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В 2018 році були проведені наступні роботи:  
1.Капітальний ремонт за рахунок коштів виділених з бюджету міста: 

      Проведено капітальний ремонт шиферних покрівель будинків по вул.: 

Грушевського, 1, 3, 7 (вся покрівля),Хмельницького, 4 (вся покрівля), 

Мазепи, 10.Також проведено частковий ремонт покрівлі та зовнішньої 

водостічної системи в будинку по пр. Мазепи, 3. 

       В будинках по пр. Мазепи, 1, Мазепи, 5 виконано утеплення фасадної 

частини блоків сходових маршів з послідуючим пофарбуванням у всіх 

під’їздах. Виконано капітальний ремонт вхідних груп в будинку по пр. 

Мазепи, 2. 

Також проведено ремонтні роботи в дитячих закладах міста: 

днз «Ластівка»,днз «Сонечко»,днз «Золотий ключик»,гімназія 

«Інтелект», центр «Джерело» на загальну суму 3 257 251, 35 грн. 

Восени 2015р. на сесії Вишгородської міської ради було прийнято 

програму енергозбереження в житлових багатоповерхових будинках 

«Теплий під’їзд», яка передбачає заміну старих дерев’яних вікон на 

металопластикові в під’їздах житлових багатоповерхових будинках. В 2018 

році за цією програмою були проведені роботи по заміні вікон в таких 

житлових будинках: Симоненка, 2,4-А; Грушевського, 6; Лугова, 3; Київська, 

18 (під’їзди № 3, № 4); Шкільна, 7; вул. Дніпровська, 3-Б, 5. Виконуються 

роботи по встановленню дверей на міжповерхових переходах в будинку по 

вул. Грушевського, 9. Програма «Теплий під’їзд» продовжується і на даний 

час до повної заміни старих вікон на нові. 

 

                    3. Поточний ремонт за рахунок бюджетних надходжень. 

 

Виконано поточний ремонт під’їздів в будинках по пр. Мазепи, 7, пр. 

Шевченка, 7 (перший під’їзд), вул. Набережна, 12 (під’їзд №1), вул. 

Дніпровська, 3, 7, вул. Дніпровська, 2, 4 (перші поверхи), вул. Шолуденка, 6Б 

(під’їзд № 2), вул. Гриненка, 1А(ремонт тамбуру та першого поверху),вул. 

Симоненка, 2 (тамбур вхідної групи під’їзду №4). 

Проведено поточний ремонт парапету на покрівлі в будинках по пр. 

Шевченка, 5, вул. Грушевського, 5, вул. Дніпровська, 11, вул. Симоненка, 4В. 

Виконано ремонт вентиляційних каналів в будинках по вул. Дніпровська, 

2, 4, 6, вул. Шолуденка, 6 

Виконано ремонт козирків над вхідними групами в будинках по вул. 

Дніпровська, 2, 4. 

Виконано ремонт машинних приміщень (ліфтових) в будинку по просп. 

Шевченка, 9А. 

Виконано ремонт парапету та примикань покриття покрівлі до стін в 

будинках по вул. Шолуденка, 3, вул. Хмельницького, 2, Шолуденка, 6А. 

Виконано роботи з ремонту сходів вхідної групи в будинку по вул. 

Грушевського, 6. 
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Виконано роботи з накриття приямків та спуску в підвал в будинку по вул. 

Грушевського, 9. 

Виконано ремонт всього вимощення в будинках по вул. Дніпровській, 4 та 

вул. Симоненка, 5. 

Виконано частковий ремонт вимощення в будинках по просп.Шевченка, 

5(під’їзди № 4, 5, 6), вул. Дніпровська, 3. 

Проведено ремонтні роботи м’якого покриття над входом  у підвал в 

будинку по вул. Київська, 11. 

Виконано роботи з поточного ремонту покрівлі в будинку по вул. 

Кургузова, 11А (ремонт снігових утримувачів  на покрівлі під’їзду №1). 

Виконано поточний ремонт шести ліфтів в житловому будинку по просп. 

Шевченка, 9А. 

Проведено заміну лічильників обліку тепла в будинках по вул. Дні-

провська, 1, 2, 3,  пр. Мазепи, 1, вул. Хмельницького, 1. Також проведено 

повірку теплових лічильників в будинках по вул. Гриненка, 1А, Дніпровська, 

9;  Київська, 5, 8, 12, 18 (під’їзди № 3, № 4),20; Набережна, 6А, 8; Симонен-

ка, 2,  4В (4-6 секції), 5, 7; пр. Шевченка, 5,6 (1-2, 3-4 секції), 9, 9А; пр. 

Мазепи, 2; вул. Шкільна, 7, 7/1, вул. Шолуденка, 3, 5, 6, 6А. 

 

                        IV. Шляхове господарство 

 
В 2018 році було виконано: 

Поточний ремонт проїздів та тротуарів по вул.: Грушевського, 

Кургузова, Київській, Гріненка, 9-11, Хмельницького, Межигірського Спаса 

від № 18 до № 24/2, Шолуденка, Набережній, Симоненка,  Шкільній, 

Ватутіна, 62, пр. Мазепи, пров. Квітковий, просп. Шевченка, пл. Шевченка, 1  

загальною площею 4106м2. 

Ямковий ремонт по вул.: Калнишевського, Межигірського Спаса, 

Набережній, Шолуденка, Грушевського, 6 загальною площею 52 м2. 

Капітальний ремонт тротуарів: пр. Шевченка від вул. Шкільної до 

вул. Космонавта Поповича загальною площею 1000 м2. 

Капітальний ремонт проїзної частини доріг та стоянок для 

автомобілів, прибудинкової території: вул. Хмельницького, 

1,5,8;Симоненка, 1, 10; Грушевського, 3, 10; пр. Шевченка, 5, 6; Кургузова, 2, 

7; Дніпровській, 3А , загальною площею 14 697 м2. 

Також проведено капітальний ремонт по вул. Піщаній (2174 м2). 

В 2016 році розроблено схему організації дорожнього руху в м. 

Вишгород в якій розрахунково визначено місця для встановлення 

пішохідних переходів, дорожніх знаків та дорожньої розмітки, ширину 

тротуарів. Важливе значення цієї схеми полягає в забезпеченні пішоходів та 

водіїв автомобілів безпечно та комфортно пересуватись містом. Згідно 

схемив 2018р. було влаштовано 10 безпечних переходів по пр. Мазепи, пр. 

Шевченка, вул. Кургузова, а також встановлено світлофорний об’єкт на 

перехресті доріг Р-02 Київ-Іванків-Овруч (заїзд до Національної гвардії.) 
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Проектується будівництво дороги додаткового об’їзду та виїзду з м. 

Вишгород на трасу Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (в районі вулиці 

Кургузова). 

 

 

V. Утримання зовнішньої зливової каналізації 

 
У 2018 році виконано гідродинамічне прочищення колекторів зливової 

каналізації: вул. Дніпровській (85м/п), прочищено 4 каналізаційні колодязі та 

9 зливоприймальників;  вул. Гріненка (75 м/п) і прочищено 2 каналізаційні 

колодязі. Побудовано зовнішню дощову каналізацію по вул. Шкільній (275 

м/п). 

VI. Зовнішнє освітлення 
 

У 2018 році по місту Вишгород проведено роботи по  встановленню 315 

світлодіодних енергоекономічних світильників. Замінено 2,5 км ліній 

електроживлення. 

Також проведено розширення освітлювальних зон міста шляхом 

додаткового встановлення опор освітлення у кількості 15 одиниць. 

 

VII. Озеленення та благоустрій міста 

 
В 2018 році по озелененню та благоустрою міста Вишгород 

проведено такі роботи: 

- встановлено металеві парканчики біля газонів та клумб в будинках 

по вул.: Симоненка, 1-Б (263 м/п); Хмельницького, 8 (44 м/п); Дніпровська, 

11 (178 м/п); Шевченка, 2-Г (215 м/п); Грушевського, 9 (19 м/п); Дніпровська, 

3-А (64 м/п); Набережна, 4-А (46 м/п); пр. Мазепи, 6 (192 м/п);пр. Мазепи, 10 

(72 м/п); Кургузова1-А корпус 1, 2, 3 (127 м/п); Київська, 8 (98 м/п); 

Шолуденка, 3 (105 м/п); Шолуденка, 5 (128 м/п); Шолуденка, 7(81 м/п); пр. 

Шевченка, 6 (64 м/п); Шкільна, 7 (128 м/п); на набережній Київського 

водосховища біля спортивного майданчика (34 м/п); 

- встановлено декоративної огорожі на майданчиках для сміттєвих 

контейнерів: буд. Дніпровська, 3-А (35 м2); пр. Шевченка, 2-Г (30 м2); 

Хмельницького, 8 (37 м2); 

-  встановлено металевих перил: вул. Дніпровській, 3-А (18 м/п); вул. 

Набережна, 4-А (6 м/п); вул. Кургузова, 4 (30 м/п); Симоненка, 10 (31 м/п);  

Симоненка, 7(35 м/п); Дніпровська, 4 (30 м/п); площа Строкова (30 м/п); 

- встановлено системи автоматичного поливу: вул. Набережна, 8 (1 

шт.); вул. Набережна, 12 (1 шт.); 

- встановлено елементів спортивних та дитячих майданчиків: пр. 

Мазепи, 13/9 (1 шт.); пр. Шевченка, 2-Д (9 шт.); пр. Шевченка, 2-Г (9 шт.); 

вул. Кургузова, 4 (1 шт.); вул. Дніпровська, 2 (4 шт.); вул. Дніпровська, 3(1 

шт.); вул. Дніпровська, 3-А (2 шт.); між буд. Дніпровська, 9, 11(4 шт.), вул. 
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Симоненка, 1-Б (4 шт.); Симоненка, 4 (1 шт.); вул. Симоненка, 10 (3 шт.); вул. 

Грушевського, 9 (5 шт.); вул. Грушевського, 12 (2 шт.); вул. Шолуденка, 6-Б 

(1 шт.); вул. Лугова, 3 (1 шт.); вул. Лугова, 25 (4 шт.), на набережній 

Київського водосховища біля спортивного майданчика (9 шт.) та біля озера 

(5 шт.); по пр. Мазепи біля бювета (32 шт.). 

Також в 2018 році було закуплено та встановлено: лав паркових 41 шт., 

вбиралень для собак 20 шт. 

Закуплено та висаджено: квітів 1665 шт., дерев 37 шт., кущів 164 шт. 

Зроблено поточний ремонт та фарбування елементів дитячих 

майданчиків 125 шт., паркану та перил 216м/п., лав паркових 291 шт. 

Проведено посів та підсіювання газонів 530 м2, зроблено системи 

автоматичного поливу у кількості 4 шт. 

Біля 80 шт. аварійних дерев вирізано, ще стільки ж заплановано 

вирізати. 

В 2018 році проведено реконструкцію міського бювета по пр. Мазепи. 

Також біля будинку по пр. Мазепи, 6 влаштовано інклюзивний 

дитячий майданчик. 

Виконано поточний ремонт сцени в парку «Галявина Казок» по вул. 

Шкільній. 
Проведено поточний ремонт трьох багатофункціональних 

спортивних майданчиків. 

На даний час проводиться реконструкція прибудинкової території біля 

будинку по пр. Шевченка, 5 із побудуванням нових дитячого та 

спортивного майданчиків. 

Збудовано «Мотузковий парк» біля житлового комплексу 

«Ярославовичі» із облаштуванням дитячого і спортивного майданчиків та 

зон відпочинку.  

 

 

VIIІ. Благоустрій та утримання міських кладовищ 

 
В 2018 році  на новому кладовищі встановлено огорожу зі сторони 

масиву «Дідовиця» 370 м/п. На старому кладовищі по вул. Ватутіна 

відновлено 65 м/п огорожі. 

Проведено видалення 45 аварійних дерев, а також роботи з розчищення 

та планування території з метою часткового розширення кладовища,  
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IX. Дошкільні навчальні заклади 
1. «Чебурашка» 

У дошкільному закладі 12 груп. Списковий склад  складає 430 дітей, 

середньорічне відвідування дітей - 376 дітей.  

З  міського бюджету було виділено кошти на капітальний ремонт у 

групах  - 2.290.000 тис.грн.  

Відремонтовано 8  дитячих майданчиків - 956.300 тис.грн.  

У 2018 р. був огороджений дитячий садочок новим парканом  -  603.500 

тис.грн. 
Була встановлена  та введена в експлуатацію пожежна сигналізація - 

660.000 тис.грн. 

Восени, після ремонту дитячих майданчиків, були зроблені нові 

доріжки до кожного з  майданчиків - 150.000 тис.грн.  

 

Продовжуються роботи по добудові нового корпуса. 

 

2. «Ластівка» 

У 2018 році у закладі функціонувало 8 груп, загальна кількість дітей 

складала 260 дітей. 

Фінансово-матеріальне забезпечення здійснювалось за рахунок 

бюджетних коштів, за які було придбано: 

Шкільні дошки – 5990,00 грн. 

Шафа для жарки – 27880,00 грн. 

М’який інвентар – 69935,10 грн. 

 

Продовжуються роботи по добудові нового корпуса 

 

 

3. «Золотий ключик» 
У закладі функціонує 9 груп,фактичний склад дітей за списком – 310.  

З  міського бюджету було виділено кошти на: 
Капітальні ремонти: тіньові навіси -  700 тис. грн., ремонт приміщень – 

989610,20 грн. 

Поточні ремонти: 780000,00 грн. (установка автоматичної пожежної 

сигналізації, вогнезахист дерев’яних конструкцій покрівлі); 194991,98 грн. 

(ремонт школи «Надія»). 

 

4. «Сонечко» 

На сьогоднішній день відвідує 299 дітей - 7 вікових груп. У цьому році 

на базі садочка проводилось засідання районного методичного об’єднання 

практичних психологів «Формування психологічного здоров’я дошкільників 

за допомогою терапевтичних казок», семінар –практикум з педагогічними 

працівниками «Формування позитивного мислення у педагогів», круглий стіл 
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з батьками « Особливості 4-го року життя», семінар-практикум для 

вихователів «Психологія конфлікту. Педагогічне спілкування» 

   За кошти виділені міською радою було проведено капітальний 

ремонт металевої огорожі – 687133,20грн.,   

установка автоматичної пожежної сигналізації, вогнезахист дерев’яних 

конструкцій покрівлі– 533455,31  

 

5. Триває активне будівництво нового дитячого садочка по вул. 

Шкільній 

 

X. Міжнародні зв’язки 

 У 2018 році Вишгородська міська рада на чолі з міським головою 

Олексієм Момотом почала активно відновлювати та налагоджувати зв’язки з 

містами-побратимами. Протягом року делегації з міста Вишгорода з робочим 

візитом відвідали німецькі міста Айхенау та Льоррах. У Льорраху окрім 

круглих столів, прийомів та інших офіційних заходів відбулася презентація 

Програми розвитку міста Вишгорода, яка досить сильно зацікавила 

європейських партнерів. За підсумками візиту до Айхенау місто Вишгород 

включили в програму енергоефективності «Egagement Global» - це 

федеральний фонд, який виділяє кошти на програми між Німеччиною і  

Україною, нашому місто вже у цьому році будуть виділені кошти для 

утеплення першого з 6-ти об’єктів соціальної інфраструктури. З 22 по 25 

серпня з зустрічним візитом у Вишгороді перебували одразу три іноземні 

делегації, дві з Німеччини і одна з італійського міста Будріо на чолі з міським 

головою паном Мауріціо Мазанті. Нині обговорюється можливість 

підписання договору про партнерство та співпрацю з Будріо. 

 

XI. Культура, дозвілля та спорт 

 

«Управління з розвитку фізичної культури та спорту 

Вишгородської міської ради ” 

 

В комунальному підприємстві працює 6 спортивних відділень КДЮСК та 

Футбольний клуб «Чайка», що загалом налічує 370 вихованців, що на 4 % 

більше, ніж за минулий рік, а саме :  

- відділення з футболу- ФК Чайка (261 вихованців); 

- відділення з вітрильного спорту (19 вихованців); 

- відділення з настільного тенісу (15 вихованців); 

- відділення з хокею з шайбою (20 вихованців); 

- відділення з кікбоксінгу (21 вихованець);  

- відділення  з хортингу (20 вихованців); 

- відділення з гандболу (14 вихованців). 
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Вихованці приймають участь у змаганнях різного рівня від міських до 

всеукраїнських і міжнародних. 

У 2018 році ФК «Чайка» зробили ще один крок вперед та брали участь 

у найпрестижніших аматорських змаганнях України за підтримки міського 

голови О.Момота. 

  Цього року всі команди клубу провели навчально – тренувальні збори 

весною та оздоровчі збори в літній період. Клуб має багато запрошень на 

всеукраїнські та міжнародні футбольні турніри. Зокрема, три команди 

2011,2010 та 2008 р.н. стали призерами міжнародного турніру в Болгарії. А 

також самі проводимо традиційний турнір з футболу «Kinder Summer Cup». 

Кікбоксинг в Вишгороді має свої традиції та значні спортивні 

досягнення – переможці та призери першості Європи та Світу починаючи з 

2010 р. В цьому році вихованці відділення з кікбоксингу, а саме Ігор Кашка 

зайняв III місце на чемпіонаті світу, що проходив в столиці нашої держави. А 

ці досягнення ставлять за мету підприємству створити гарну матеріальну 

базу для всіх любителів справжнього чоловічого спорту. 

Хокей в місті має свої добрі традиції і на хвилі ветеранів цього 

престижного виду спорту відкрито відділення та створено дві хокейні 

команди – доросла та юнацька. 

       Юні спортсмени з вітрильного спорту активно проводять свої 

заняття в зимовий період в басейні районної спортивної школи,  а в літній час 

на воді Київського водосховища та приймають участь у регіональних 

турнірах. 

      Успіхи мають і наші юні майстри настільного тенісу. Наші 

тенісисти провели навчально – тренувальний збір в Івано-Франківській 

області, де готувалися на офіційні змагання різних рівнів. 

       В 2017 році було відкрито відділення з гандболу і вже цього року 

наші дівчата в збірній команді міста стали чемпіонками Київської області. 

 

Заклади культури 

 

1. Вишгородський міський центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді «Джерело» 

Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою на 01 січня 2019 року 

становить 1050 вихованців.  

У Центрі творчості  сформована 75 група у 16 гуртках: 

 вокальне мистецтво - вокальна студія «Полузір’я», вокальний 

ансамбль «Співаночка», вокальна студія «Helen-solo»; 

 хоровий спів -  хор «Коралі», гурток хорового співу 

«Домісолька»; 

  хореографічне мистецтво - колектив сучасного танцю «Pas de 

danse», колектив сучасного танцю «Flash», колектив народного танцю 

«Джерельце», студія українського народного танцю «Вишеград», студія 

пластичної імпровізації;  
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  театральне мистецтво - театральний гурток «АТОС», дитячий 

драматичний театр  «Експромт»; 

  декоративно-вжиткове мистецтво - творче об’єднання «Золоті 

ручки», гурток художнього валяння; 

  гурток раннього розвитку «ЧомЧомучка»; 

  образотворче мистецтво - студія творчості «РА». 

 Основними формами навчально-виховної діяльності у закладі є 

безпосередньо навчальні заняття у  гуртках, студіях, творчих об’єднаннях, 

організаційно-масові та виховні заходи  в колективах та центрі творчості 

(виставки, концерти тощо).  Вихованці центру творчості беруть  участь у 

культурно-масових заходах міста та району (мітинги, свята, урочисті заходи), 

а також у фестивалях, конкурсах та виставках . 

2. Вишгородський міський дитячо-юнацький духовий оркестр-студія 

«Водограй» 

На базі оркестру працює ще два повноцінних колективи: ансамбль 

барабанщиць «Drum station» та ансамбль сопілкарів «Art Stream». 

 В 2018 році   духовий Оркестр прийняв участь у першому 

Всеукраїнському  фестивалі-конкурсі «Армія-дітям», де здобув нагороду 

«Особлива відзнака журі»; фестиваль «Сурми Київщини», приніс колективу 

першу премію; другий відкритий фестиваль мистецтв «Ми діти твої, 

Україно»; V відкритий фестиваль-конкурс духових оркестрів «Яскрава 

симфонія Прикарпаття»; Київський фестиваль духових оркестрів «Золота 

осінь», де отримав диплом в номінації «Диплом за високу творчу 

майстерність». 

 Ансамбль барабанщиць «Drum station» приймають участь в парадах у 

нашому місті, створюють настрій на новорічних святах, на збірних 

концертах.  

  Ансамбль сопілкарів «Art Stream» творчо росте, розвиває свою 

виконавську майстерність. Поєднуючи в своїх творах народний фольклор і 

сучасну музику, вдало переплітає все це чудовими танцювальними рухами.  

   На сьогодні в трьох колективах на базі оркестру займається більше 

ста дітей.  

3. Танцювальний колектив «Клерико» 

у 2018 році колектив приймав активну участь у Всеукраїнських та 

Міжнародних фестивалях-конкурсах, де захищали честь міста на таких 

сценах: 

- Золотий чемпіон IV туру IV Всеукраїнського чемпіонату з 

хореографічного мистецтва «Art-Dance 2018»., м. Київ 

- Чемпіони України з танцювального шоу , лауреати   І та І  місця IDO 

Ukrainian Open Championship 2018, м. Київ 

- Бронзовий чемпіон  IV Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного 

мистецтва «Art-Dance 2018»., м. Київ 
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- Володар Гран – Прі та І, І, І, І місць Міжнародного фестивалю – 

конкурсу мистецтв «Зірки Албени 2018», м. Албена, Болгарія 

- Члени збірної України на Чемпіонат Європи та Світу  IDO 2018. 

- Лауреати І та ІІ місця Всеукраїнського вокально – хореографічного 

конкурсу «Україна – це ми!». 

- Володар Гран – Прі та І, І місць Міжнародного вокально – 

хореографічного конкурсу «Planet stars!»., м. Київ 

- Лауреат III місця Ukrainian Championship «The CHALLENGE», Best 

Challenge Show. 

- Володар Гран – Прі Світової першості з шоу дисциплін IDF та І, І, І, І 

місць Міжнародного фестивалю «LIFE in DANCE». 

- Члени збірної України на Чемпіонат Європи та Світу  IDF 2019.  

- Володар Гран – Прі Відкритого Всеукраїнського фестивалю мистецтв 

«Різдвяний Київ 2018», м. Київ. 

 

Окрема увага міської влади приділена організації дозвілля містян та 

проведенню культурно-масових заходів: фестиваль писанок, міжнародний 

День захисту дітей, свято Івана Купала, Дня Незалежності, Дня міста, 

фестивалю «Вишгородської покрови», циклу новорічно-різдвяних свят.  

За ініціативи Вишгородського міського голови реалізуєця 

культурно-просвітницький проект: «Шануй своє, шануй українське!». 
Протягом року з концертними програмами у місті виступили творчі 

колективи світового рівня, а саме: ансамбль пісні і танцю «Сіверські 

Клейноди», Національний заслужений академічний народний хор України ім. 

Верьовки, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України 

ім. П. Вірського, Національний Академічний Оркестр Народних Інструментів 

України (НАОНІ). 

 


