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Независимый еженедельник

(Продовження на стор. 2)

Отже, шановні читачі, перед вами — центральна частина нашого міста на Ген-
плані із внесеними змінами, за які депутати міськради мали проголосувати ще 
місяць тому. Однак, за пропозицією О. Семенова, підтриману О. Момотом, роз-
гляд цього проекту рішення відклали задля того, щоб 
ще раз винести внесені зміни на громадське 
обговорення. І лише після цього — розглянути 
це питання на окремій позачерговій сесії. 
Слухання відбулися і виявилося, 
що до змін немало претензій. 

Саме тому ми вирішили 
присвятити 
Генеральному 
плану 
зі змінами 
спеціальний 
номер. Для 
чого  
вибрали 

з пояснювальної записки ДП НДПІ містобудування (розробника і генплану, і змін 
до нього) найбільш, на наш погляд, цікаві місця. Які стосуються забудови міста 
та розвитку його соціальної інфраструктури.
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«ІV.3. Житлове будівництво
Згідно ДБН 360-92** (Містобудування. Планування і за-

будова міських і сільських поселень) розрахункова житло-
ва забезпеченість визначається диференційовано для міст 
у цілому та їх районів на підставі прогнозних даних по се-
редньому розміру сім’ї з урахуванням застосованих типів 
житлових будинків, планувальних обсягів житлового будів-
ництва, частки фонду, який створюється за рахунок коштів 
населення. Слід зазначити, що проектом прийнятий оптимі-
стичний варіант відтворення населення з додатковою мігра-
цією. За його розрахунками перспективна чисельність насе-
лення міста Вишгород, станом на 01.01.2036 р. становитиме 
45,0 тис. чол. Але, містобудівна ємність території міста, з 
урахуванням вільних територій, територій виробничих під-
приємств, що пропонуються під житлове будівництво, свід-
чить, що в місті можливо розселити 55,413 тис. чол. Подаль-
ші розрахунки проводилися на таку чисельність населення.

Основним напрямком програми житлового будівництва с 
забезпечення сталого розвитку міста з гарантуванням ос-
новних соціальних стандартів життя гарантованих Консти-
туцією України.

Обсяги житлового будівництва, передбачені генеральним 
планом, базувалися на оцінці можливостей і потреб міста.

В основу розрахунків обсягів та структури нового житлово-
го фонду покладено такі принципи:

— розселення сімей в житловому фонді з розрахунку, що 
кожна родина мешкає в окремій квартирі або будинку;

— формування багатоквартирної забудови квартирами 
різних типів комфортності: комерційне житло (1 категорія) 
з нормованими нижнім і ненормованим верхніми межами 
площі квартир, які забезпечують рівень комфорту проживан-
ня не нижчий за мінімально допустимий і соціальне житло 
(2 категорія) з нормованими верхніми і нижніми межами, які 
забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту;

— формування одноквартирної забудови (приватний сек-
тор) будинками загальною площею від 115 кв. м.

Необхідно відзначити, що потреби міста в соціальному 
житлі, а також його реальна частка у загальному обсязі жит-
лового фонду можуть бути встановлені лише на основі да-
них соціального квартирного обліку.

Житловий фонд міста на кінець розрахункового етапу 
складе 1823,609 тис. кв. м.

В житловому фонді передбачаються наступні зміни:
— збільшення середнього розміру однієї квартири в бага-

токвартирному житловому фонді з 56,9 кв. м до 60,0 кв. м;
— житлова забезпеченість одного жителя збільшиться з 

33,2 кв. м до 34,0 кв. м.
Для здійснення будівництва прогнозованих обсягів житла 

передбачається залучення коштів з різних джерел фінансу-
вання: державного та місцевих бюджетів, коштів населення, 
підприємств, установ та організацій, іпотечного та інших ви-
дів кредитування. Фінансування будівництва житла грома-
дянам, які потребують соціального захисту з боку держави, 
передбачається здійснювати за рахунок державного та міс-
цевих бюджетів.

Застосування фінансово-кредитних механізмів житлового 
будівництва, таких як кредитування будівництва та придбан-
ня житла під заставу цього житла (іпотечне кредитування), 
має стати чинником кардинального збільшення можливості 
у поліпшенні житлових умов населення міста.

Генеральним планом передбачається будівництво багато-
квартирної та садибної забудови одноквартирного типу.

сліджень у випадку планування будівництва у межах об’єк-
тів археології.

Територіальний розвиток
Проектом передбачається розміщення нового житлового 

будівництва в межах м. Вишгород на 19 ділянках житлового 
будівництва. Переважна частина нового житлового будівни-
цтва — це багатоквартирна забудова. Обсяги нового житло-
вого будівництва в місті становитимуть — 902,209 тис. кв. м. 
Загальна територія, що потрібна для забезпечення потреб 
населення в новому житлі становить близько 145 га. Нове 
будівництво, здебільшого планується на вільних територіях 
та переведення садівничих товариств у садибну забудову.

— формування транспортно-планувального каркасу на 
основі мінімізації витрат часу на пересування населення 
між місцями розселення, прикладення праці, рекреації та 
установами громадського обслуговування;

— створення архітектурно-планувальної структури, що 
забезпечує виразне об’ємно-просторове рішення житлової 
та громадської забудови;

— оздоровлення та охорона навколишнього середови-
ща шляхом реалізації містобудівних та інженерних заходів 
(гідротехнічних заходів, рекультивації порушених територій, 
створення санітарно-захисних зон);

— забезпечення екологічного балансу природно-ланд-
шафтних та урбанізованнх територій.

Аналіз існуючого стану міста, його проблем і сприятливих 
умов розвитку обумовлює формування таких функціональ-
них зон за видами переважного використання:

• сельбищну;
• виробничо-комунальну;
• ландшафтно-рекреаційну;
• зовнішнього транспорту.
Сельбишна зона — території, де розташовуються житло-

ва забудова (садибна, багатоквартирна), громадські центри, 
об’єкти культурно-побутового обслуговування, зелені на-
садження загального користування, дитячі учбові заклади, 
спортивні комплекси, магістральна та вулична мережа, ав-
тостоянки, парки, сквери, інші об’єкти зеленого будівництва 
та місця загального користування.

Виробничо-комунальна зона — території, що передбачені 
для розміщення промислових підприємств і пов’язаних з 
ними виробничих об’єктів, у тому числі комплексів наукових 
установ з дослідними підприємствами, санітарно-захисних 
зон, об’єктів комунального призначення, складів, у тому 
числі центрів логістики, будівельних організацій, об’єктів та 
споруд транспорту, споруд інженерної інфраструктури.

Ландшафтно-рекреаційна зона — території, що включа-
ють озеленені й водні простори у межах міської ради, а та-
кож інші елементи природного ландшафту: парки, лісопар-
ки, міські ліси, землі сільськогосподарського використання 
та інші угіддя, які формують систему відкритих просторів, 
заміські зони масового короткочасного і тривалого відпо-
чинку, курортні зони, забудову громадських центрів загаль-
номіського значення, окремі елементи мереж зовнішнього 
транспорту, інженерні мережі та споруди.

Сельбищна зона — займає значну частину території 
міста. У її межах розміщується існуюча житлова забудова, 
яка представлена кварталами садибної та багатоквартирної 
багатоповерхової забудови.

Раціональне та ефективне функціональне зонування та 
використання території є одним з головних завдань пла-
нування сталого розвитку населеного пункту. Генпланом 
передбачається збереження та удосконалення, а також 
подальший розвиток історично-сформованої плануваль-
ної структури, з урахуванням визначених потреб в тери-
торіях, типів житлової забудови, перспективної житлової 
забезпеченості. Найбільш ефективним є збалансований 
територіальний розвиток міста, що пропонується за рахунок 
більш повного освоєння внутрішньоміських територіальних 
ресурсів.

Даним проектом підтверджуються рішення діючого гене-
рального плану щодо переведення існуючих садових това-
риств в садибну забудову (ділянки житлового будівництва 
№2, №4 та№5). Також рішеннями нового генерального пла-
ну є проектний житловий масив садибної забудови (ділянка 
житлового будівництва №3) для учасників АТО, на території 
Святошинського лісопаркового господарства (Південне 
сельбниіне утворення). Дане освоєння території (ділянка 
житлового будівництва №3) можливе лише при поперед-
ньому виведені даних територій з фонду Святошинського 
лісопаркового господарства.

Північне сельбищне утворення розташоване вздовж жи-
вописних крутосхилів правого берега Київського водосхови-
ща та гідроакумулюючого водосховища. Житлова забудова 
представлена, в основному, існуючим садибним фондом, а, 
також, є декілька багатоповерхових будинків по вул. Шолу-
денка та необхідними об’єктами соціально-побутового об-
слуговування населення. В зв’язку з обмеженнями, які на-
даються в історико-архітектурному опорному плані, північне 
сельбищне утворення в рішеннях генплану не зазнає сут-
тєвих змін. Нове проходження вулиць проектом не перед-
бачається, передбачена лише їх реконструкція. Але проек-
том пропонується продовжити багатоповерхову забудову 
вздовж вул. Шолуденко (12 пов.) (ділянка житлового будів-
ництва №ХІV) та на раніше відведених ділянках під житло-
ве будівництво розмістити садибну та багатоквартирну за-
будову. А, також, на територіях ПАТ «Укргідроенерго» філія 
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» на ділянці площею 4,78 га 
(ділянка житлового будівництва №ХІІІ) проектом пропо-
нується розмістити житлову багатоквартирну забудову, але 
дане освоєння території можливе за умови виконання не-
обхідного переліку відповідних протизсувних та дренажних 
заходів щодо забезпечення стійкості схилу і гідротехнічних 
споруд гідровузла відповідно до листа від ПАТ «Укргідрое-
нерго».

Центральне сельбищне утворення, фактично, сформо-

ІV.4. Архітектурно-планувальна 
організація території міста

Згідно з Законом України «Про Генеральну схему пла-
нування території України» від 7.02.2002 р. №3059-ІІІ, м. 
Вишгород відноситься до міст II типу, що мають внаслідок 
Чорнобильської аварії радіаційне забруднення, в яких пе-
редбачається структурно-технологічна перебудова вироб-
ничої бази, виведення з експлуатації шкідливих виробництв, 
оптпмізація структури землекористування, екологічна реа-
білітація міських територій та розвиток соціально-культур-
ного потенціалу обласного та міжрайонного значення

Стратегічним напрямком розвитку міста на перспективу 
с формування рекреаційної зони (спорт, туризм) та високо-
ефективного виробничого комплексу, орієнтованого на до-
сягнення сталого економічного і соціального розвитку міста.

Пріоритетами розвитку міста, що передбачається гене-
ральним планом, є:

— максимально ефективне використання його ресурсного 
потенціалу;

— збереження та модернізація існуючих і створення нових 
підприємств у пріоритетних галузях економіки;

— подальший розвиток транспортного комплексу міста — 
автомобільного та річкового транспорту, враховуючи вигід-
не розташування міста на магістралях, що з’єднують Виш-
город з Києвом;

— стимулювання підприємництва, урізноманітнення видів 
підприємницької діяльності з пріоритетним створенням ма-
лих підприємств в сфері виробництва;

— проведення активної інвестиційної політики з метою 
залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для 
збереження існуючих та створення нових робочих місць, 
впровадження нових технологій.

Під час розроблення проекту проведений аналіз внутріш-
ньоміських ресурсів, визначена містобудівна цінність тери-
торії та запропоноване подальше, насамперед якісне, вдо-
сконалення міського середовища.

Рішення генплану передбачають збалансований розвиток 
територій рекреаційних зон, житлової забудови, системи 
громадських центрів, комерційно-ділових зон, виробничих 
та комунальних об’єктів.

Функціональне зонування території міста
Розвиток міста спрямований на підвищення якості життя 

населення, що передбачає: упорядкування забудови вироб-
ничих та комунальних територій за рахунок більш інтенсив-
ного їх використання та реконструкції, а також подальший 
розвиток виробничих зон; формування системи центрів та 
об’єктів громадського обслуговування; благоустрій рекреа-
ційних зон, формування системи озеленення міста; розви-
ток сельбищної зони.

В основу функціонального зонування території міста по-
кладені такі основні принципи містобудування:

— чітке виділення функціональних зон з їх раціональним 
взаєморозміщенням;

Завтрашній день міста

«Внесення змін до генерального плану

Освоєння нових ділянок житлового будівництва (садиб-
на забудова), які потрапляють в санітарно-захисну зону від 
діючого кладовища та закритого — заборонено. Їх освоєння 
можливе лише при зменшені санітарно-захисної зони.

Оскільки суцільне археологічне обстеження м. Вишгород 
не проводилося, тому, керуючись Законом України «Про 
охорону культурної спадщини», при передачі земельних 
ділянок у власність чи користування, у тому числі під бу-
дівництво, необхідно виконати археологічну розвідку даної 
території. У випадку виявлення в результаті археологічної 
розвідки об’єктів археологічної спадщини необхідно:

— визначити межі їх територій з їх координуванням;
— укладення з користувачами охоронних договорів на всі 

об’єкти археологічної спадщини для забезпечення їх належ-
ної охорони і використання відповідно до вимог чинного за-
конодавства (ст. 23 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини»);

— заборонити приватизацію земельних ділянок під об’єк-
тами археології (ст. 14, 17 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», лист Державної служби з питань на-
ціональної культурної спадщини від 06.12.2010 22-3609/10);

— передбачити проведення охоронних археологічних до-

Поверховість 
житлового фонду

Багатоквартирний
 житл. фонд, в. т. ч.

Багатоповерхова
забудова 

Садибний житл.
фонд в т. ч. 

Садибна забудова
(1-2 поверхи)  

Всього

Існуючий стан Житловий фонд, 
що зберігається

Нове 
будівництво

ВСЬОГО

Ж и т л о -
вий фонд
тис. кв. м

783,9

783,90

137,50

137,50

921,40

Квартир/
буд.

13757

13757,0

3409,0

3409,0

13757,0
3409,0

Н а с е -
лення,

чол.
44,678

44,678

10,735

10,735

55,413

К в а р -
т и р /

буд.
25754

25754

4473

4473

25754
4473

Н а с е -
лення,

чол.
19984,3

19984,3

7840,70

7840,70

27825,0

Ж и т л о -
вий фонд
тис. кв. м

783,9

783,90

137,50

137,50

921,40

Ж и т л о -
вий фонд
тис. кв. м
779,824

779,824

122,385

122,385

902209

Ж и т л о -
вий фонд
тис. кв. м
1563,724

1563,724

259,8853

259,8853

1823,609

К в а р -
т и р /

буд.
11997

11997

1064

1064

11997
1064

К в а р -
т и р /

буд.
13757

13577

3409,0

3409,0

13757
3409,0

Рух житлового фонду та населення м. Вишгород Київської області

№ 
ділянки

І

ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ

Х

ХІ
ХІІ
ХІІІ
ХІV

вибіркова
РАЗОМ

1
2
3

4
5

вибіркова
РАЗОМ

ВСЬОГО

Територія,
га

1,85

3,19
11,1
1,4

1,16
2,51
2,27
1,42
4,24

9,4

6,85
1,75
4,67
5,63
6,48
63,92

3,89
10,16
22,78

12,24
15,55
17,21
81,83

145,75

Житловий
 фонд, м2

22570

38918
135420
17080
14152
30622
27694
17324
51728

114680

83570
21350
56974
68686
79056
779824

5865
15189,2
34056,1

18298,8
23247,25
25728,95
122385,3
902209,3

Кількість
квартир

347

599
2083
263
218
471
426
267
796

1764

1286
328
877

1057
1216
11997

51
132
296

159
202
224

1064
13061

Кількість
 населення

645

1112
3869
488
404
875
791
495

1478

3277

2388
610

1628
1962
2259

22281

121
317
711

382
485
537

2553
31347

Призначення 
території

ВАТ «Вишгородсільри-
ба» садибна

Садибна
Виробничі

Вільні
Вільні

Садибна
Вільні
Вільні

Києво-Святошенський 
лісопарк, вільні

С ільськ о господар-
ського призначення, 
Києво-Святошинський 

лісопарк, вільні
Вільні

Вільні, ліс
Землі ГЕС, ГАЕС

Вільні
----
----

Вільні
Садове товариство

Києво-Святошинський 
лісопарк

Садове товариство
Садове товариство

-----
-----
-----

Таблиця ІV. 3.2.

Садибна забудова

Багатоквартирна забудова
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(Закінчення на стор. 8)

Мой город...

ване, але потребує серйозних організаційно-планувальних 
втручань з метою впорядкування як функціонального зону-
вання, так і архітектурно-планувальної структури. З метою 
більш ефективного використання цінних земель Вишгорода 
пропонується комплексна реконструкція садибного житло-
вого фонду.

З метою покращення функціонального зонування міста 
намічено часткове винесення або зміна функціонального 
використання більшості виробничих, комунальних та транс-
портних підприємств «Південної промзони» для розташу-
вання там ділянки багатоквартирної житлової забудови 
(ділянка житлового будівництва №1) підвищеної комфорт-
ності, спорудження необхідних громадських соціально-поб-
утових об’єктів, в тому числі дитячих шкільних та дошкіль-
них закладів.

Також проектом генерального плану передбачається на 
територіях «Східної промзони» розмістити житлову багато-
квартирну забудову (ділянка житлового будівництва №ІІІ) 
з об’єктами соціально-побутового обслуговування, в тому 
числі дитячих шкільних та дошкільних закладів.

Також, з метою покращення функціонального та екологіч-
ного стану міста, намічена часткова реконструкція та зміна 
функціонального використання виробничих, комунальних 
та транспортних підприємств для розташування там ділянок 
багатоквартирної житлової забудови зі спорудження необ-
хідних громадських соціально-побутових об’єктів.

В генплані розроблений ряд заходів, які дозволять раціо-
нальніше використовувати міські території, створити більш 
чітко структуровану та зручну мережу вулиць. Планується 
завершити освоєння ділянок, на яких вже розпочалося бу-
дівництво, з урахуванням пропозицій генплану по коригу-
ванню планувальної структури в цілому.

Західне сельбищне утворення, яке знаходиться на розі 
двох регіональних транспортних сполучень, формується за 
рахунок раніше виділених ділянок під житлове будівництво, 
садового товариства та земель Святошинського лісопарко-
вого господарства. На даній ділянці проектом пропонуєть-
ся створити житловий масив багатоповерхової та садибної 
забудови з об’єктами громадського обслуговування, в тому 
числі дитячих шкільних та дошкільних закладів.

На основі еколого-містобудівної оцінки території Вишгоро-
да запропоновано 14 площадок житлового багатоквартир-
ного будівництва загальною площею 57,44 га та 5 площадок 
житлової садибної забудови загальною площею 64,62 га. 
Крім того, намічене вибіркове будівництво садибної та бага-
токвартирної забудови.

Площадки нового житлового будівництва розміщаються 
на нових, вільних від забудови територіях, а також включа-
ють раніше відведені території та території, на яких розпо-
чато будівництво. Нова садибна забудова також включає 
територію садівничих товариств, садові будинки яких рекон-
струюються в садибні будинки для постійного проживання.

Виробничо-комунальна зона сформована на територіях 
існуючих промислових підприємств, складів, баз та прилег-
лих до них територій.

Виробничо-комунальна зона м. Вишгород залишається 
незмінною в рамках раніше сформованих промзон, окрім 
«Східної промзони». В підтвердження рішень чинного ге-
нерального плану намічено винесення даної промзони для 
розташування там багатоповерхової житлової забудови, 
об’єктів обслуговування, в тому числі дитячих шкільних та 
дошкільних закладів, а також формування набережної.

Території підприємств, що тимчасово не працюють або 
припинили свою діяльність, створюють наявний резерв для 
нарощування виробничого потенціалу міста.

Для потреб міста Вишгорода на територіях лісового го-
сподарства проектом пропонується передбачити території 
для заводу по переробці твердих побутових відходів, кла-
довища та промислових підприємств 5-го класу санітарної 
класифікації.

На резервних територіях, які пропонуються для виробни-
чого використання, можуть бути розміщені як промислові 
підприємства, так і об’єкти комунального господарства, ви-
робничої інфраструктури та інші об’єкти невиробничої сфе-
ри.

Зона зовнішнього транспорту включає в себе систему 
зовнішніх автодоріг державного та місцевого значення, які в 
міських межах виконують функцію магістральних вулиць.

Проектом генерального плану в м. Вишгород пропонуєть-
ся розмістити автостанцію III класу та причал річкового 
транспорту (річковий вокзал).

Дала зона представлена системою зовнішніх автошляхів:
— регіональними автомобільними дорогами Р-02 Київ-

Іванків-Овруч та Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів — дер-
жавне значення;

— обласною дорогою О100805 /Київ-Вишгород-Десна- 
Чернігів/-Ровжі та районною дорогою С100826 /Київ-Вишго-
род-Десна-Чернігів/- Березки — місцеве значення.

На розрахунковий строк проектом передбачено вдоско-
налення існуючої вуличної мережі та її подальший розви-
ток, особливо в районах нового будівництва. Виходячи з 
планувальної структури, що передбачається генеральним 
планом, вулично-дорожню мережу міста формуватимуть 
магістральні та житлові вулиці.

Ландшафтно-рекреаційна зона — включає озеленені 
території міста та зони короткочасного відпочинку. Дана 
зона формується з історико-культурних об’єктів, які підго-
товлені для відвідування туристів та екскурсантів, парків, 
скверів, ПЗФ, об’єктів спортивно-розважального характеру, 
зон обслуговування та проживання туристів і екскурсантів. 
В діючому генеральному плані, в цілому, приділена значна 
увага розвитку Вишгорода, як культурного та туристсько-ре-
креаційного осередку, при цьому північній частині міста від-
ведена найбільш значуща роль.

Той факт, що в складі утворення в оточенні живописних 
природних ландшафтів знаходиться Вишгородський істо-
рико-культурннй заповідник (ВДІКЗ) із пам’яткою археології 
національного значення — городищем літописного міста 
Вишгород ІХ-ХІІ ст. і пам’яткою архітектури — церквою Свя-
тих страстотерпців Бориса та Гліба, суттєво вплинув на про-
позиції генерального плану з формування північного плану-
вального утворення. Вони враховують режим використання 
території історичного ареалу, який визначений в науково-до-
слідній роботі НДІТІАМ «Історичний ареал міста Вишгород 
Київської області» та затверджений Міністерством культури 
та туризму України. Проектом генерального плану міста 
пропонується територію існуючого ПЗФ розширити вздовж 
схилів до загальної площі 19,51 га, а, також, включити острів 
Великий та два прилеглих до нього острови в території ПЗФ.

Проектом пропонується по обидві сторони вздовж вул.
Шолуденка на територіях існуючого лісового господарства 
створити міський парк (територія близько 90,08га).

Окрім вищевказаних заходів щодо поліпшення ландшафт-
но-рекреаційної зони м. Вишгород, проектом пропонується 
закрити кладовище по вул. Ватутіна та перевести його в ме-
моріальний парк. Також, проектом генплану було запропо-
новано вільні від забудови території перевести в території 
зелених насаджень загального користування (парки, скве-
ри).

Надані пропозиції по створенню ряду крупних туристич-
них комплексів різного профілю, які складають єдину систе-
му туристично-рекреаційного обслуговування міста.

Найбільш значущий для Вишгорода — комплекс куль-
турно-пізнавального туризму, створений на базі цінної 
історико-культурної спадщини. В нього входять збережені 
археологічні та архітектурні пам’ятки, а також планується 
влаштувати на північний схід від церкви Святих Бориса та 
Гліба парк-музей з павільйонами для макетів давнього Виш-
города, інших виставкових експозицій. 

Важливе значення мають прийоми озеленення, підбір 
малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які 
співзвучні середовищу.

На ділянці, що розташована на в’їзді з дамби, намічено 
розміщення малоповерхового поліфункціонального му-
зейно-туристичного комплексу, до складу якого доцільно 
включити краєзнавчий музей, тематичний видовищно-ро-
зважальний центр, ресторани в дусі давнини. В музей-
но-туристичному комплексі, також, можуть функціонувати, 
наприклад, студія історичного танцю, майстер-клас гончар-
ного мистецтва. Враховуючи розташування поруч співочого 
поля, це відмінне місце для проведення фольклорних та 
театралізованих фестивалів, присвячених славетній історії 
Вишгорода, та інших заходів.

Для наданню місту більшої туристичної привабливості 
проектом пропонується на півострові, на територіях, які 
були раніше надані у приватне користування для сільсько-
господарського використання, створити рекреаційну зону. 
Дана зона буде з’єднуватися з правим берегом м. Вишго-
род мостом, як продовження вул. Київської. На даній ділян-
ці пропонується розмістити: яхт-клуб, готельний комплекс, 
готельно- та торговельно-розважальні комплекси та мюзік-
хол.

Сьогодні в місті спостерігасться деяка диспропорція: при 
наявності великих водних просторів — практично відсутні 
міські пляжі. Генпланом пропонується влаштувати три міські 
пляжі. Головним чином, на правому березі Київського водо-
сховища (полуострів), а також на Дніпрі за дамбою ГЕС між 
Річищем та каналом (б\в «Медик»). Також, проектом генпла-
ну були виділені озеленені території обмеженого користу-
вання. Це озеленені території, які потрапляють в прибереж-
но-захисну смугу річок та водойм та озеленені території, які 
знаходяться в коридорі повітряних ліній електропередач.

Можливість розвивати в місті Вишгороді декілька напрям-
ків туризму: культурно-пізнавального, торгово-розважально-
го, зеленого, водного буде сприяти його розвитку вцілому.

Туризм в сучасному світі с однією з найбільш масових, 
дохідних, здібних до інтенсивного розвитку галузей госпо-
дарства. Саме туризм може вийти на приорітетні позиції 
в розвитку Вишгорода, допомогти в створенні більш ста-
лої податкової бази, підвищити ефективність зайнятості 
населення. Тому проектом пропонується на лівому березі 
м. Вишгород передбачити території для баз відпочинку та 
інших рекреаційних центрів. Проектом передбачається по-
дальший розвиток зони за рахунок збільшення площі озеле-
нених територій загального користування, створення нових 
паркових та ландшафтних зон, скверів як елементів сель-
бищної зони.

В цілому розвиток міста спрямований на підвищення 

якості життя населення та розкриття туристичного потенціа-
лу міста.
Збереження та охорона історико-культурної спадщини

Законом України від 8.06.2000 р. № 1805-ПІ «Про охорону 
культурної спадщини» місто Вишгород занесене до Списку 
історичних населених місць України, затвердженому Поста-
новою Кабміну України від 26 липня 2001 року №878.

Враховуючи велику кількість об’єктів культурної спад-
щини в м. Вишгород, необхідно розробити та затвердити 
історико-архітектурний опорний план, в якому мають бути 
визначені межі та режими використання зон охорони пам’я-
ток. На сьогоднішній день, відповідно до окремого договору 
між Вишгородською міською радою та ДП «НДПІ «Містобу-
дування», розробляється проект «Історико-архітектурний 
опорний план міста Вишгород Київської області» де визна-
чені межі та режими використання зон охорони пам’яток. 

Дані обмеження були використані та відображені на схе-
мах генерального плану м. Вишгород. Проект «Внесення 
змін до генеральною плану міста Вишгород Київської 
області» має затверджуватися після або одночасно з 
проектом «Історико-архітектурний опорний план міста 
Вишгород Київської області».

ІV.5. Система громадського обслуговування
Основними принципами раціональної організації системи 

громадського обслуговування в межах міста є:
— повне забезпечення потреб населення в різних видах 

послуг;
—  забезпечення, по можливості, рівноцінних умов об-

слуговування населення центральної та периферійної зон 
міста;

— дотримання максимально допустимих радіусів обслу-
говування.

В генеральному плані відзначаються наступні пріоритети:
— створення умов для всебічного розвитку особистості, 

трудової підготовки, професійного самовизначення;
— задоволення потреби населення в дитячих дошкільних 

закладах; розширення мережі позашкільних установ; розви-
ток мережі установ культури та мистецтва; забезпечення ро-
звитку мережі закладів фізичної культури і спорту; розвиток 
установ сімейної медицини;

— створення багатопрофільннх підприємств всіх форм 
власності з метою поліпшення побутового обслуговування 
населення і надання якісних послут.

Розрахунок необхідної ємності установ і підприємств об-
слуговування для населення міста зроблено на підставі нор-
мативів забезпеченості, які відображають соціально гаран-
тований рівень відповідно ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень».

При визначенні перспективної ємності різних типів уста-
нов обслуговування, крім постійного населення міста, вра-
ховувалось населення, що проживає в зоні його впливу як 
районного центру (орієнтовно 73,247 тис. чол.).

Розрахунок необхідної ємності загальноосвітніх шкіл і ди-
тячих дошкільних закладів виконано згідно прогнозу демо-
графічної структури населення міста.

На ділянках багатоквартирного житлового будівництва 
пропонується розміщення об’єктів соціально-гарантованого 
мінімуму — дитячі дошкільні установи, загальноосвітні шко-
ли, амбулаторії сімейної медицини, магазини та ін. 

Також в межах міста пропонується створення комфортно-
го клімату для мешканців міста та дозвілля населення — 
завдяки розміщенню в місті торгівельно-розважальних ком-
плексів, спортивно-розважальних комплексів тощо. 

Зважаючи на дефіцит місць в існуючих школах і садочках 
міста, проектом передбачаються ділянки для розміщення 
загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних закладів, а 
саме;

— загальноосвітня школа — ємність 960 учнів, ДДУ — 
ємність 120 учнів — вул.Соснова, біля діл. X;

— загальноосвітня школа — ємність 960 учнів, ДДУ на діл. 
З — ємність 120 учнів;

— загальноосвітня школа 660 учнів, 2 ДДУ — ємністю по 
80 дітей кожний вул. Набережна, просп. Шевченка, вул. Про-
ектна 2 діл.ІІІ;

— міжшкільний навчально-виробничий комбінат — вул.
Шолуденка діл. VІІІ — ємність 220 дітей;

— дитяча дошкільна установа — вул. Кургузова діл. VII — 
ємність 65 дітей;

— дитяча дошкільна установа — вул. Шевченка — ємність 
120 дітей;

— дитяча дошкільна установа — вул. Шкільна діл. VI — 
ємність — 280 дітей;

— дитяча дошкільна установа — вул. Коцюбинського діл. 
І — ємність 120 дітей;

— дитяча дошкільна установа біля діл. XI — ємність 65 
дітей;

— дитяча дошкільна установа на території ПАТ «Укргідро-
енерго» філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС», освоєння якої 
можливе за умови виконання необхідного переліку відповід-
них протизсувних та дренажних заходів щодо забезпечення 
стійкості схилу і гідротехнічних споруд гідровузла відповід-
но до листа філії «Каскад київських ГЕС і ГАЕС» ПРАТ «Ук-
гідроенерго», біля діл. XV — ємність 65 дітей.

м. Вишгород Київської області»
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Завтрашній день міста

(Продовження. Початок на стор-х 2-3)

Лівий берег м. Вишгород
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

База відпочинку — 1,66 га

Спортивний клуб — 0,75 га
Спортивний клуб — 0,3 га
База відпочинку — 2,65 га

Яхт-клуб — 4,19 га
Торговельно-розважальний 

комплекс — 4,4 га

Мюзік-хол — 3,84 га
Готельний комплекс — 0,7 га
Готельно-розважальний ком-

плекс — 1, 07 га

Центр молоді — 1,40 га 
Торговельно-розважальний 
комплекс — 4,4 га

Торговельно-офісний центр — 
1,7 га

Торговельно-офісний центр — 
1,42 га

Промисловий вузол — 24,52 га

100 відпочиваючих дорослих з дітьми.
90 днів, сезонна.
50 відвідувачів у зміну, 2 зміни/ день
30 відвідувачів у зміну, 2 зміни/ день
140 відпочиваючих, 90 днів, сезонна

20 яхт, 80 людей день
Молл продовольчих товарів — 2800
кв. м торговельної площі
непродовольчих товарів — 2800 кв. м
торговельної площі, боулінг-клуб — 8 

доріжок
280 відвідувачів
Готель — 100 місць
Готель — 120 місць

100 відвідувачів у зміну, 1 зміна/день
Молл продовольчих товарів — 1800 

кв. м торговельної площі, непродоволь-
чих товарів — 1800 кв. м торговельної 
площі, підприємство громадського 
харчування — 40 відвідувачів
кінотеатр — 4 кінозали
Молл продовольчих товарів — 800 кв.
м торговельної площі, непродоволь-

чих товарів — 800 кв. м торговельної 
площі, підприємство громадського 
харчування — 60 відвідувачів
офіси — 80 людей
Молл продовольчих товарів — 600 кв.
м торговельної площі, непродоволь-

чих товарів — 800 кв. м, підприємство 
побутового обслуговування населення 
— 14 працюючих, офіси — 60 людей
800 працюючих

Такий варіант розглядається генеральним планом, оскільки організація 
рекреаційно-розважального комплексу дасть можливість для створення 
нових робочих місць в обслуговуючій сфері, поповнення до міського та об-
ласного бюджетів та задоволення потреб місцевого населення

Правий берег м. Вишгород

Півострів

Таблиця ІV. 2.3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

345 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Жукин
346 — АС «Полісся»-с. 
Катюжанка 
347 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Н. Дубечня
349 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Пірнове
350 — АС «Полісся»-с. 
Димер 
351 — с. Пірнове-ст. м. 
Героїв Дніпра
354 — с. Козаровичі-ст. 
м. Героїв Дніпра
355 — АС «Полісся»-с. 
Лісовичі
397 — ст. м. Героїв 
Дніпра-м. Вишгород
398 — АС «Полісся»-м. 
Вишгород
399 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Лебедівка
795 — АС «Полісся»-с. 
Лютіж
902 — с. Гута Межигір-
ська-ст. м. Героїв Дніпра
991 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Хотянівка

Характеристика автобусних маршрутів
Назва маршруту№ 

п/п

Міські маршрути

Приміські маршрути

1 1 — Набережна-храм 
св. Бориса і Гліба

Окрім загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних уста-
нов проектом ГП передбачені території для центру україн-
ської молоді, освоєння якої можливе за умови виконання 
необхідного переліку відповідних протизсувних та дренаж-
них заходів щодо забезпечення стійкості схилу і гідротех-
нічних споруд гідровузла відповідно до листа філії «Каскад 
Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укгідроенерго» та дитячих 
позашкільних установ для розвитку дітей і юнацтва в м. 
Вишгород.

Також, в місті пропонується розміщення об’єктів та уста-
нов загальноміського значення, найзначніші з яких наведені 
в табл. №.5.1.(ідентична табл. ІV. 2.3.)

Всього, для розміщення цих об’єктів потрібно 49,5 га.
Слід відзначити, що вказані об’єкти обслуговування є 

орієнтовними і можуть бути скориговані на подальших 
стадіях проектування та при привабливому інвестиційному 
кліматі в місті Вишгород.

V. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
Автомобільний транспорт

 Пасажирські перевезення у міжміському та приміському 
сполученнях обслуговуються автомобільним транспортом 
(автобусом, мікроавтобусом). Основними перевізниками є 
ТОВ «Авто-Лайн» та ВАТ «Димерське АТП», які обслугову-
ють приміські та 1 міський маршрути.

Протяжність ліній руху автобусу в межах міста становить 
29,3 км. Щільність автобусної мережі в межах міста стано-
вить 1,3 км/км2.

Проектні рішення 
Вулична мережа

Розвиток вулично-дорожньої мережі м. Вишгород пе-
редбачає реконструкцію із розширенням проїзної частини 
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Таблиця V. 1.

345 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Жукин
346 — АС «Полісся»-с. 
Катюжанка 
347 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Н. Дубечня
349 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Пірнове
350 — АС «Полісся»-с. 
Димер 
351 — с. Пірнове-ст. м. 
Героїв Дніпра
354 — с. Козаровичі-ст. 
м. Героїв Дніпра
355 — АС «Полісся»-с. 
Лісовичі
397 — ст. м. Героїв 
Дніпра-м. Вишгород
398 — АС «Полісся»-м. 
Вишгород
399 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Лебедівка
795 — АС «Полісся»-с. 
Лютіж
902 — с. Гута Межигір-
ська-ст. м. Героїв Дніпра
991 — ст. м. Героїв 
Дніпра-с. Хотянівка

Характеристика автобусних маршрутів
Назва маршруту Протяжність,

км
Інтервал 
руху, хв.

Перевізник

Міські маршрути

Приміські маршрути

1 — Набережна-храм 
св. Бориса і Гліба

44,75

50,12

28,47

37,93

34,41

40,58

36,93

40,73

15,78

10,36

28,81

20,30

28,93

23,36

120-210

35-1504

120-208

170-190

5-16

60-137

60-128

40-70

5-9

5-12

75-130

5-20

20-63

80-114

ТОВ «Авто-Лайн»

ВАТ «Димерське АТП»

ТОВ «Авто-Лайн»

ТОВ «Авто-Лайн»

ВАТ «Димерське АТП»

ТОВ «Авто-Лайн»

ВАТ «Димерське АТП»

ВАТ «Димерське АТП»

ТОВ «Авто-Лайн»

ТОВ «Авто-Лайн»

ТОВ «Авто-Лайн»

ВАТ «Димерське АТП»

ВАТ «Димерське АТП»

КП «Київпастранс»

ТОВ «Авто-Лайн»6,5/12,5, зво-
ротній напр-к

50-120

(Закінчення на стор. 8)

Всього, для розміщення цих об’єктів потрібно 49,5 га.
Слід відзначити, що вказані об’єкти обслуговування є 

орієнтовними і можуть бути скориговані на подальших 
стадіях проектування та при привабливому інвестиційному 
кліматі в місті Вишгород.

V. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
Автомобільний транспорт

 Пасажирські перевезення у міжміському та приміському 
сполученнях обслуговуються автомобільним транспортом 
(автобусом, мікроавтобусом). Основними перевізниками є 
ТОВ «Авто-Лайн» та ВАТ «Димерське АТП», які обслугову-
ють приміські та 1 міський маршрути.

Протяжність ліній руху автобусу в межах міста становить 
29,3 км. Щільність автобусної мережі в межах міста стано-
вить 1,3 км/км2.

Проектні рішення 
Вулична мережа

Розвиток вулично-дорожньої мережі м. Вишгород пе-
редбачає реконструкцію із розширенням проїзної частини 

існуючих магістральних та основних житлових вулиць, бу-
дівництво нових ділянок транспортних шляхів, капітальний 
ремонт дорожнього покриття, облаштування та розвиток 
велосипедної інфраструктури, введення автоматизованої 
системи регулювання руху на значних перехрестях міста та 
благоустрій пішохідних зон.

З метою збільшення пропускної спроможності існуючої ву-
лично-дорожньої мережі генеральним планом передбачена 
реконструкція та будівництво наступних магістральних ву-
лиць:

— Київська із розширенням проїзної частини до 12,0м, від 
вул. Набережна до вул Кургузова, протяжністю 1,3 км;

— Кургузова-Грушевського із розширенням проїзної ча-
стини до 12,0м, від вул. Київська до просп. Мазепи, протяж-
ністю 1,5 км;

— Шолуденка із розширенням проїзної частини до 14,0 м, 
від просп. Мазепи до примикання з а/д Р-02, протяжністю 
3,1 км;

— будівництво вул. Проектна — з 1 мостовим переходом 
на півострів, протяжністю 1,4 км;

— будівництво вул. Проектна — 16 (продовження вул. 
Кургузова), протяжністю 1,0 км;

— будівництво вул. Проектна — 15 від а/д Р-69 в напрямку 
а/д Р-02, протяжністю 0,7 км;

— продовження проспекту Шевченка від вул. Набережна 
до вул. Проектна — 2, протяжністю 0,3 км;

— будівництво вул. Соснова від а/д Р-69, протяжністю 0,7 
км;
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Наші декларації

Працівники апарату міськвиконкому:  
ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА ГЛАВА (нач. оргвідділу)

2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
дочка: Глава Юлія Олексіївна
3.3. Об’єкти нерухомості:

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 13.11.2008
Заг. пл. 80,7 кв. м
 Декларує: Глава 
Олена Олексіївна

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Вишгород (невідомо)

С п і л ь н а 
власність %:

 50
Глава О. О.
 Глава Ю. О. 

Об’єкт: земельна
ділянка
Дата набуття 
права: 25.12.2008
Заг. пл. 37 кв. м
 Декларує: Глава
Олена Олексіївна

Вишгород (невідомо)
Власність %:

 100
Глава О. О.

Об’єкт: земельна 
ділянка
Дата набуття 
права: 27.03.2012
Заг. пл. 11103 кв. м
 Декларує: Глава 
Олена Олексіївна

Нижня
Дубечня

(невідомо)
Власність %:

 100
Глава О. О. 

 

Об’єкт: земельна
ділянка
Дата набуття 
права: 25.12.2008
Заг. пл. 862 кв. м
 Декларує: Глава
Олена Олексіївна

Вишгород
Власність %:

 100
Глава О. О.(невідомо)

Об’єкт: земельна
жілянка
Дата набуття 
права: 25.12.2015
Заг. пл. 7530 кв. м
 Декларує: Глава 
Олена Олексіївна

Нижча
Дубечня

Власність %:
 100

Глава О. О.
(невідомо) 

Об’єкт: гараж
Дата набуття 
права: 25.12.2008
Заг. пл. 37 кв. м
 Декларує: Глава 
Олена Олексіївна 

Вишгород (невідомо) 
Власність %:

 100
Глава О. О.

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 19.09.2014
Заг. пл. 1105 кв. м
Декларує: Приходько 
Юрій Олександрович

Новосілки (невідомо) 

Власність %:

 100

Приходько
Ю. О. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 16.02.2009
Заг. пл. 1200 кв. м
Декларує: Приходько 
Юрій Олександрович

Ясногородка (невідомо) 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 17.07.2009
Заг. пл. 13144 кв. м
Декларує: Приходько 
Юрій Олександрович

Литвинівка (невідомо)

Власність %:
 100

Приходько 
Ю. О.

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 29.09.2009
Заг. пл.1200 кв. м
Декларує: Приходько 
Юрій Олександрович

Литвинівка (невідомо) 

Власність %:
 100

Власник: 
дружина

Приходько
В. В. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 11.09.2012
Заг. пл. 536 кв. м
Декларує: Приходько 
Юрій Олександрович

Демидів (невідомо)

Спільна
власність %:

 50
Приходько

Ю. О.
Костюченко

К. В. 
Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 01.12.2014
Заг. пл. 1626 кв. м
Приходько Юрій
Олександрович.

Литвинівка (невідомо)

Власність %:
 100

Приходько
Ю. О. 

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 02.12.2017
Декларує: 
Приходько Ю. О.

Марка:
HYUNDAI
 Модель:
TUCSON 

Рік випуску:
2016 

(невідомо)
Власник: 

Приходько
Ю. О.

Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 05.11.2013
 Декларує: 
Приходько В. В.

Марка:
Ford

Модель:
Fiesta

Рік випуску:
2012 

(невідомо)
Власник: 
дружина

Приходько
В. В.

11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Приходько Юрій
Олександрович
Декларує: 
Приходько Юрій 
Олександрович

Заробітна 
плата, 

отримана 
за основним

місцем роботи

239880 Власник: 
Приходько

Ю. О. 

Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Приходько Юрій
Олександрович
Декларує: 
Приходько Юрій 
Олександрович

Дохід від
відчуження
нерухомого

майна

497311

Приходько Вікторія
Вікторовна
Декларує: 
Приходько Вікторія
Вікторовна 

Інше:
державна  

та соціальна
 матеріальна

допомога

10320

Приходько Юрій
Олександрович
Декларує: 
Приходько Юрій 
Олександрович

Інше:
державна  

та соціальна
 матеріальна

допомога

1500

12.  Грошові активи:
Установа (рахунки, 

внески)
Вид 

активу
Розмір
активу

Право
власності

Приходько Юрій
Олександрович
Декларує: 
Приходько Ю. О.

Готівкові
кошти 780000

UAH

Власник: 
Приходько

Ю. О. 

Приходько Юрій
Олександрович
Декларує: 
Приходько Ю. О.

Готівкові
кошти 5000

USD

Власник: 
Приходько

Ю. О. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 12.02.2008
Заг. пл. 37800 кв. м
Декларує: Марцевой
Андрій Володимирович

Трапівка
Татарбунар-
ський район

Одеська 
область

(Невідомо)
Власність %:

 100
Власник: 

Марцевой 
О. С. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 31.12.2016
Заг. пл. 2500 кв. м
Декларує: Марцевой
Андрій Володимирович

11.   Доходи, у тому числі подарунки:
Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

ІНГА МИКОЛАЇВНА ДУДАР
 (в. о. нач. відділу)

2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
Чоловік: Сич Григорій Іванович
Дочка: Сич Іванна Григорівна
3.3. Об’єкти нерухомості:

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 24.07.2009
 Декларує: Дудар
Інга Миколаївна

Марка:
ВАЗ

 Модель:
11173

Рік випуску:
2009

66445
Власник: 

Дудар І. М.

11.   Доходи, у тому числі подарунки:
Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Дудар Інга
Миколаївна 
Декларує: Дудар
Інга Миколаївна

Заробітна 
плата, 

отримана 
за основним

 місцем роботи 

158205
Власник: 

Дудар І. М.

Член сім’ї не 
надав інфор-

мацію

Власник: 
чоловік

 Сич
Г. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 18.09.1997
Заг. пл. 969 кв. м
Декларує:Дудар
Інга Миколаївна   

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Баришівський 
район

(невідомо)

Власність %:
 100

Власник: 
Дудар І. М. 

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 14.09.1999
Заг. пл. 83,5 кв. м
Декларує: Дудар
Інга Миколаївна

Київ
15

вартість
за останньою

оцінкою
311001 

Власність %:
 60

Дудар І. М.
20%

Дудар Г. І.
20%

Дудар І. Г.

3.3. Об’єкти нерухомості:

Об’єкт: 
квартира
Дата набуття 
права: 01.02.2007
Заг. пл. 32,4 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Вишгород (Невідомо)
Власність

100%: 
Власник: 
Карпов
 В. А.  

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Об’єкт: земельна
ділянка
Дата набуття 
права: 07.08.2014
Заг. пл. 1500 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Сухолуччя 35955
Власність:

100% 
Карпов

В. А.  

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 12.08.2008
 Декларує: Глава 
Олена Олексіївна

Nissan
Модель:
Qashgai

Рік випуску:
2008 

(невідомо)
Власник: 

Глава О. О.

11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Глава 
Олена Олексіївна
Декларує: 
Глава 
Олена Олексіївна

Заробітна пла-
та, отримана 
за основним 
місцем роботи

183125 Власник: 
Глава О. О.

 

Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИХОДЬКО (нач. відділу)
2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
Дружина: Приходько Вікторія Вікторівна
Син: Приходько Богдан Юрійович
3.3. Об’єкти нерухомості:

Власність %:

 100

Приходько
Ю. О. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 17.07.2006
Заг. пл.2500 кв. м
Декларує: Приходько 
Юрій Олександрович

Литвинівка (невідомо) 
Власність %:

 100
Приходько

Ю. О.

Приходько Вікторія
Вікторовна
Декларує: 
Приходько Вікторія
Вікторовна 

Дохід від
відчуження
нерухомого

майна

(член сім’ї
не надав 

інформацію)

Власник: 
Приходько

Ю. О. 

Власник: 
Приходько

В. В. 

Власник: 
Приходько

Ю. О. 

Власник: 
Приходько

В. В. 

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 16.01.2015
Заг. пл. 161,1 кв. м
Приходько Юрій
Олександрович.

Вишгород (невідомо)

Власність %:
 100

Приходько
Людмила
Вікторівна 

АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ МАРЦЕВОЙ 
(начальник відділу)

2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
Дочка: Марцева Марія Андріївна
Дружина: Марцева Катерина Володимирівна
3.3. Об’єкти нерухомості:

Трапівка
Татарбунар-
ський район

Одеська 
область

Власність %:
 100

заповіт
Власник: 

Марцевой 
О. С. 

(Невідомо)

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 22.06.2011
Декларує: 
Марцевой А. В.

Марка:
Тойота

Модель:
Авенсіс

Рік випуску:
2007 

(невідомо)
Власник: 

Марцевой
А. В.

Марцевой Андрій
Володимирович
Декларує: 
Марцевой Андрій
Володимирович

Заробітна 
плата, 

отримана 
за основним

місцем роботи

166740 Власник: 
Марцевой

А. В. 

Інше:
державна  

та соціальна
 матеріальна

допомога

Марцевой Андрій
Володимирович
Декларує: 
Марцевой Андрій
Володимирович

Дохід 
від надання

 майна 
в оренду

4861 Власник: 
Марцевой

А. В. 

Марцевой Андрій
Володимирович
Декларує: 
Марцевой Андрій
Володимирович

1500 Власник: 
Марцевой

А. В. 

7. Цінні папери:
Загальна 

інформація
Емітент

цінних паперів
Кількість Номінальна 

вартість
Право

власності

ПАТ 
« К и ї в с о ю з -
шляхпроект»

Вид паперів: 
акції
Дата 
набуття 
права:
24.01.2001
Декларує:
Дудар І. М.

23 0,50
Власник: 

Дудар І. М.

ПАТ 
« К и ї в с о ю з -
шляхпроект»

Вид паперів: 
акції
Дата 
набуття 
права:
22.03.2001
Декларує:
Дудар І. М.

1 0,50
Власник: 

Дудар І. М.

Заробітна 
плата, 

отримана 
за основним

 місцем роботи 

Дудар Інга
Миколаївна 
Декларує: Сич
Григорій Іванович

ВАДИМ АЛІКОВИЧ КАРПОВ 
(спеціаліст-землевпорядник)
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з керівництвом, звичайно, не порівняти. Але... 

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 22.01.2014
Декларує:
Карпов Вадим
Алікович 

Марка:
Acura

 
Модель:

MDX 
Рік випуску:

2008

(невідомо)
Власник: 
Карпов 

В. А. 

Від редакції:
В минулому номері нашої газети ми надрукували 

витяг з електронної декларації заступника голови 
міської ради О. Момота О. Рачинського. Однак, нам 
повідомили, що окрім трьох ділянок по 2 га у с. Са-
венки, в 2017 р. О. Рачинський придбав ще три ділян-
ки по 2 га в с. Абрамівка. І... не вніс їх у електронну 
декларацію, як цього вимагає закое. Як саме це було 
— читайте у Постанові Вишгородського райсуду:

Об’єкт: земельна
ділянка
Дата набуття 
права: 08.08.2011
Заг. пл. 1500 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Катюжанка 729
Власність:

100% 
Карпов

В. А.  

Об’єкт: земельна
ділянка
Дата набуття 
права: 24.06.2008
Заг. пл. 36 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Вишгород (невідомо)
Власність:

100% 
Карпов

В. А.  

Об’єкт: земельна
ділянка
Дата набуття 
права: 03.04.2007
Заг. пл. 515 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Вишгород 81300
Власність:

100% 
Карпов

В. А.  

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 28.07.2017
Заг. пл. 81,4 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Вишгород (невідомо)
Власність:

100% 
Карпов

В. А.  

Об’єкт: земельна
ділянка
Дата набуття 
права: 28.07.2017
Заг. пл. 1000 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Сувид (невідомо)

Власність:
100% 

Карпов
В. А.  

Об’єкт: земельна
ділянка
Дата набуття 
права: 31.12.2017
Заг. пл. 600 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Вишгород 211

Власність:
100% 

Карпов
В. А.  

4. Об’єкти незавершеного будівництва:
Загальна 

інформація
Місце 

знаходження
об’єкта

Зв’язок 
із суб’єктом 

декларування

Інформація
 щодо влас-
ника майна

Вид об’єкта: 
садовий (дачний)
будинок

Заг. пл. 60 кв. м
Декларує:
Карпов Вадим 
Алікович

Вишгород

Об’єкт 
повністю або 

частково 
побудований
з матеріалів 
чи за кошти

 суб’єкта 
декларування

Власність:

Карпов
В. А.  

11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Карпов
Вадим 
Алікович
Декларує: 
Карпов
Вадим 
Алікович

Заробітна 
плата, 

отримана
 за основним

 місцем роботи

136615

Джерело
 доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Власник: 
Карпов 

В. А.  

Вид 
доходу

Карпов
Вадим 
Алікович
Декларує: 
Карпов
Вадим 
Алікович

Інше: 
державна 

та соціальна
 матеріальна

допомога

1500
Власник: 
Карпов 

В. А.  

Карпова
Марина 
Вадимівна
Декларує: 
Карпов
Вадим 
Алікович

Подарунок 
у грошовій

формі 270000
Власник: 
Карпов 

В. А.  

«02» травня 2018 р.                    Справа № 363/1366/18
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2018 року                                 м. Вишгород

Суддя Вишгородського районного суду Київської області Бали-
чева М.Б., при секретарі Рибки І.Є., за участі прокурора Вишго-
родського відділу Київо-Святошинської місцевої прокуратури..., 
захисника..., правопорушника Рачинського О. С., розглянувши 
матеріали які надійшли з Департаменту захисту економіки Управ-
ління захисту економіки в Київській області про притягнення Ра-
чинського О. С., громадянина України, працюючого заступником 
голови Вишгородської міської ради, який зареєстрований за 
адресою..., який проживає за адресою: мікрорайон «Берізки»..., 
до адміністративної відповідальності за вчинення адміністра-
тивних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 172-6 
КУпАП, —

ВСТАНОВИВ:
Рачинський О. С., будучи заступником голови Вишгородської 

міської ради Київської області, являючись субєктом відповідаль-
ності за правопорушення, повязані з корупцією, відповідно до 
пункту «в» п. 1, ч. 1 ст. 3 Закону, примітки до ст. 172-6 КУпАП, 
в порушення вимог ч. 2 ст. 52 даного Закону, пункту 1 Рішення 
НАЗК від 10.06.2016 року №2 «Про початок роботи системи по-
дання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування»... та 
пункту 6 розділу ІІ Порядку формування, ведення та оприлюд-
нення (надання) інформації Реєстру, затвердженого рішенням 
НАЗК від 10.06.2016 року № 3, не повідомив про суттєві зміни у 
майновому стані, які виникли у звязку з придбанням 03.10.2017 
року земельних ділянок за ціною 99256,00 грн. за кожну, чим вчи-
нив адміністративне правопорушення, повязане з корупцією, від-
повідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

Так, Рачинський О. С. 3 03.10.2017 року у м. Вишгороді Київсь-
кої області уклав договори купівлі продажу трьох земельних 
ділянок, а саме: площею 2 га..., що розташована за адресою: 
Абрамівська сільська рада Вишгородського району...; площею 
2 га..., що розташована за адресою: Абрамівська сільська рада 
Вишгородського району... та площею 2 га.., що розташована за 
адресою: Абрамівська сільська рада Вишгородського району... 

В судовому засіданні Рачинський О. С. вину у вчиненні зазна-
чених адміністративних правопорушень визнав повністю, пояс-
нив, що дійсно, 03.10.2017 року уклав договори купівлі-продажу 
вказаних земельних ділянок, однак не повідомляв НАЗК, вважав, 
що вказані правочини потрібно зазначати в декларації за 2017 
рік, яку ним подано 31.03.2018 року.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що адміністративним 
стягненням, необхідним і достатнім для виховання Рачинського 
О. С. у дусі додержання законів України, поваги до правил спів-
життя та запобіганню вчиненню ним нових правопорушень по-
винна бути міра відповідальності у виді штрафу в межах санкції 
статті, за якою він притягується до відповідальності.

Вирішуючи питання щодо винності Рачинського О. С. суд зва-
жує на наступні обставини.

Так, розпорядженням № 185 (по особовому складу) від 
30.09.2014 року виконавчого комітету Вишгородської міської 
ради Рачинського О. С. призначено на посаду заступника місь-
кого голови з питань діяльності виконавчих органів ради та під-
тверджено 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування 
V-категорії.

Відповідно до рішення №2/6 від 14.12.2015 р. Вишгородської 
міської ради... на другій сесії VII скликання Рачинського О. С. за-
тверджено на посаду заступника міського голови з питань діяль-
ності виконавчих органів ради...

Тобто, Рачинський О. С. є посадовою особою органу місце-
вого самоврядування, який призначається на посаду шляхом 
затвердження міською радою за пропозицією міського голови і 
приймається рішенням відповідної ради.

01.10.2014 року Рачинський О. С. прийняв присягу посадової 
особи місцевого самоврядування.

14.12.2015 року Рачинський О. С. письмово попереджений про 
відповідальність за вчинення корупційних або повязаних із коруп-
цією правопорушень.

Відповідно до Примітки ст. 172-6 КУпАП, субєктом правопо-
рушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та 
другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобо-
вязані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування...

Рішенням НАЗК від 10.06.2016 р. № 2 «Про початок роботи си-
стеми подання та оприлюднення декларації осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», 
визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, розпочинає роботу в два етапи:

перший етап — з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року... 
другий етап — з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для 

всіх інших субєктів декларування та декларацій (повідомлень), 
передбачених Законом.

Разом із цим, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, щодо особливостей фінансового 
контролю окремих категорій посадових осіб» від 23.03.2017 р. 
№ 1975-VІІІ внесено зміни до Закону України «Про запобігання 
корупції», а саме: розділ ХІІІ «Прикінцеві положення» доповне-
но пунктом 5-1 такого змісту: «Продовжити до 1-го травня 2017р. 
строк подання щорічної декларації осіб, які відповідно до цього 
Закону подають таку декларацію вперше».

03.10.2017 р. у м. Вишгороді... між... ОСОБА_4 який діяв від 
імені ОСОБА_5 на підставі довіреності (продавець) та Рачинсь-
ким О. С. (покупець) укладено договір купівлі продажу земельної 
ділянки площею 2 га.., що розташована за адресою: Абрамівська 

сільська рада Вишгородського району...
За цим договором покупець сплатив продавцю грошові кошти 

в сумі 99256,00 грн. Вказаний договір купівлі продажу був завіре-
ний приватним нотаріусом ОСОБА_8...

Крім того, 03.10.2017 р. у м. Вишгороді... між ОСОБА_6 (про-
давець) та Рачинським О. С. укладено договір купівлі продажу 
земельної ділянки площею 2 га.., що розташована за адресою: 
Абрамівська сільська рада Вишгородського району...ті.

За цим договором покупець сплатив продавцю грошові кошти 
в сумі 99256,00 грн. Вказаний договір купівлі продажу був завіре-
ний приватним нотаріусом ОСОБА_8...

Також, 03.10.2017 р. у м. Вишгороді... між ОСОБА_4, який діяв 
від імені ОСОБА_7 на підставі довіреності (продавець) та Рачин-
ським О. С. укладено договір купівлі продажу земельної ділянки 
площею 2 га.., що розташована за адресою: Абрамівська сільсь-
ка рада Вишгородського району...

За цим договором покупець сплатив продавцю грошові кошти 
в сумі 99256,00 грн. Вказаний договір купівлі продажу був завіре-
ний приватним нотаріусом ОСОБА_8...

Статтею 7 Закону України «Про державний бюджет на 2017 
рік» визначено прожитковий мінімум на одну працездатну особу 
станом на 01 січня 2017 року в сумі 1600 грн.

Отже відповідальність за ч. 2 ст. 172 6 КУпАП настає за умови 
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення у разі суттєвої 
зміни у майновому стані субєкта декларування, а саме отриман-
ня ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 про-
житкових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 
січня відповідного року тобто перевищує 80000 грн.

Таким чином, Рачинський О. С. придбав майно (земельні ділян-
ки) на суму 92256 грн., за кожну, що становить 62,0 прожиткових 
мінімумів працездатних осіб, установлених на 01 січня 2017 року, 
що потребує здійснення додаткових заходів фінансового контро-
лю, передбачених ч. 2 ст. 52 Закону, тому у нього виник, обовязок, 
передбачений цією нормою, а саме у десятиденний строк з мо-
менту придбання майна письмово повідомити про суттєві зміни 
в майновому стані НАЗК. Зазначена інформація вноститься до 
Реєстру та оприлюднюється на офіційному веб сайті НАЗК.

Тобто, у Рачинського О. С. виник обовязок повідомити НАЗК 
про суттєві зміни в майновому стані упродовж періоду з 00.00 год. 
04.10.2017 року по 23.59 год. 13.10.2017 року.

Отже, Рачинський О. С., будучи заступником голови Вишго-
родської міської ради був зобовязаний у десятиденний строк у 
разі суттєвої зміни у майновому стані, а саме отримання доходу, 
придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових міні-
мумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповід-
ного року письмово повідомити про це НАЗК.

14.10.2017 в 00.00 год. Рачинський О. С. порушив порядок, пе-
редбачений ч. 2 ст. 52 Закону, а саме у десятиденний строк з мо-
менту придбання майна письмово не повідомив НАЗК про суттєві 
зміни у майновому стані.

Таким чином, Рачинський О. С. вчинив адміністративні право-
порушення, передбачені ч. 2 ст. 172-6 КУпАП: неповідомлення 
або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка 
в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому 
стані, що тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши докази по 
справі, суд приходить до висновку, Рачинський О. С. обґрунтова-
но обвинувачується у скоєнні адміністративних правопорушень 
передбачених ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

У відповідності до ст.ст. 23, 33 КУпАП при призначенні пока-
рання суд враховує характер вчиненого правопорушення, осо-
бу правопорушника та обставини, що помякшують і обтяжують 
відповідальність і вважає, що оскільки адміністративне стягнен-
ня є мірою відповідальності і застосовується з метою вихован-
ня особи, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, 
стягнення правопорушнику Рачинському О. С. слід призначити в 
межах санкції статті за якою він притягується до адміністративної 
відповідальності у вигляді штрафу.

Згідно до ст. 36 КУпАП, якщо особа вчинила кілька адміністра-
тивних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються 
одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накла-
дається в межах санкції, встановленої за більш серйозне право-
порушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому 
разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передба-
чених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених пра-
вопорушень.

Відповідно до статті 40-1 КУпАП стягнути з Рачинського О. С. 
судовий збір на користь держави у розмірі, передбаченому ЗУ 
«Про судовий збір».

З урахуванням наведеного та керуючись статтями 33, 40-1, ч. 2 
ст. 172-6, 283, 284 КУпАП, суд, —

ПОСТАНОВИВ:
Рачинського О. С. визнати винним у вчиненні адміністративних 

правопорушень, передбачених частиною 2 статті 172-6 КУпАП:
— за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП призначити адміністративне стягнен-

ня у виді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

— за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП призначити адміністративне стягнен-
ня у виді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

— за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП призначити адміністративне стягнен-
ня у виді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

На підставі ст. 36 КУпАП остаточно накласти на Рачинського 
О. С. адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 100 не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 
(одна тисяча сімсот) гривень.

Стягнути з Рачинського О. С. судовий збір у розмірі 352 (триста 
пятдесят дві) гривні 40 (сорок) копійок на користь держави...

        
       Суддя                                                 М.Б. Баличева
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(Закінчення. Початок на стор-х 2-3)

«Внесення змін до генерального плану 
м. Вишгород Київської області»

Завтрашній день міста

Від редакції
Як відомо, результат вирішення будь-якого завдан-

ня залежить від правильно підібраних вихідних 
даних. Всі розрахунки науковців з ДП НДПІ місто-
будування грунтуються на тому, що (цитую): «пер-
спективна чисельність населення міста Вишго-
род, станом на 1.01.2036 р. становитиме 45,0 тис. 
чол. Але, містобудівна ємність території міста, з 
урахуванням вільних територій, територій вироб-
ничих підприємств, що пропонуються під житлове 
будівництво, свідчить, що в місті можливо розсе-
лити 55,413 тис. чол.».

Це — справжнісінька маячня сивої кобили. Вже у 
2010 р. фактична чисельність населення Вишгорода 
(враховуючи зареєстрованих в навколишніх селах) 
складала біля 40 тис. осіб. Сьогодні, якщо врахува-
ти число побудованих за ці роки багатоповерхівок, 
ця кількість сягає 50 тисяч. Окрім того, зараз на те-
риторії міста продовжують будуватися величезні 
житлові комплекси, які будуть заселені найближчим 
часом: кілька 25-поверхівок біля СШ «Сузір’я», ЖК 
«Французький бульвар», ЖК «Борисо-Глібський». 
Лише багатоповерхівки біля СШ «Сузір’я» поповнять 
населення міста на 5 тис. людей.

А незабаром, з легкої руки міського голови і депу-
татської більшості, у Вишгороді почнуться нові бу-
дівництва: на території ПрАТ «Вишгородсільрибго-
сп», на вул. Ватутіна, 100, на вул. Набережна, 6... Ці 
новобудови теж будуть заселені через кілька років.

А, відтак, всі розрахунки горе-розробників генпла-
ну та змін до нього, у всякому випадку, щодо розбу-
дови соціальної інфраструктури в місті — справж-
нісінька «фількіна грамота». Розраховані ними 55 
тис. чоловік у Вишгороді з’являться найближчим ча-
сом. Якщо вже не з’явилися.

А тепер давайте підрахуємо скільки, наприклад, 
розробниками генплану пропонується додаткових 
шкільних місць до вже існуючих: 960 + 960 + 660 =  
2580. Це, фактично, одна велика школа. А їх потрібно, 
як мінімум, три. 

Додаткових місць в дитячих дошкільних установах 
заплановано: 120 + 120 + 160 + 65 + 120 + 280 + 120 
+ 65 = 1050. Це — приблизно ще 4 дитсадки. Причо-
му, розробники генплану і змін до нього, чомусь, не 
вказують скільки з цих дитсадків будуть державні, а 
скільки — приватні, де потрібно платити немалі гро-
ші. Зараз в електронних чергах до 4-х міських дит-
садків записано 567 дітей. Тож, місту потрібно не чо-
тири, а, принаймні, вдвічі більше дитсадків. 

Отже, вже лише через те, що в генплані і змінах до 
нього закладені явно занижені дані щодо кількості 
населення в місті, у існуючому вигляді його не можна 
приймати ні в якому разі. І голосування за пропоно-
ваний документ можна розглядати як злочин перед 
містом і його жителями. Нинішніми й майбутніми. 
«Фахівців» з ДП НДПІ містобудування потрібно зму-
сити переробити генплан, причому — за їх рахунок. 
Якщо ж хтось їх змусив внести в проект генплану не-
правдиві дані, цим повинні займатись правоохорон-

№ ділянки

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
ХІІІ
ХІV
ХV

ВИБІРКОВА
Разом

Територія,
га

1,85
3,19
11,1
1,4

1,16
2,51
2,27
1,42
4,24
9,4

6,85
1,75
1,52
5,63
4,67
6,7

65,66

Житловий
 фонд, кв.  м

22570
38918

135420
17080
14152
30622
27694
17324
51728
114680
83570
21350
18544
68686
56974
81740

801052

Кількість
квартир,

од.
347
599
2083
263
218
471
426
267
796
1764
1286
328
285
1057
877
1258

12324

Кількість
 населення,

чол.
645
1112
3869
488
404
875
791
495
1478
3277
2388
610
530
1962
1628
2335

22887

Кількість ма-
шино-місць,

одиниць
181
311

1083
137
113
245
221
139
414
918
669
171
148
549
456
654

6409

Таблиця V. 3.

Таблиця V. 4.

№ 
п/п
1
2
3
4
5
6

Установи, підприємства, споруди

Яхт-клуб
Торговельно-розважальний комплекс
Музичний хол
Готельний комплекс
Готельно-розважальний комплекс
Разом

машино-місць
30

200
42
15
18

305

Площа автостоянок

га
0,075

0,5
0,105

0,0375
0,045

0,8125

— будівництво вул. Липова від а/д Р-69, протяжністю 0,7 
км;

— будівництво вул. Новопромислова від а/д Р-02 в на-
прямку західної межі протяжністю 6,5 км.

При освоєнні ділянок перспективного будівництва, не-
обхідно також провести заходи з реконструкції існуючих 
житлових вулиць, привести параметри проїзної частини до 
нормативних, а саме розширити проїзну частину до 6,0-7,5 
м, провести капітальний ремонт дорожнього покриття та ви-
конати заходи з благоустрою прилеглої території.

Загальна протяжність нових житлових вулиць, що наміче-
на до будівництва становить 12,6 км.

Технічні параметри (ширина в червоних лініях, кількість 
смуг руху) передбачених до будівництва або реконструкції 
вулиць визначені згідно діючих норм (ДБН-360-92**, ДБН В 
2.3.5–2001) та у відповідності до функціонального призна-
чення, категорії вулиці, перспективної інтенсивності транс-
портних потоків.

Розрахункова пропускна спроможність однієї смуги руху 
для магістральної вулиці регульованого руху становить 700 
приведених автомобілів за годину «пік», та для житлової ву-
лиці — 200 приведених автомобілів за годину «пік».

Зважаючи на наявність існуючої багатоповерхової забу-
дови, стислі умови та інші обмеження на окремих ділянках 
населеного пункту, ширина червоних ліній деяких існуючих 
магістральних вулиць була зменшена, але не більше як на 
20% від прийнятих нормативних параметрів.

Легковий транспорт
Виходячи з прийнятого рівня автомобілізації на розрахун-

ковий етап, який становить 280 авто на 1000 мешканців, за-
гальна кількість індивідуального автотранспорту населення 
м. Вишгорода становитиме 14973 одиниці, з яких: 

— 12004 одиниці для мешканців багатоквартирної забу-
дови;

— 2969 одиниць для мешканців садибної забудови.
Зберігання індивідуальних автомобілів мешканців садиб-

ної забудови передбачено безпосередньо на присадибних 
ділянках. 

Для мешканців перспективної багатоповерхової забудови 
для постійного зберігання індивідуального транспорту не-
обхідно передбачити будівництво сучасних гаражних ком-
плексів (паркінгів), в межах території проектної ділянки під 
будівництво.

Площа забудови, конструктивні рішення, поверховість та 
інші характеристики паркінгів, визначаються проектною до-
кументацією для кожної ділянки, виходячи з містобудівних 
умов та обмежень на подальших стадіях проектування.

В наступній таблиці представлена необхідна кількість ма-
шино-місць по ділянкам багатоквартирного житлового будів-
ництва. 

♦♦Примітка: розрахунок кількості машино-місць виконано 
виходячи з прийнятого рівня автомобілізації на перспективу.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів на-
селення необхідно передбачити мережу відкритих автостоя-
нок біля нових підприємств загальноміського значення.

Функцію ремонтно-технічного обслуговування автомобілів 
виконуватимуть автозаправні станції  та спеціалізовані 
станції технічного обслуговування. Враховуючи фактор 

росту рівня автомобілізації (з упрахуванням транзитного 
транспорту), необхідність  в об’єктах для їх обслуговування 
на розрахунковий етап становитиме:

— автозаправні станції: загальна потужність — 30 палив-
но-роздавальних колонок;

— станції технічного обслуговування, загальна потужність 
— 60 постів обслуговування;

Виходячи з цих потреб, а, також, беручи до уваги потуж-
ність існуючих об’єктів, на розрахунковий етап, виникає 
додаткова необхідність в закладах ремонтно-технічного об-
слуговування:

— станції технічного обслуговування — дві одиниці.   

Розрахун-
ковий етап

53475
36,6
1,6
38,6

1,7
280

Існуючий 
стан

27825
25,0
1,1

29,3

1,3
215

№ 
п/п
1
2
3
4

5
6

Найменування

Чисельність населення
Довжина магістральної мережі
Щільність магістральної мережі
Довжина ліній руху автобусу 
(в т. ч. приміського) по осі вулиць
Щільність ліній руху автобусу
Рівень автомобілізації

Одиниця
виміру
чоловік

км
км/км2

км

км/км2
авто на 1000
мешканців

Етапи проектування
Таблиця V. 5.

Ємність гостьових стоянок

Техніко-економічні показники

ня органи для того, щоб з’ясувати хто саме і навіщо 
це зробив. 

Втім, можна спробувати й самим проаналізувати 
кому саме генплан вигідний в існуючому вигляді. 

Сьогодні багатоквартирний житловий фонд, згідно 
табл. «Рух житлового фонду та населення м. Вишго-
род Київської області» (стор. 2) складає 783,9 тис. кв. 
метрів.  Зрозуміло, що ці 783,9 квадратів включені і 
ЖК «Ярославичі», і ЖК «Ольжин град», і три будинки 
на вул. Шолуденка (6-Б, 6-В і 6-Г), і інші новобудови 
останніх 15 років. Отже, принаймні половина з цих 
квадратів (у кращому випадку) — старий житловий 
фонд. Переважна більшість людей в новобудовах 
працюють в Києві. Таким чином, Вишгород для ос-
новної маси жителів вже перетворився в такий собі 
«спальний масив», куди вони приїздять просто пе-
реночувати. Не хочемо ображати новоселів, однак, 
навряд чи їх зацікавленість в тому, що робиться в 
місті виходить далеко за межі їх двору та найближчо-
го супермаркету... А вже існуючий багатоквартирний 
житловий фонд планується збільшити вдвічі — до 
1563,724 кв. метрів. Коментарі, як кажуть, зайві...

Те, що генплан зі змінами, який О. Момот і К° на-
стирливо пропонують прийняти міським депутатам, 
створений в інтересах забудовників, яких, всупереч 
здоровому глузду і закону, в міській раді представ-
ляє голова комісії з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’язку С. Пінчук, видно 
неозброєним оком. Як видно і те, що розробники змін 
не забули врахувати і його особисті інтереси. 

Взяти, наприклад, розділ «Теріторіальний розви-
ток», що починається словами (цитую): «Проектом 
передбачається розміщення нового житлового 
будівництва в межах м. Вишгород на 19 ділянках 
житлового будівництва. Переважна частина ново-
го житлового будівництва — це багатоквартирна 
забудова. Обсяги нового житлового будівництва 
в місті становитимуть — 902,209 тис. кв. м. За-
гальна територія, що потрібна для забезпечен-
ня потреб населення в новому житлі становить 
близько 145 га. Нове будівництво, здебільшого пла-
нується на вільних територіях та переведення 
садівничих товариств у садибну забудову».

А далі йде таблиця ІV. 3.2. Зверніть увагу на пер-
ший пункт, в якому йдеться про ділянку площею 
1,85 га, де планується побудувати 22 тис. 570 кв. м 
багатоквартирного житла. Це — частина території 
того самого ПрАТ «Вишгородсільрибгосп», якому 
на минулій сесії була передана в оренду на 49 років 
земельна ділянка площею 2,8342 га «для обслуго-
вування та реконструкції існуючого майнового ком-
плексу». Що цікаво, в змінах до генплану так і вказа-
но: «ВАТ «Вишгородсільриба», садибна».

Але ж, зверніть увагу на слова: «Переважна ча-
стина нового житлового будівництва — це ба-
гатоквартирна забудова... Нове будівництво, 
здебільшого планується на вільних територіях та 
переведення садівничих товариств у садибну забу-
дову».  Так що, майте на увазі «садибна» прямо озна-
чає — «багатоквартирна».

Ну, і кілька слів про №.5.1. (ідентична табл. ІV. 2.3.) 
(4 стор.). Здається нам, що всі перераховані там 
об’єкти, — від бази відпочинку на лівому березі до 
промислового вузла (включаючи торгово-розва-
жальний комплекс на півострові та три торгових ком-
плекси на правому березі) вже давно поділені і між 
будівельниками, і між майбутніми власниками (якщо 
це не одні й ті ж люди). І ще нам здається, що серед 
цих будівельників (власників) є люди з прізвищами 
такими самими, як у представників нашої місцевої 
влади. Як законодавчої, так і виконавчої. Ну, або ж ці 
люди — їх друзі чи знайомі.

Жодних сумнівів, що зміни до генплану вносилися 
не в інтересах вишгородців, а в особистих інтересах  
представників нашої влади. 

...Втім, читайте уважно, шановні читачі. Бо в доку-
менті, про який йдеться, ще багато цікавого. Читайте 
уважно і — робіть висновки щодо того, чи потрібні 
нам у генплані міста такі зміни. 

І, звичайно ж, — чи потрібна нам така влада.  


