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ВСТУП 

Робота «Детальний план території для забудови набережної Київського моря в 

м. Вишгород» виконана ДП «НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ» на замовлення 

Вишгородської міської ради відповідно до договору № 2018-112 на підставі рішення 

Вишгородської міської ради від 24.03.2018 р. № 44/14 «Про розроблення детального 

плану території м. Вишгород Київської області». 

Метою проекту є уточнення у більш крупному масштабі положень 

генерального плану міста (генеральний план розроблений ДП УДНДІПМ «Діпромісто 

імені Ю.М.Білоконя» у 2008 році), зокрема, планувальної структури і 

функціонального призначення території, просторової композиції і параметрів 

забудови набережної Київського моря. 

Детальний план враховує пропозиції «Концепції забудови набережної 

Київського моря в м. Вишгород», розробленої в 2016 році ДП «НДПІ 

Містобудування». 

Освоєння території детального плану передбачається на 15-річний 

розрахунковий період з виділенням першого етапу – 3-7 років. 

Детальний план території після затвердження стане основним документом, за 

яким повинно здійснюватися освоєння в межах, охоплених проектом. 

Проектні рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України та 

державних будівельних нормативів: 

 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

 ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;  

 «Правил пожежної безпеки України», розроблених Міністерством 

внутрішніх справ України; 

 інших чинних фахових нормативів. 

Детальний план території для забудови набережної Київського моря в 

м. Вишгороді розроблений авторським колективом ДП «НДПІМІСТОБУДУВАННЯ» 

у складі: 

 

Головний архітектор проекту Колодова В.М. 

  

Головний інженер проектів Сухина Л.В. 

  

Головний фахівець Шитік О.О. 

  

Головний фахівець-інженер, к.г.н. Жирнов П.В. 

  

Головний фахівець-інженер Богданов А.Г. 

  

 

 



МІСТОБУДІВНА СИТУАЦІЯ 

Вишгород  -  місто  районного  підпорядкування,  районний  центр  

однойменного адміністративного району. Місто розташоване на правому і лівому 

берегах р. Дніпро та межує з містом Києвом. Населення  м.  Вишгород  на  початок  

2018 р.  становило 27,8  тис осіб. Транспортні зв’язки міста Вишгород з Києвом та 

іншими населеними пунктами Київської області забезпечує розвинута мережа 

автомобільних доріг. 

На сьогодні в межах території зони впливу м.Вишгорода проходять 

автомобільні дороги державного значення (міжнародна М-07 Київ-Ковель-Ягодин, 

регіональна Р-02 Київ-Іванків-Овруч) та автодороги місцевого значення 

(територіальні, обласні). 

Територія, що розглядається даним проектом, знаходиться в північному 

сельбищному утворенні міста Вишгород і простягається вздовж вул. Набережна 

Київського моря від вул. Набережна на півдні до входу в аванпорт шлюзу Київського 

водосховища з півночі. Зі сходу територія обмежена власне акваторією аванпорту 

Київського водосховища, з заходу – схилами рельєфу. 

 

До вуличної мережі території детального плану відноситься магістральна вул. 

Набережна, у створі якої в межах міста Вишгород проходить траса автодороги Р-69 

(Київ - Вишгород - Десна - Чернігів). Вказана вулиця одночасно слугує південною 

межею детального плану. Вулицею Набережною на даний час проходять потужні 

транспортні потоки, значну частину яких становить транзитний автотранспорт. 

Ширина її проїзної частини складає 12,0-14,0 м. 

 

Також, до вуличної мережі району, що проектується, входять вулиці місцевого 

значення Набережна Київського моря (виконує здебільшого пішохідну функцію, 

ширина проїзної частини 5,0-9,0 м) та вул. П. Калнишевського, яка з’єднує останню з 

вулицею Ватутіна (за межами детального плану). Ширина проїзної частини вул. П. 

Калнишевського від набережної до готелю становить 7,0 м, далі до вул. Ватутіна – 

3,0-3,5 м. 

Система планувальних обмежень в межах детального планування території 

представлена санітарно-захисними  та охоронними зонами ліній електропередач, 

обмеженнями інженерно-геологічного, природоохоронного та історико-культурного 

характеру. 

У південній частині проходять ЛЕП 110, 330 кВ з охоронними зонами по 20 та 

30 м по обидва боки відповідно. Санітарно-захисна зона від ЛЕП 330 кВ складає 20 м 

відповідно до нормативного документу. Проектними рішеннями прийнято підземне 

прокладання кабелів електропередач у зв’язку з чим охоронні, санітарно-захисні зони 

на проектний період встановлюватися не будуть. 

Обмеження інженерно-геологічного характеру представлено лінією затоплення 

паводками 1% забезпечення Київського водосховища, що проходить по краю захисної 

дамби, підтопленням в межах заплавних територій. На територію детального 

проектування частково заходять із західної сторони круті схили Макарівської 

моренно-водно-льодовикової пологохвилястої рівнини, для яких характерні зсуви, 

яри та обриви, що при будівництві вимагає застосування відповідних захисних 

заходів. 

Обмеження природоохоронного значення представлено прибережною 

захисною смугою, яка визначена даною містобудівною документацією. Згідно з 



новою концепцією формування водоохоронних обмежень в межах населених пунктів 

з урахуванням існуючого рельєфу та наявності інженерних захисних споруд уздовж 

берегів водойм прибережні смуги установлюються завширшки не менше 20 м від 

урізу води, що відповідає нормальному підпертому рівню водойми. Для озер 

«Бегемотики» нормативна прибережна захисна буде становити 25 м відповідно до ст. 

88 ВКУ. На північно-східній околиці території детального планування розташована 

місцева ботанічна пам’ятка природи "Хвощ Великий" загальною площею 2 га, що 

також створює обмеження природоохоронного характеру. 

На території детального планування діють також обмеження історико-

культурного характеру (детальніше – нижче за текстом). 

Архітектурно-планувальна організація території базується на принципових 

положеннях затвердженого генерального плану, в якому була приділена значна увага 

розвитку Вишгорода як культурного, просвітницького та туристсько-рекреаційного 

осередку.  

Площа ділянки проектування – 31,87га. 

Частково вона потрапляє в межі історичного ареалу.  

Межі історичного ареалу, які співпадають з межами Вишгородського історико-

культурного заповідника,  затверджені міністерством культури та туризму України 

(наказ № 424/1/16-08). Навколо виділені зони його охорони та зони охорони 

ландшафту з відповідними режимами. 

Визначений в історико-архітектурному опорному плані режим використання 

території  історичного ареалу забороняє будівництво нових споруд висотою більше 

9м, не пов’язаних з традиційним історичним середовищем; в режимі також 

прописано, що історичний ареал має розвиватися як культурно-просвітницький центр, 

в якому всі його частини підпорядковані цій провідній функції.  

Запропоноване архітектурне рішення враховує переваги та особливості 

розташування території проектування  в системі міста. Її місцеположення має 

унікальну містобудівну цінність: оточено мальовничим природним ландшафтом, 

створеним водною акваторією та схилами Дніпра (Київського водосховища), в той же 

час, до неї підводять головні магістральні вулиці. 

Найкрупнішими із запропонованих у детальному плані об’єктів є 

малоповерховий просвітницько-туристичний комплекс «Молодь України» та 

навчальний заклад для дітей з особливими можливостями; крім того, декілька кафе 

тематичної серії «Давній Вишгород»; також передбачено комплекс відкритих 

площинних спортивних споруд, улаштування  зони відпочинку з альтанками, 

причалів, пляжної зони із  супутніми спорудами та фізкультурними майданчиками.  

Просвітницько-туристичний комплекс, відповідно до перелічених вище 

обмеженнь щодо використання території історичного ареалу, може, до прикладу, 

включати такі об’єкти як музей, конференц-зали, галереї для різноманітних 

експозицій, приміщення для тематичних розважальних заходів, майстер-класів; кафе 

та міні-готелі в дусі давнини; інші заклади, що відповідають культурно-

просвітницькій функції історичного ареалу.  

Враховуючи розташування поруч співочого поля, це відмінне місце для 

проведення фольклорних та театралізованих фестивалів, присвячених славетній 

історії Вишгорода,  інших важливих для міста заходів. 



Встановлення на схилах пам’ятника княгині Ользі, масштабного і гармонійного 

середовищу,  збагатить ансамбль   комплексу культурно-пізнавального туризму (поза 

межами детального плану). 

Попередні показники проектного розподілу території наведені в таблиці. 

 

 Території Площа, га 

1 
Територія в межах проекту, 

у тому числі: 
31,87 

1.1 Закладів громадського обслуговування, 

в тому числі:  
4,47 

  просвітницький центр «Молодь України» 1,10 

  дитячих навчальних закладів 0,62 

  закладів громадського харчування 0,45 

  інших об’єктів обслуговування  

(громадських, сезонного обслуговування, співочого 

поля  тощо) 
2,30 

1.2 Культових  споруд 1,56 

1.3 Площинних спортивних споруд 0,87 

1.4 Зелених насаджень, пляжів, у тому числі: 9,23 

  загального користування 8,37 

  спеціального призначення  (каскад ГАЕС) 0,86 

1.5 Пляжів 0,47 

1.5 Інженерних захисних споруд уздовж берегів 

водойм 
3,83 

1.6 Відкритих автостоянок 0,27 

1.7 Вуличної мережі (в червоних лініях),  

в тому числі: 
4,12 

  магістральних вулиць 1,26 

  вулиць місцевого значення 2,85 

1.8 Проїздів  0,29 

1.9 Водних просторів, у тому числі: 6,24 

  озер 1,19 

  Київського водосховища 5,05 

1.10 Інших територій  0,52 

 


