 
реальності Миколаєва з його міською 
стратегією; а також той факт, що реконструкція 
повинна відбуватися паралельно зі створенням 
правильної екосистеми економічного 
зростання, соціальних послуг та оновлення 
міста.

Висновки з прикладу Детройта включають 
стимулювання економічного зростання 
Миколаєва шляхом створення стимулів 
для заохочення як великого, так і малого 
бізнесу, а також відновлення 
суднобудівної галузі для залучення 
інвестицій, подібно до автомобільної 
спадщини Детройта.

Takeaways from Detroit include 
looking at stimulating Mykolaiv’s 
economic growth by providing 
incentives to encourage small and 
large businesses, and reactivating its 
shipbuilding industry to attract 
investment, like Detroit’s automotive 
legacy.

Takeaways from Dresden include 
aligning Mykolaiv’s post conflict 
demographic with its urban strategy; 
and that reconstruction should occur 
in parallel with creating the correct 
eco-system of economic growth, 
social services and urban renewal.
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П'ять різних категорій портових міст по 
всьому світу були досліджені, щоб 
зрозуміти, як кожне місто 
відроджувалося, відбудовувалося і 
зберігало свою ідентичність. Це 
Балтимор, Гавр, Роттердам, Гамбург і 
Бостон.

Five different categories of Port Cities 
were studied to understand how each 
city revived, rebuilt and maintained 
their identity. The five cases are 
Baltimore, Le Havre, Rotterdam, 
Hamburg and Boston.



Masterplan Mykolaiv | Lessons Learned | Port Cities
Генеральний план Миколаєва | Набутий досвід | Портові міста

Основні висновки дослідження 
портових міст, які можуть бути 
застосовані до Миколаєва, є 
наступними: повторне використання 
старої гавані в Роттердамі, 
застосування нового функціонального 
поєднання та стратегій боротьби з 
повенями в Гамбурзі, перекриття та 
з'єднання існуючих міських шарів у 
Балтиморі, ревіталізація порту Гавра 
шляхом створення нового освітнього 
центру та активізація нових програм 
уздовж набережної Бостона.

The main takeaways from Port Cities 
applicable to Mykolaiv are as follows: 
• Reuse of the old harbour 

(Rotterdam); 
• application of a new functional mix 

and flooding strategies (Hamburg); 
• overlap and connection of existing 

urban layers (Baltimore); 
• revitalisation of Le Havre’s port by 

introducing a new educational centre
• the activation of new programs 

along Boston’s waterfront.
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Житло було визнано критично важливим 
елементом для розуміння поточної 
ситуації в Миколаєві та визначення цілей 
післявоєнної відбудови. Беручи до уваги 
той факт, що в постконфліктний період 
житло може потребувати відбудови та 
реконструкції, було проаналізовано різні 
приклади з усього світу, де відбудова 
житла була успішною.

Housing was considered a critical element 
in understanding the current situation in 
Mykolaiv and proposing aims for post war 
reconstruction. Considering that post 
conflict, housing may need to be rebuilt 
and refurbished, successfully international 
case studies have been analysed where 
they have built back better.
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Після ретельного аналізу згаданих тематичних 
досліджень було визначено кілька методів відновлення, 
які можуть бути актуальними для постконфліктної 
реконструкції Миколаєва. Це реконструкція громадських 
парків, звільнення першого поверху для громадських 
заходів, модернізація та покращення ізоляції, 
перепланування інтер'єрів, збільшення щільності за 
рахунок надбудови поверхів, охоплення житлового 
простору та транзитно-орієнтована забудова.

Following in-depth analysis of the cases 
mentioned, multiple methods of building back 
better were identified that are applicable to 
Mykolaiv’s post conflict reconstruction. Including 
renovation of communal parks, freeing the ground 
floor for communal activities, retrofitting and 
improving insulation, replanning interiors, 
increasing density by adding floors, embracing the 
living unit; and transit-oriented development.
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Муніципалітет розробив низку документів, що 
стосуються міського розвитку Миколаєва, ще до 
конфлікту. Це Генеральний план 2009 року, Проєкт 
Генерального плану 2019 року, ПСММ 2019 року, 
Оптимізація громадського транспорту 2018 року, Аналіз 
безпеки дорожнього руху 2018 року та Розвиток 
велосипедної мобільності 2018 року. Крім того, були 
враховані пропозиції громадських об'єднань Миколаєва 
та додаткові рекомендації, надані муніципалітетом, 
разом з аналізом бази даних ГІС, розробленої 
муніципалітетом.

City recommendations/
Рекомендації міста

City associations/
Міські асоціації

Pre conflict, the Municipality developed multiple 
documents with regards to Mykolaiv’s urban 
development including the General Plan of 2009, 
Draft General Plan of 2019, the SUMP 2019, Public 
Transport Optimization 2018, Traffic Safety Analysis 
2018, Bike Mobility Development 2018, and detailed 
territorial plans. In addition, civic associations in 
Mykolaiv and additional recommendations given by 
the Municipality were taken into consideration, along 
with an analysis of the GIS database provided by the 
Municipality.

General Plan 2009/
Генеральний план 2009
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Команда провела аналіз оцінки збитків у Миколаєві, 
підготувавши динамічну методологічну базу, яка може 
бути гнучко модифікована з метою інтеграції оновленої 
інформації щодо збитків у міру її надходження. 
Спочатку команда провела аналіз (відповідно до 
наданих звітів) для кількісної оцінки збитків у вигляді 
кількості об'єктів і грошових втрат, після чого була 
проведена кількісна оцінка збитків на макро- (міському) 
і мікро- (районному) рівнях.

Source: KSE Institute, Direct Damages to 
the infrastructure of Mykolaiv as a result 
of the war, December 2022; Mykolaiv, City 
of Heroes, Economic Situation of the City

Джерело: Інститут KSE, Прямі збитки 
інфраструктурі Миколаєва внаслідок 
війни, грудень 2022 року; Миколаїв, 
Місто герой, Економічний стан міста

The team analysed the damage assessment in Mykolaiv, 
preparing a dynamic methodological framework that can be 
flexibly adjusted to integrate updates relating to damage 
information as and when it is received. The team first carried out 
analysis (according to reports provided) to quantify the damage 
in terms of numbers of objects and monetary losses, after which 
a damage quantification was carried out at macro (city) scale 
and at micro (district) scale. 
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MACRO/ CITY 
SCALE

MICRO/ 
DISTRICT SCALE

Генеральний план Миколаєва | Оцінка збитків

Для оцінки збитків на макрорівні 
команда взяла гексагональні сітки та 
проаналізувала попадання в кожну з 
комірок, а потім наклала їх на 
землекористування 2019 року, 
поділене на житлову, обслуговуючу, 
комерційну та промислову забудову 
міста, щоб кількісно оцінити розмір 
збитків для кожної типології.

Мікроаналіз пошкоджень уточнює 
оцінку, розуміючи характер 
пошкоджених об'єктів та їх детальний 
тип землекористування в масштабі 
району. Мікроаналіз включає 2 
додаткові параметри - пріоритетність 
пошкодженого об'єкта та ступінь 
завданої шкоди.

For the Macro Scale Damage Assessment, 
the team has taken hexagonal grids and 
analysed hits within each of the cells and 
overlapped it with the 2019 land use data 
divided by: Housing, Service, Commercial, 
and Industrial city layers to quantify the 
amount of damage for each typology. 

The Micro Scale Damage Assessment 
refines the assessment by understanding 
the character of the objects hit and their 
detailed land use type at district scale. 
The micro analysis includes two additional 
parameters: Priority of Damaged object 
and Degree of Damage caused.
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Бачення Миколаєва окреслює такі елементи, як основні потреби та проблеми 
міста як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу, а також 
визнає основні виклики, які генеральний план повинен буде подолати для 
забезпечення успішної реалізації. Ці потреби були визначені шляхом залучення 
зацікавлених сторін, включаючи українських архітекторів, інженерів, членів 
міської архітектурної ради, фахівців муніципалітету, громадських лідерів та 
організацій під час щотижневих зустрічей; а також громадськість через широке 
анкетування, на яке було отримано майже 15000 відповідей.

The Vision for Mykolaiv outlines elements such as the main short and 
long-term city needs and concerns, while also recognizing the challenges 
the masterplan will need to overcome to ensure successful 
implementation. These needs have been identified by engaging various 
stakeholders including Ukrainian architects, engineers, members of the 
city’s board of architects, municipality technicians, civic leaders and 
organizations through weekly meetings; as well as the civic society 
through an extensive questionnaire receiving approx. 15,000 responses.
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The Vision proposes six pillars to achieve the identified city 
needs and objectives in a holistic way. These pillars are: Green 
Networks, Affordable Housing, Sustainable Mobility, Industry & 
Innovation, Governance, and Community Engagement. 2 out of 
the 6 pillars are intangible but are critical as they will enable the 
efficient implementation of all tangible elements proposed by 
the Masterplan. Under each pillar, the team has outlined a series 
of actions to pave the way towards implementation.

Бачення пропонує 6 основних напрямків для досягнення 
визначених потреб і цілей міста у цілісний спосіб. Цими стовпами є: 
Зелені мережі; Доступне житло; Стала мобільність; Промисловість 
та інновації; Управління та Залучення громади. Два з шести 
напрямків є нематеріальними, але критично важливими, оскільки 
вони дозволять ефективно реалізувати всі матеріальні елементи, 
запропоновані в генеральному плані. Для кожного з них команда 
окреслила низку заходів, які прокладуть шлях до реалізації.
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Для початку успішної реалізації генерального плану 
Миколаєва було визначено п'ять тем «пілотних проектів», 
кожна з яких відповідає шістьом основним принципам 
проєктування. Підхід пілотних проєктів передбачає 
визначення низки конкретних ключових проєктів у місті в 
таких сферах, як житло, спадщина чи транспорт, їх розробку з 
архітекторами, інженерами та міжнародними консультантами, 
а потім вивчення досвіду розробки цих проєктів для 
масштабування їх на решту території міста.

To initiate the successful implementation of the 
masterplan, five 'Pilot Project' themes have been 
identified, each in line with the six design pillars. The 
pilot projects are identified through a series of specific 
topics (i.e. housing, heritage, or transport) and developed 
together with local architects, engineers and 
international consultants, in order to learn from each 
development and to scale them up for the rest of the city.
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Для початку успішної реалізації генерального плану 
Миколаєва було визначено п'ять тем «пілотних проектів», 
кожна з яких відповідає шістьом основним принципам 
проєктування. Підхід пілотних проєктів передбачає 
визначення низки конкретних ключових проєктів у місті в 
таких сферах, як житло, спадщина чи транспорт, їх розробку з 
архітекторами, інженерами та міжнародними консультантами, 
а потім вивчення досвіду розробки цих проєктів для 
масштабування їх на решту території міста.

To initiate the successful implementation of the 
masterplan, five 'Pilot Project' themes have been 
identified, each in line with the six design pillars. The 
pilot projects are identified through a series of specific 
topics (i.e. housing, heritage, or transport) and developed 
together with local architects, engineers and 
international consultants, in order to learn from each 
development and to scale them up for the rest of the city.
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Першим кроком, який гарантував, що запропоновані теми 
різних пілотних проєктів зможуть стати відчутними змінами 
для міста Миколаєва, був успішний вибір та узгодження 
найкращих місць для їх реалізації. Для цього міжнародна та 
місцева команди співпрацювали та доцільним чином 
використовували наявні технологічні інструменти для збору 
рекомендацій з різних джерел: влади міста, фахівців 
муніципалітету та місцевих експертів.

The first step to guarantee that the proposed Pilot 
Projects themes would encourage tangible change for 
the city was to successfully identify and agree upon the 
best site locations. To achieve this both international and 
local teams collaborated making the best use of the 
available technological tools to collect recommendations 
from different sources, such as Political authorities of the 
city, Municipality Technicians, and Local Experts.
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Для переважної більшості фахівців муніципалітету, місцевих експертів та 
громадських лідерів збір інформації був не таким простим завданням, як для влади 
міста. Щоб пом'якшити цю проблему, GISDevio, компанія, що спеціалізується на 
інноваційних географічних розробках та розробці програмного забезпечення, 
розпочала процес створення онлайн-платформи, яка могла б стати робочим 
інструментом для всіх залучених сторін у режимі реального часу. Завдяки 
інноваційній технології веб-картографування, розробленій з урахуванням зручності 
використання, платформа дозволила місцевим експертам муніципалітету надавати 
свої рекомендації щодо напрямків для пілотних проєктів.

Collecting inputs was challenging for the vast majority of the 
municipality's technical team, local experts and civic leaders, compared 
to political authorities. To mitigate this, GISDevio, a company with 
expertise on Innovative Geographic & Software Development, begun the 
process of setting up an online platform that could be a real time 
working tool for all parties involved. Powered with innovative web 
mapping technology and designed with usability in mind, the platform 
allowed the municipality’s local experts to provide their 
recommendations on the areas for pilot projects.
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В результаті спільної роботи, проведеної 
на онлайн-платформі в режимі реального 
часу, було розроблено дві загальні 
пропозиції, одна з яких показує 
рекомендовані місця для п'яти тем 
пілотного проєкту від імені міської ради, а 
інша - рекомендації фахівців усіх інших 
вищезгаданих установ.

As a result of the collaboration using the 
real time online platform, two overall 
proposals were drafted. One showing 
the recommended sites for the pilot 
project themes on behalf of the City 
Council, and one that portrays the 
recommendations of the technicians of 
all the other aforementioned institutions. 



Потім команда детально
проаналізувала кожну 
ділянку пілотного
проєкту за всіма п'ятьма 
темами,
запропонованими 
різними зацікавленими 
сторонами.

The team then went on 
to analyse, in detail, each 
pilot project site in all of 
the five themes 
proposed by the 
different stakeholders.
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Для того, щоб отримати уявлення про сприйняття міста 
безпосередньо від його мешканців, у жовтні 2022 року було 
запущено онлайн-опитування через засоби масової інформації 
та соціальні мережі міста Миколаєва, на яке було отримано 
14150 відповідей. Для того, щоб глибше зрозуміти відповіді, 
отримані під час опитування, було проведено перетин даних, 
коли дві різні змінні "схрещуються" та пов'язуються для 
отримання відповідних результатів; наприклад, «стать» була 
схрещена із «сприйняттям рівня безпеки в громадських 
місцях».

To have an insight into the citizens’ perception of the 
city, an online questionnaire was launched in October 
2022 through the city of Mykolaiv’s official media and 
social media, which received 14,150 responses. Then 
to gain a deeper understanding of the answers 
received, data-crossing was carried out, where two 
different variables are “crossed” and linked to gain 
relevant results. For example, 'gender' was crossed 
with the perceived level of safety in public spaces.
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Першим кроком в аналізі різних елементів анкети 
було розуміння рис і характеристик самих 
респондентів. Це було зроблено шляхом аналізу 
співвідношення чоловіків і жінок серед 
респондентів, умов проживання, модальних звичок і 
доступності до різних послуг.

The first step in analysing the different elements of the 
questionnaire was to understand the traits and 
characteristics of the respondents. This was done by 
analysing the proportion of men and women 
respondents, living conditions, modal habits and 
accessibility to different services. 
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Аналіз проводився за 
допомогою даних, що 
поєднують різні змінні, для 
отримання інформації про 
умови життя громадян, 
доступність послуг в межах 15 
хвилин та модальні звички.

Analyses was carried out by data-
crossing different variables to 
obtain information regarding the 
citizens’ living conditions, 
accessibility to services within 15 
minutes, and modal habits.
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В анкеті респондентам було запропоновано висловити свій 
рівень задоволеності дев'ятьма аспектами міста Миколаєва. 
Вибір тем був узгоджений між командою OneWorks та 
муніципалітетом Миколаєва, щоб мати можливість визначити 
характерні елементи міста (наприклад, набережну). При цьому 
були обрані лише ті аспекти, з якими всі громадяни -
незалежно від віку, статі, району проживання, розміру сім'ї 
тощо - потенційно могли б мати безпосередній досвід. 

The questionnaire asked respondents to express their 
level of satisfaction with nine aspects of the city. To 
clearly identify characteristic elements of the city (such 
as the riverfront), the choice of topics was agreed by both 
the One Works team and the Mykolaiv municipality. At the 
same time, we chose only aspects of which all citizens -
regardless of age, gender, district, family size, etc. -
could have potentially had direct experience. 
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Муніципалітет Миколаєва проводить серію "публічних 
обговорень" з метою інформування громадян та фахівців міста 
про поточну роботу над створенням генерального плану. На 
одній з онлайн-зустрічей, організованій у співпраці з ЄЕК ООН 
та One Works, проєкт був представлений та обговорений з 
мешканцями Миколаєва. В результаті аналізу було визначено 
три пріоритетні теми для мешканців: регенерація набережної;
регенерація вулиць; та проєктування і реалізація 
бомбосховищ.

The Municipality has been conducting a series of 'public 
talks' to inform the city's citizens and professionals of the 
ongoing work regarding the creation of the Masterplan. In 
one of the online meetings, in cooperation with UNECE and 
One Works, the project was presented and discussed with 
the citizens. From their analysis, three priority themes 
emerged for the inhabitants: the regeneration of the 
riverfront; the regeneration of the streets; and the design 
and implementation of bomb shelters. 
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Команда сформулювала структуру SWOT-аналізу, щоб 
підсумувати всебічний аналіз, проведений на цьому першому 
етапі, існуючої ситуації до конфлікту і бачення, 
запропонованого після нього.  Команда провела два SWOT-
аналізи, один з яких стосувався матеріальних аспектів міста 
(міський розвиток), а другий - нематеріальних аспектів 
(управління та громада).

The team has formulated a SWOT framework to 
summarize the extensive analysis carried out in this first 
phase of the existing situation pre conflict and the vision 
proposed thereafter. Two SWOT analyses were carried 
out by the team, one regarding the tangible aspects of 
the city (Urban Development) and the second regarding 
the intangible aspects (Governance and Community).
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В умовах конфлікту було вкрай важливо провести аналіз 
доступності до існуючих бомбосховищ у всіх 4 районах. Це 
було зроблено за допомогою ізохронного аналізу, який показує 
територію, доступну з початкової точки протягом певного 
періоду часу. Оскільки на різних етапах відновлення міста 
населення повинно мати доступ до основних потреб, а також 
до послуг, які підвищать якість життя, команда також 
окреслила різні сценарії аналізу доступності, які будуть 
розширені під час розробки генерального плану.

In the conflict condition, it was critical to conduct accessibility 
analyses on the locations of existing bomb shelters in all four 
districts. This was done through isochrone analysis, which depicts 
the area accessible from an origin point within a given time frame. 
Since the population needs to have access to basic needs, as well as 
services that will enhance their quality of life at different stages of 
the city's recovery, the team also outlined different scenarios for the 
accessibility analysis that will be expanded within the development 
of the masterplan document. 
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MACRO/ CITY 
SCALE

Доступність розраховували з використанням 
10-хвилинних ізохрон, оскільки 0 – 10 хвилин 
вважається достатньою або хорошою 
доступністю. Враховувалися швидкості 4 
км/год для звичайних пішоходів і 1,5 км/год 
для пішоходів з обмеженою рухливістю. Було 
проаналізовано доступність бомбосховищ для 
всіх 4 районів міста (разом із місткістю 
бомбосховищ) і надано рекомендації 
муніципалітету, де додаткові укриття 
вважалися необхідними.

Accessibility was calculated using 10-minute 
isochrones, because 0 – 10 minutes is considered 
to be sufficient or good accessibility. Speeds of 4 
km/h for regular pedestrians and speeds of 1.5 
km/h for pedestrians with reduced mobility were 
considered. The accessibility to bomb shelters for 
all four districts of the city were analysed (along 
with the capacities of the bomb shelters) and 
recommendations provided to the Municipality 
where additional shelters were deemed 
necessary.
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MACRO/ CITY 
SCALE

На завершення звіту, 
підсумовуючи 6 місяців роботи, 
проведеної на безоплатній 
основі, команда розбила 
наступні 5 етапів проєкту на 1 
рік (за умови фінансування) і 
запропонувала часові рамки та 
докладна хронопрограму для 
кожного.

To conclude the report containing 
the 6 months’ work conducted on a 
pro bono basis, the team went on to 
break down the next five stages of 
the project over a 1-year period 
(subject to funding) and to propose 
timeframes and a detailed chrono 
program for each.



THANK YOU!
ДЯКУЄМО!
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