ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ
•

Вишгородський
район
як
адміністративно – територіальна
одиниця, центром якого є місто
Вишгород, створено 12 квітня 1973р.
на базі частини населених пунктів
Києво
– Святошинського та
Іванківського районів.

•

Район розташований у межах
Поліської низовини на берегах
Київського моря.

•

На території району протікають річки
басейну Дніпра – Ірпінь, Здвиж,
Десна.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ПРИРОДНО - РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
•

Площа району - 203,1 тис. га;

•

Водна поверхня становить - 48,8
тис. га;

•

Ліси,
переважно
соснові
з
домішками ялини, дуба, берези,
осоки та вільхи – 90,4 тис. га;

•

Площа сільськогосподарських угідь
– 46 тис. га;

•

Корисні копалини – глей, пісок,
торф;

•

Район
належить
до вологої
теплоагрокліматичної зони.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
•

Місто Вишгород вперше згадується в літописах в «Повісті
временних літ» у 946 році як резиденція княгині Ольги – Ольжин
град. Місто певний час виконувало роль заміської резиденції
київських князів. Тут у 1054 році помер Ярослав Мудрий. У
Вишгороді сини Ярослава уклали загальноруський юридичний
кодекс, так звану «Правду Ярославовичів». Древній Вишгород
збудовано на 120-гектарному узвишші Дніпровського правобережжя,
якого не було в усьому Подніпров’ї.

•

Вишгородський район має славетне минуле. Історія району напряму
пов’язана з будівництвом Київської ГЕС – п’ятої сходинки
Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, першої в країні,
спорудженої із збірних залізобетонних конструкцій і без водозливної
греблі. У вересні 1964 року було відкрито судноплавний шлюз, а
через три місяці Київська ГЕС дала перший промисловий струм.

•

Саме з’єднання двох берегів Дніпра у Вишгороді створило
передумову до об’єднання в новий район лівобережної та
правобережної складових майбутньої адміністративної одиниці.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
НАСЕЛЕННЯ (ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ)
•

У районі проживають 75 135
чоловік, у тому числі сільського
населення – 39640 чол., у місті
Вишгород – 29913 чол., у селищі
міського типу Димер – 5582 чол.

•

Місцеве самоврядування
здійснюють 28 сільських, одна
міська та одна селищна рада, які
об'єднують 57 населених пунктів.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОГО
ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
-

ПРОМИСЛОВІСТЬ

2018

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) млн. грн.

7 723,2

БУДІВНИЦТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
-

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. грн.

657,6

-

Введено в експлуатацію житла загальною площею тис. м²

56,8

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США

72,9

-

Обсяг капітальних інвестицій, млн. грн.

2179,1

протягом січня-вересня 2018 року

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
-

Надходження податків і зборів, обов'язкових платежів, що зараховуються до доходної частини
бюджету району, млн. грн.

1148,5

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ
-

Чисельність наявного населення Вишгородського району тис. осіб

75,1

-

Середньо місячна заробітна плата працівників підприємств, установ та організацій грн.

9978

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
•

Більш динамічне зростання економіки Вишгородського району;

•

Нові робочі місця (зайнятість населення району);

•

Підвищення рівня конкурентоздатності;

•

Стале збільшення доходів до бюджету;

•

Нові об'єкти благоустрою;

•

Ефективне використання природно – ресурсного потенціалу;

•

Підвищення рівня якості життя населення району.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА
•

Загальна
мережа
автомобільних
шляхів
Вишгородського
району
становить 440 км.

•

Всі дороги місцевого значення,
поділяються на територіальні і мають
протяжність 101,5 км та районні
протяжністю 338,5 км.

•

По типах покриття мережа доріг
розподіляється: з асфальтобетонним
покриттям довжиною 331,1 км, з
цементно – бетонним – 2,1 км, з
чорним щебеневим – 90,7 км, з білим –
щебеневим – 16,1 км.

•

Міжнародний аеропорт Бориспіль
розташований на відстані 1,5-2 години
їзди на автомобілі.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
РАЙОННИЙ ЦЕНТР
•

Вишгородська
районна
рада
адміністративно-територіальна одиниця
та орган місцевого самоврядування в
Вишгородському
районі,
Київської
області.

•

Місто Вишгород розташоване на березі
Дніпра та Київського водосховища,
північне передмістя Києва.

•

Місто Вишгород має важливе соціальнокультурне,
промислове
значення,
близьку
перспективу
подальшого
економічного і соціального розвитку.

•

Населення міста стрімко зростає.
Виникає потреба вищого рівня розвитку,
створення сприятливіших умов для
становлення економічного і культурного
центру.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
До числа факторів, які визначають специфіку використання території та створюють умови для
прогресивного розвитку відносяться:
•

географічне розміщення району сприяє розвитку туристичної інфраструктури;

•

інвестиційно привабливі умови для залучення внутрішніх та, особливо, зовнішніх
інвестицій, що сприяє економічному та соціальному розвитку регіону;

•

розвинена виробнича база, яка містить всі основні галузі;

•

експортний потенціал. Ряд промислових підприємств регіону експортує свою продукцію у
країни ближнього та дальнього зарубіжжя;

•

наявність виробничих площ, облаштованих необхідною інфраструктурою, що є наслідком
ринкової трансформації економіки і дозволяє нарощувати або створювати нові види
виробництва з відносно незначними витратами;

•

розвинені транспорті комунікації, під’їзди до підприємств;

•

близькість до столиці України м. Києва - найкрупнішого адміністративного, наукового,
виробничого, транспортного та культурного центру;

•

наявність високої частки молоді в трудових ресурсах, демографічний ріст.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
СОЦІАЛЬНА СФЕРА - ОСВІТА
•

У Вишгородському районі базову середню
освіту надають 6 ЗОШ, повну загальну середню
освіту – 18.

•

Освітню діяльність здійснюють 13 дошкільних
та 4 позашкільні навчальні заклади: Дитячоюнацька спортивна школа, Центр художньої
творчості «Дивосвіт», Міській центр творчості
«Джерело»
та
Міжшкільний
навчальновиробничий комбінат.

•

У районі діють 6 спеціалізованих навчальних
заклади: 2 - гімназії, 1 – хіміко-технологічний
ліцей, 1- технічний ліцей, 1 – спеціалізована
школа, 1 – спеціальна для дітей з особливими
потребами.

•

У закладах освіти працює 1125 педагогічних
працівників, в тому числі у закладах
позашкільної освіти – 146, дошкільної – 178,
загальноосвітньої – 801.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ОСВІТА – РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
•

В Вишгородському районі активно ведеться діяльність з будівництва та капітального
ремонту закладів освіти.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ОСВІТА - СПОРТ
•

У районі працюють 4 дитячо – юнацькі
спортивні
школи, у
яких під
керівництвом 46 тренерів займаються
понад
тисячу
спортсменів,
функціонують 4 яхт – клуба, учбово –
спортивна база водних видів спорту.
Більше 600-сот жителів району
постійно займаються у 10 спортивних
клубах. 14 вишгородчан є членами
національних збірних команд України
та приймають участь в Олімпійських
іграх.

•

Вишгородський район по праву
вважається
футбольним
краєм.
Сьогодні честь району захищають його
кращі команди: «Діназ», «Чайка»,
«Межигір'я».

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
СПОРТ – РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стадіон у селі Пірнове
•

У рамках програми "Київщина спортивна", 20 липня
2019 року, у селі Пірнове Вишгородського району
відкрили стадіон.

•

Футбольне поле розміром 110х70 м. Стадіон
оснащений якісним штучним покриттям з високим
терміном експлуатації, відповідає стандартам FIFA. А
також встановлений майданчик з вуличними
тренажерами – все це в рамках Київської обласної
програми
розвитку
фізичної
культури
і
спорту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки.

•

Футбольне поле в Пірновому – другий збудований
стадіон із синтетичним покриттям з семи запланованих,
що облаштовуються цьогоріч в рамках обласної
програми. Зводяться спортивні майданчики шляхом
поєднання зусиль органів державної влади та органів
місцевого самоврядування за рахунок кооперації
коштів обласного та місцевих бюджетів.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
СПОРТ – РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Вишгородський район має високий потенціал та
досвід проведення міжнародних та регіональних
змагань, таких як «Формула-1» на воді,
чемпіонат України з триатлону та велогонка
VR120 Race.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
•

В районі функціонує 50 закладів
охорони здоров'я, серед яких: 3
районні лікарні, 11 медамбулаторій, 35
фельдшерсько – акушерських пунктів
та
1
районна
стоматологічна
поліклініка, 5 відділень швидкої
допомоги, 7 дільниць загальної
практики сімейної медицини.

•

В
медичних
закладах
району
працюють 179 лікарів, 399 спеціалістів
середнього мед персоналу, 456 інших
працівників.

•

За зміну поліклінічні установи
відвідують більше тисячі пацієнтів.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я – РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
У Вишгородському
районі
активно
впроваджується медична реформа.
Побудовано
перший
в
Україні
фельдшерсько-акушерський
пункт
(с.
Боденьки) з інноваційною функцією
«телемедицина», завдяки якій за декілька
хвилин людина має змогу отримати
висновок вузького спеціаліста з обласної
лікарні та службовим житлом для
персоналу.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
СФЕРА КУЛЬТУРИ
•

Гармонійному розвитку підростаючого
покоління сприяє робота чотирьох шкіл
естетичного виховання у Вишгороді,
Димері, Гаврилівці і Нових Петрівцях, де
навчається близько 12% учнівської
молоді.

•

Далеко за межами району відомі 10-ть
фольклорних колективи, два з яких
мають
статус
народний.
Також
функціонують три зразкових дитячих
колективи.

•

Читацькі запити громади задовольняють
40 бібліотек. В районі працюють 37
клубів та будинків культури.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
СФЕРА КУЛЬТУРИ
В Вишгородському районі поступово іде процес реконструкції та капітального ремонту
закладів культури.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ
•

Дитячий позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку
«Карасик» (с. Новосілки);

•

Дитячий табір оздоровлення,
відпочинку та психологічного
розвитку «Лісова застава» (смт.
Димер);

•

Позаміський дитячий заклад
відпочинку та оздоровлення «Казка»
(м. Вишгород);

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
•

Вишгород як княже місто вперше згадується у
946 році у «Повісті врем'яних літ». Його історія
тісно
пов'язана
з
іменами
видатних
давньоруських правителів: княгині Ольги, князів
Володимира Великого, Ярослава Мудрого,
Володимира Мономаха.

•

На землях Вишгородщини постав і Межигірський
Спасо – Преображенський монастир, з 1665
року – головний храм Запорізької Січі.

•

З Вишгородським краєм пов'язана творчість
Тараса Шевченка.

•

У 2018 році Вишгород став одним із перших міст
України, який долучився до всеукраїнського
проекту «Туристичний кластер – 300+». Цей
проект надасть поштовх не лише популяризації
історико – культурних, природничих цінностей
краю, а й допоможе місцевому бізнесу вийти на
якісно новий рівень.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Історико – культурний
заповідник
(м. Вишгород)

Гончарний центр періоду
Київської Русі (м. Вишгород)

Храм Бориса і Гліба 1865 р.
(м. Вишгород)

Садиба «Хата Савки»
(с. Нові Петрівці)

Державний музей –
заповідник
«Битва за Київ у 1943 р.»
(с. Нові Петрівці)

Дзвіниця криниця – джерело
(с. Нові Петрівці)

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Маючи
колосальний
рекреаційний
потенціал
Вишгородський
район
користується попитом у сфері зеленого та
водного туризму, що в свою чергу дає
можливість інвестування у створення
комфортних пунктів придорожнього сервісу
з облаштованими місцями кемпінгового
відпочинку.

КОМПЛЕКС ВИШГОРА
Вишгора була заснована у 2007 році, як
гірськолижний комплекс. За 12 років
роботи комплекс став популярним місцем
для активного відпочинку та заробив
любов наших гостей та відпочиваючих.
Декілька
років
потому
на
території Вишгори відкрився ресторан
«ФERMA», який пригощає своїх гостей
смачнючими стравами, балачки про смак
яких розповсюдились далеко за межі
Вишгорода. Влітку 2017 року на
території Вишгори відкрився Акватюбінг та
Аквазона для відпочинку. Басейн та
надувні гірки стали справжнім хітом
літнього відпочинку та привабили до
комплексу багатьох відпочиваючих.

ЕКСКУРСІЙНИЙ ТУРИЗМ
З набережної Вишгорода курсує теплохід
на якому здійснюються прогулянки
Київським морем.

На території Вишгородського району (с.
Демидів) функціонує сучасний зоопарк «12
місяців».

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ПРОМИСЛОВІСТЬ
•

Сьогодні Вишгородський район є потужним
інноваційно – промисловим центром України.

•

Район має високорозвинений промисловий
комплекс, основу якого складають понад 250
великих та середніх підприємств.

•

Серед
основних
підприємств
можна
виділити: ВАТ «Укргідроенерго» — створено
у
2004
році,
найбільша
гідроелектрогенеруюча компанія України;
ТОВ «Хенкель-Баутехнік (Україна)» —
відкрито 1999 року, один з найбільших
хімічних концернів Європи; ТОВ «Кен-Пак
(Україна)» — відкрито у жовтні 2003 року,
один з найбільших виробників алюмінієвих
банок в Центральній та Східній Європі; ТОВ
«Сандора» - один з найбільших виробників в
Україні
сокової
продукції;
ТОВ
«Технооптторг-центр» — український дилер
заводів-виробників шин та інш.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ТОВ «КОМПЛЕКС
АГРОМАРС»
«Гаврилівські курчата»
ТОВ «ПЕРШИЙ
СТОЛИЧНИЙ
ХЛІБОЗАВОД»
ТОВ «ХенкельБаутехнік (Україна)»

ТОВ «Кен-Пак
(Україна)»

ТОВ
«Технооптторгцентр»
ТОВ «Сандора»

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ТОВ «Завод
будівельних матеріалів
та конструкцій»
ТОВ «Підприємство
«Пластик Карта»

ТОВ «ЧІПСИ ЛЮКС»
«Крафт Фудз Україна»

ТОВ «КаратЛіфткомплект»
ТОВ
«ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЦЕНТР "АЛЬЯНС КРАСИ»

ПП «Авентин»

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
ТОВ «ЛС ПРОФІ»

ТОВ "НІКЕЛЕКТРОНІКА"

Міні-пивзавод
«Rodbrau» (с.
Пірнове)

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН –
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
•

Основні напрямки: вирощування зернових
та бобових культур, насіння олійних культур

•

Природно - кліматичні умови району
сприятливі для вирощування: - зернових
(озимих і ярих пшениці та ячміня, кукурудзи,
проса, гречки); технічних (соняшнику,
ріпака, гірчиці); кормових культур (кукурудзи
та силос та зелений корм, багаторічних
трав)

•

В загальному об'ємі реалізованої продукції
району частка сільського господарства
становить 96,7%

•

За зведеними даними річної звітності
сільськогосподарських підприємств посівні
площі
під
сільськогосподарськими
культурами у звітному періоді становили
більше 4262,89 гектарів

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
АГРОПРОМИСЛОВІСТЬ
На території Вишгородського району активно розвивається агропромисловий сектор.
Завдяки інвестиційним проектам ТОВ «Агромак ЛТД», ВК «Агро-Стар», ПАТ «Полюс» та ПП «Віра
ГТП» які займаються вирощуванням продукції рослинництва, ТОВ «Фемелі Гарден», що займається
вирощуванням ягід чорниці канадської, ТОВ «Комплекс Агромарс», яке спеціалізується на вирощуванні
зернових культур, виготовленні комбікормів, вирощуванні племінної птиці та курчат-бройлерів,
переробкою м'яса та його реалізацією, залучено інвестицій в економіку району понад 655,6 млн.
гривень.
Також в районі ведуть діяльність велика кількість дрібних фермерських господарств.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ
•

У зв'язку з близьким розташуванням
району до обласного центру м. Київ
(Оболонського району - 7 км)
перспективним для інвестицій є
будівництво житла в тому числі: жилих
комплексів, котеджних містечок, баз
відпочинку.

•

Район є одним із найперспективніших
у Київській області, що засвідчено
державними програмами житлового та
промислового будівництва. Готуються
до відведення під промислові зони
ділянки у Раківці (27 га) та Нових
Петрівцях
(212
га),
можливе
розміщення промзон на ділянках у
Любимівці (42 га) та Ровах (74 га).

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
БУДІВНИЦТВО ЖК В МІСТІ ВИШГОРОД
Місто Вишгород активно розбудовується новими житловими комплексами

•

ЖК «Ярославичі»

вул. Кургузова, 1-А

• ЖК «Борисо-Глібський»
вул. Шкільна, 73-А

•

ЖК «Ольжин Град»

просп. Шевченко, д.2

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
СПОЖИВЧИЙ РИНОК
•

Діюча торгівельна мережа формує достатню сферу торгівлі району, яка на
належному рівні забезпечує споживчі потреби населення.

•

Споживчий ринок району нараховує 476 магазинів усіх форм власності, в
тому числі 299 магазинів розташовано в сільській місцевості. Загальна
торгівельна площа закладів становить 28,9 тис.кв.м, в тому числі 14,7
тис.кв.м – в сільській місцевості.

•

Основну частку роздрібної торгівлі в районі представляють фізичні-особи
підприємці. Кількість закладів торгівлі, що належить приватним підприємцям
становить 325 магазинів, в т.ч. в сільській місцевості – 164. торгівельна
площа в них становить 21,6 тис.кв.м, в т.ч. в сільській місцевості – 8,1
тис.кв.м.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ
Промисловість та сільське господарство:

Туристичний, оздоровчий та спортивний
відпочинок:

•

Будівництво сучасних промислових
(індустріальних) парків;

•

Багатофункціональні курортні
комплекси (туристичні об'єкти);

•

Розбудова річкового порту з
припортовою інфраструктурою;

•

Центри активного відпочинку
(екстремального спорту);

•

Будівництво заводів та фабрик;

•

Центри оздоровлення та реабілітації;

•

Вирощування продукції
сільськогосподарського призначення
(ягідні культури);

•

Спортивно – розважальні комплекси;

•

Центри вітрильного спорту та
веслування;

Переробка сільськогосподарської
продукції.

•

Зелений туризм;

•

Всеукраїнські та міжнародні фестивалі.

•

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
•

Постійне тісне спілкування та
співпраця;

•

Аналіз перспектив від інвестування;

•

Виділення земельних ділянок для
залучення інвестицій та створення
промислових парків;

•

Запровадження практики
якнайшвидшого проведення всіх
дозвільних процедур;

•

Встановлення пільг на орендну плату
за землю до введення в дію
виробничих потужностей;

•

Спільне з інвестором планування
розбудови інфраструктури.

•

Створення економічного замкнутого
циклу кластеру (галузеве,
територіальне та добровільне
об'єднання підприємницьких
структур, які тісно співпрацюють із
науковими (освітніми) установами,
громадськими організаціями та
органами місцевої влади з метою
підвищення конкурентноздатності
власної продукції і сприяння
економічному розвитку регіону)

•

Позиціонування інвестора як
соціально відповідального
підприємця.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ПЛЮСИ ІНВЕСТУВАННЯ
•

Вдале географічне розташування відносно
обласного центру (м. Київ) та основних
ринків збуту продукції;

•

Сприятлива для сільськогосподарського
виробництва структура земельних
ресурсів;

•

Наявність кваліфікованої робочої сили та
можливість використання науково –
виробничого потенціалу;

•

Вдалий досвід залучення інвестицій в
район;

•

Готовність органів влади сприяти
потенційним інвесторам в створені нового
бізнесу;

•

Розвинуті транспортні зв'язки,
проходження важливих автошляхів.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
•

Київська область,
Вишгородський район, с.
Сухолуччя, вул. Ювілейна

•

Земельна ділянка 50 соток з
незавершеним будівництвом.
Розглядаються інвестиційні
пропозиції по будівництву будинку
для осіб похилого віку, хоспісу,
готелю або будинку відпочинку.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
•

Київська область, м. Вишгород,
площа Шевченка, 8

•

Розглядаються інвестиційні
пропозиції щодо облаштування
нового кінотеатру.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Будівництво системи водопостачання та
водовідведення на території с. Нижча Дубечня
•

Наразі джерелом водопостачання села
(центральної частини) являється артезіанська
свердловина. Водонапірна башта знаходиться в
аварійному стані і не працює. Приватні будинки
мають свої свердловини або шахтні колодязі.

•

Даним проектом вирішується проектування
зовнішніх мереж села та водонапірної башти з
врахуванням перспективного розвитку. Проект
будівництва додаткових артсвердловин
вирішується окремим проектом.

•

Якість води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4171-10 «Гігієнічні вимоги до питної, призначеної
для споживання людиною».

•

Вартість проекту: I черга будівництва –
18584,436 тис. грн., II черга – 26482,398 тис. грн.
станом на 22.01.2019 р.

•

Експертиза виконана ТОВ «Перша Будівельна
Експертиза»

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Назва проекту

Ініціатор

Вартість проекту, тис. грн

З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЬ:
•

ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
07301, м. Вишгород,
площа Шевченка,1, каб. №1,2,3,
тел. +38(045 96) 54 - 938

•

ВІДДІЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
07301, м. Вишгород,
площа Шевченка,1, каб. №12,
тел. +38(045 96) 22 – 838
e – mail: vyshgorodinvest@gmail.com

ЄДИНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ВІКНО
•

Відділ інвестиційної діяльності та
соціально-економічного розвитку
Фонду комунального майна
Вишгородського району – підрозділ
комунального закладу, виконавчий
орган, який створений та
підпорядковується Вишгородській
районній раді. Місія відділу полягає
у створенні єдиного офісу взаємодії
між владою та інвестором,
прозорого інвестиційного процесу
для всіх сторін.

•

Сайт інвестиційного порталу investvyshgorod.com.ua

Єдина онлайн-платформа, яка
забезпечує всім зацікавленим особам
публічний доступ до інформації щодо
інвестиційних проектів.

