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ПРЕАМБУЛА 
Інна Єфименко – директор Централізованої бібліотечної системи відділу культури 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 

Ольга Леонтьєва – член громадської організації «Мелітопольська волонтерська група 

«Патріот» 

Євгенія Петренко – заступник начальника відділу муніципального маркетингу та 

туризму управління соціально економічного розвитку міста виконавчого комітету 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 

Андрій Орлов – директор ТОВ «Центр стратегічного розвитку територій» 

 

 

З метою реагування та пом’якшення причин і 

наслідків конфлікту на Сході України, у жовтні 

2019 року Програмою ООН із відновлення та 

розбудови миру, було оголошено Конкурс грантів для 

зміцнення громадської безпеки, соціальної 

згуртованості та партнерства з поліцією в п’яти 

областях України. Загальна стратегія цього конкурсу 

полягала в застосуванні орієнтованого на громаду 

підходу для забезпечення громадської безпеки, 

соціальної згуртованості та взаємодії поліції з 

громадою на засадах партнерства. 

Основною метою Програми ООН є підтримка України на шляху до сталого 

людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної 

держави, у якій жодна людина не залишається осторонь і враховується думка кожного. 

Громадська організація «Мелітопольська волонтерська група «ПАТРІОТ» за 

підтримки Мелітопольської міської ради Запорізької області та поліції у 2019 році подала 

заявку на Конкурс грантів за напрямком «Посилення соціальної згуртованості в 

громадах Приазов’я» і отримала підтримку на реалізацію нового проєкту «Мелітополь – 

комфортне та безпечне місто». 

«Мелітополь – комфортне та безпечне місто» – це соціальний проєкт, метою 

якого є сприяння у підвищенні рівня соціальної згуртованості мешканців житлових 

мікрорайонів м. Мелітополь і безпеки в громаді шляхом виявлення основних потреб 

жителів міста. 

Також, цей проєкт був направлений на виконання завдань одного з основних 

напрямів Стратегії розвитку м. Мелітополь на період до 2030 року, який передбачає 

поліпшення якості муніципальних послуг за рахунок впровадження інфраструктурних 

проєктів і секторальних реформ у різні сфери розвитку міста. 

Враховуючи той факт, що Мелітополь прагне відповідати рівню європейського 

міста, де кожен мешканець може висловлювати свою думку та задекларувати власні 

інтереси, стало доречним залучити мешканців до процесу прийняття рішень із 

використанням інструментів публічної партисипації. Публічна партисипація – один із 

найефективніших шляхів посилення комунікації між суспільством і місцевими органами 

влади, а також підвищення рівня знань про врахування думки громади при ухваленні 

важливих рішень на місцевому рівні. 

Проєкт «Мелітополь – комфортне та безпечне місто» офіційно стартував 

30 липня 2020 року. У новому громадському бібліопросторі «EventCity», що 
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створювався за підтримки Мелітопольської міської ради Запорізької області, відбулась 

презентація проєкту та був підписаний Меморандум про співпрацю між міською владою 

та Громадською організацією «Мелітопольська волонтерська група «Патріот» щодо 

реалізації даного проєкту. 

На основі Меморандуму, було створено робочу групу, до складу якої увійшли 

представники міської влади, поліції, ДСНС, громадських організацій, наукової еліти, 

бібліотек, квартальних та інших зацікавлених сторін. Очолила робочу групу – перший 

заступник міського голови Ірина Володимирівна Рудакова. 

Громадські активісти, разом із владою та науковцями, протягом дев’яти місяців 

створювали платформу взаємодії для мешканців Мелітополя, налагоджували діалог і 

стабільний зв’язок для визначення потреб жителів мікрорайонів, прийняття спільних 

рішень щодо їх розвитку і безпеки, а також започатковували нову модель комунікації 

між місцевою громадою та органами місцевого самоврядування. 

На першому етапі реалізації проєкту була організована робота з аналізу 

поточного стану рівня безпеки та комфорту мешканців м. Мелітополь. Із цією метою, у 

червні-вересні 2020 року, було проведено громадське соціологічне дослідження, а 

саме: анкетування 4000 жителів міста та 32 фокус-групи з використанням методики 

мапування громад із залученням містян різних вікових категорій у різних мікрорайонах 

Мелітополя.  

Після опрацювання результатів дослідження на засіданнях робочої групи, були 

визначені: сильні та слабкі сторони наявних проблем у місті, потенціал їх вирішення, 

пріоритети, стратегічні й оперативні цілі для подальшого розвитку міста, створення 

комфортних та безпечних умов для мешканців м. Мелітополь. 

Під час реалізації другого етапу проєкту, для мешканців міста було організовано 

Громадську школу мешканця житлового мікрорайону, у рамках якої для ініціативних 

груп кожного мікрорайону було заплановано провести зустрічі з представниками влади, 

поліції, а також організацій, діяльність яких забезпечує громадську безпеку (ДСНС, 

центр соціального захисту, культури). Для напрацювання та втілення ідей, які 

спрямовані на розвиток житлових мікрорайонів міста та їх безпеки, проєктом також було 

передбачено провести воркшопи і тренінги з написання проєктів, включаючи 

партисипативний бюджет «Бюджет участі». 

Через ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням на території України 

коронавірусної інфекції COVID-19 та впровадженням карантину, частина заходів, які 

були заплановані в рамкам роботи Громадської школи мешканця житлового 

мікрорайону», перейшли в режим онлайн.  

Таким чином, для мешканців міста Мелітополя було організовано чотири                        

1-годинні онлайн-зустрічі з владою, поліцією, представниками соціального захисту та 

культури через групу в соціальній мережі «Facebook» та новинний канал «Новости 

Мелитополя» (36 тис. підписників) https://www.facebook.com/groups/nashmelitopol/. 

Тренінги з написання проєктів і воркшопи для активних мешканців проводилися на 

онлайн-платформі «Zoom». Усі ефіри тренінгів є загальнодоступними, тому кожен 

мешканець може переглянути їх на офіційній сторінці проєкту 

https://www.facebook.com/misto.bezpeki.ta.komfortu.  

 

У цих Рекомендаціях висвітлена вся проблематика Мелітополя, яка виявлена на 

основі думки громади. Вони презентовані органам місцевого самоврядування та 

мешканцям для подальших дій у напрямку розвитку міста та пошуку нових ідей. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nashmelitopol/
https://www.facebook.com/misto.bezpeki.ta.komfortu


 

 

5 

ЗАГАЛЬНІ ОЦІНКИ РАЙОНІВ 
 

В цілому, мелітопольці мають позитивне ставлення до рідного міста й 

мікрорайонів, де власне і проживають. Найбільш позитивно відносяться до умов свого 

проживання мешканці, які населяють міські райони «Центр» та «Мікрорайон».  

Сприйняття мешканцями своїх мікрорайонів (%) 

 

Оцінка рівня задоволеності життям мешканців у своїх мікрорайонах загалом є 

позитивною, але істотно різниться, залежно від мікрорайону. Найбільш задоволені 

умовами проживання мешканці у районах «Мікрорайон» та «Центр», проте меншою 

мірою – мешканці району «Авіамістечко/Залізничний вокзал» і «Піщанський». 

Рівень задоволеності проживанням містян у своєму мікрорайоні (%) 

  



 

 

6 

Незважаючи на те, що зміни благоустрою за останні 5 років відбувалися у всіх 

районах міста, тенденція нерівномірності оцінок «центр-окраїна» все одно присутня. 

Райони «Мікрорайон» і «Центр» оцінюються мешканцями Мелітополя як райони з 

високим рівнем благоустрою, у той час як «Авіамістечко/Залізничний вокзал» і 

«Піщанський» отримали найменші оцінки за рівень змін благоустрою цих районів. 

Оцінка рівня змін благоустрою мікрорайонів (%) 

 

 

КОМФОРТНІСТЬ 

Сукупність зручностей, що створюють 
комфорт, сприятливі побутові, життєві умови, 

тобто, умови, обставини, що сприятливо впливають на 
самопочуття, розвиток, діяльність, настрій, 
самореалізацію. 

 

Рівень комфортності в мікрорайонах відповідно також оцінюється мешканцями 

неоднаково. «Мікрорайон» і «Центр» залишаються найбільш комфортними районами 

міста за оцінками мешканців, а от райони «Авіамістечко / Залізничний вокзал» і 

«Червона гірка» - менш комфортними. 

Оцінка рівня комфортності мікрорайонів (%) 

 

Оцінка рівня комфортності є багатоскладовим показником, що включає в себе 

оцінки стану комунального господарства, розвитку дорожньої і транспортної 

інфраструктури, рівень доступності та якості медичних послуг, рівень доступності та 
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якості освітніх послуг, наявність і якість торгових підприємств, наявність та якість  

сервісних підприємств і закладів громадського харчування, наявність та якість  

культурних і соціальних заходів у мікрорайоні. 

На сьогодні, за оцінками мешканців, найліпше розвинене комунальне 

господарство саме у мікрорайонах «Житломасив» і «Центр». Натомість, найгірший стан 

розвитку – у районах «Авіамістечко/Залізничний вокзал» і «Піщанський».  

Серед проблем, які були виявлені, найактуальнішими є наявність та якість 

спортивних і дитячих майданчиків, якість води, якість роботи аварійних служб. 

Додатково, мешканці виділили труднощі в розв’язанні таких проблем як рівень якості 

виконання обов’язків старших по будинках і квартальних, а також, якість благоустрою 

дворових територій у багатоповерховому секторі. 

Оцінка стану комунального господарства мікрорайонів (%) 
 

Дорожня і транспортна інфраструктура найкраще розвинені у районах 

«Мікрорайон» і «Центр» із великим транспортним потоком та основним транзитом 

транспорту й пасажиропотоком громадських перевезень, що обумовлено історією 

розвитку міської інфраструктури. А райони на околиці м. Мелітополя за цим показником 

отримали нижчі оцінки, особливо, це стосується районів «Юрівка» і «Піщанський». 

Основні проблеми, що були виявлені, пов’язані з відсутністю автомобільних 

парковок та інфраструктури для велосипедистів, низьким рівнем розвитку 

безбар’єрного середовища, а також незадовільним станом тротуарів вулиць. 

Оцінка розвитку дорожньої і транспортної інфраструктури мікрорайонів (%) 
 

Окрім комунального господарства і транспортної інфраструктури, до важливих 

компонентів комфортності району проживання ще відносять організацію, якість і 
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розвиток соціальної сфери, а саме: медичні, освітні установи разом із послугами, які 

вони надають. 

За оцінками мешканців, медична сфера у місті, порівняно з іншими сферами 

життєдіяльності, має найбільший спектр проблем і потребує якісного оновлення. 

Але слід зауважити, що оцінювання здійснювалось у період, коли наша країна 

лише місяць як вийшла із карантину, спрямованого на протидію поширення епідемії 

коронавірусу COVID-19 та на етапі реформування медичної галузі в Україні в цілому. Ці 

фактори вплинули на більш критичне ставлення мешканців щодо ситуації з розвитком 

медицини в місті.  

Незважаючи на це, оцінки виявились достатньо справедливими, що було 

підтверджено під час проведення фокус-групових інтерв’ю та онлайн опитування. 

Отже, медична сфера, більшою мірою, розвинена у центральних районах – 

«Центр» і «Мікрорайон», тобто там, де знаходяться найбільші, комплексні медичні 

установи Мелітополя. Натомість, найнижчі оцінки здобули райони, що знаходяться на 

окраїні міста – «Юрівка» і «Піщанський». 

Проте слід зауважити, що проблемою, більшою мірою, є не наявність чи відсутність 

медичних установ у районах міста, а саме питання, пов’язані з якістю надання медичних 

послуг, фактичної оснащеності сучасним обладнанням медичних закладів, а також, 

рівнем кваліфікації медичного персоналу та їх відношенням до пацієнтів. Ще, 

додатково, мешканці зазначили про нестачу у районах міста ветеринарних кабінетів або 

центрів. 

Оцінка якості та доступності медичних послуг мікрорайонів (%) 
 

Освітня галузь теж має свою специфіку розвитку за районами міста, що також 

склалася історично й обумовлена розвитком міста в цілому. Відповідно, найвищі оцінки 

за цим рейтингом отримали райони «Центр» і «Мікрорайон», де наявна розгалужена 

мережа освітніх установ різного рівня та спрямування. Найнижчі оцінки отримали 

райони-околиці – «Авіамістечко/Залізничний вокзал» і «Піщанський», у яких відсоток 

охоплення населення освітніми послугами значно менше. 

Серед основних проблем розвитку освітньої галузі в м. Мелітополь мешканці 

виділяють: розвиток закладів освіти для дорослих, якість здобутих там знань, недостатня 

кількість позашкільних закладів, кількість бібліотек. 
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Оцінка якості та доступності освітніх послуг мікрорайонів (%) 

 

На рівень комфортності проживання у районах міста впливає також розвиток 

економічної складової, а саме: наявність і якість торгівельних підприємств, сервісних 

установ, закладів громадського харчування. 

Щодо концентрації та розвитку торгівельних підприємств (магазинів, ринків, 

супермаркетів), то найвищу оцінку за цим показником отримали райони «Новий 

Мелітополь» і «Центр», а найнижчі – «Авіамістечко/Залізничний вокзал» і «Піщанський». 

Головною проблемою у цій сфері можна назвати узагальнену проблему «якості» – 

це і якість товарів, яку пропонують у торгівельних точках, і якість умов продажу (на 

ринках), і якість обслуговування (особливо, супермаркети). Проблемою також 

виявилась і кількість магазинів, які реалізовують непродовольчі товари. 

Оцінка наявності та якості торгових підприємств мікрорайонів (%) 
 

За рейтингом наявності та якості сервісних підприємств і закладів громадського 

харчування, центральні райони знов ж отримують найвищі оцінки («Мікрорайон», 

«Центр»), а околиці міста – найнижчі («Юрівка», «Піщанський»). 

Серед проблем цієї сфери є актуальними: наявність і стан громадських вбиралень, 

кількість і рівень якості обслуговування пунктів автомобільного сервісу, закладів 

громадського харчування, підприємств із пошиву або ремонту одягу та взуття. 
  



 

 

10 

Оцінка наявності та якості сервісних підприємств і закладів громадського харчування мікрорайонів (%) 
 

Неодмінною складовою комфортності проживання є розвиток сфери культури й 

дозвілля. До цього показника включають як наявність релігійних і культурних установ у 

районах, так і наявність та якість культурних, соціальних заходів.  

Оскільки основна частина культурних заходів організовується у центральній 

частині міста, де розташована найбільша кількість культурних установ, то і найвищий 

рейтинг має саме район «Центр». А от найнижчі показники знову отримують райони на 

околиці Мелітополя.  

Проблемами у розвитку культури для мешканців міста є кількість та якість 

реалізації соціальних акцій і програм, культурних заходів у мікрорайонах; якість 

облаштування (благоустрій) територій навколо релігійних установ. 

Оцінка наявності та якості культурних та соціальних заходів мікрорайонів (%) 
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БЕЗПЕКА 

Стан захищеності особи, суспільства від 
зовнішніх та внутрішніх загроз, який 
ґрунтується на діяльності людей, 

суспільства, держави щодо виявлення, 
запобігання, послаблення, усунення і відбиття 
небезпек і загроз, здатних їх знищіти, позбавити 
фундаментальних, матеріальних та духовних 
цінностей, нанести неприйнятні збитки, закрити 
шлях до виживання й розвитку та відсутність 
неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю 
завдання будь-якої шкоди. 

В цілому, категорію «безпека» можна характеризувати за такими критеріями: 

- відсутність загрози життю, здоров’ю людей, майну, тваринам, рослинам і довкіллю; 

- стан стабільності та спокою, який дає можливість громадянам користуватися своїми 

правами та виконувати свої обов’язки; 

- відсутність ризику та нестабільності, яка може створити загрози для життя і здоров’я 

людей. 

 

Найбільш безпечними з усіх районів міста, за оцінками мешканців, виявились 

«Мікрорайон» і «Центр». А найбільш небезпечними – «Піщанський» і «Юрівка». Проте, і 

«Новий Мелітополь», і «Житломасив» отримали незначно більші оцінки рівня безпеки, 

ніж райони з найнижчими оцінками. 

Оцінка рівня безпеки мікрорайонів (%) 
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Серед основних проблем у сфері безпеки, які турбують мешканців міста, 

найбільше виділяються проблеми: наркоманія та торгівля наркотиками, крадіжки на 

вулиці, в транспорті, вуличне хуліганство, велика кількість безпритульних тварин, 

значна кількість нетверезих людей на вулицях, небезпека на дорогах. Щодо нестачі 

заходів забезпечення безпеки районів, то актуальними залишаються проблеми з 

недостатністю інформації у мешканців про звернення за допомогою у разі виникнення 

небезпеки, а також відсутністю систем відеоспостереження, вуличного освітлення, 

недосконалістю проведення профілактичної роботи для зниження рівня 

правопорушень з боку поліції. Це все доповнюється низьким рівнем культури 

мешканців м. Мелітополь. 

Фактори, що найбільше впливають на стан небезпеки  (%) 
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Найбільш небезпечними місцями, які виокремили мешканці районів міста, є місця 

продажу алкоголю «на розлив» (так звані «наливайки»), дворові території та вулиці без 

освітлення, неосвітлені ділянки доріг і пішохідних зон, нічні розважальні заклади (клуби, 

бари), пустирі та невикористані земельні ділянки, занедбані об’єкти (промислові, 

приватні), сквери й інші зелені зони. 

Місця, що є для мешканців найбільш небезпечними (%) 
 

На стан безпеки у районах міста, безперечно, впливає й екологічна ситуація. Так, 

найбільш екологічними районами міста визначені «Новий Мелітополь» і «Мікрорайон», 

а менш екологічно-чистими – «Авіамістечко/Залізничний вокзал» і «Червона гірка». 

Оцінка екологічної ситуації в мікрорайонах (%) 
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До основних екологічних негараздів м. Мелітополь, мешканці віднесли проблеми, 

пов’язані з безпритульними тваринами, неякісною водою, цвітінням алергенних рослин 

та незаконним спаленням сміття, сухої трави і листя. Додатково, мешканців турбують і 

проблеми великого транспортного потоку, шкідливих викидів в атмосферу, знищення 

зелених насаджень, стихійні сміттєзвалища та підтоплення. 

Екологічні проблеми у мікрорайонах (%) 
 

 

СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ 
Це утворення, розвиток і формування зв'язків у 

групі, які забезпечують перетворення зовні заданої 

структури на психологічну спільність людей, 

психологічний організм, який живе за своїми нормами і 

законами, відповідно до своїх цілей і цінностей. 

Соціальна згуртованість є своєрідним «цементом», що єднає 

суспільство. Це стосується як горизонтальних зв’язків між 

різними суспільними групами, так і вертикальних відносин між 

людьми та владою. 

Запорукою соціальної згуртованості є діалог і комунікація як 

між владою і громадою, так і в самій громаді між різними 

соціальними групами. 

 

 

Неодмінним фактором успіху розвитку районів є і формування соціальної 

згуртованості мешканців району, і підвищення рівня їх соціальної активності.  

Отже, за показниками рівня соціальної згуртованості, найвищі рейтингові позиції 

займають райони-околиці міста – «Юрівка» і «Піщанський», а найнижчі – 

«Авіамістечко/Залізничний вокзал» та «Житломасив». 
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Рівень згуртованості мешканців у мікрорайонах (%) 
 

Щодо рівня соціальної активності, то за цим показником райони «Юрівка» і 

«Піщанський» також займають лідируючі позиції, натомість «Новий Мелітополь» і 

«Житломасив» отримують найнижчі оцінки. 

Рівень соціальної активності мешканців у мікрорайонах (%) 
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ДОРОЖНЯ МАПА ВИКЛИКІВ І ВІДПОВІДЕЙ 

 

ЮРІВКА 

…історичний район Мелітополя, що включає в себе 

приватний сектор в північно-західній частині міста. 

Зі сходу Юрівка відокремлена від міста залізницею, 

вздовж якої проходить вулиця Лінійна. Вулиця 

Інтеркультурна перетинає залізницю вздовж моста, а 

пішохідний міст, у свою чергу, веде з Юрівки до залізничного 

вокзалу. На південь і південний захід від Юрівки знаходиться 

Новий Мелітополь, на північ — Авіамістечко. На схід від 

району протікає Піщанський струмок, знаходяться дачі та військовий аеродром. 

Дата виникнення Юрівки точно не відома. Гіпотеза про те, що виникнення селища 

пов'язане з будівництвом Лозово-Севастопольської залізниці, підтвердження не 

знаходить. 

Першу згадку про Юрівку вдається знайти в Пам'ятній книжці Таврійської губернії 

за 1900 рік. Тоді, в Юрівці, вже було 72 двори й проживало 842 особи. Селище 

належало до Кизиярського сільського товариства Терпіннівської волості 

Мелітопольського повіту. 

22 травня 1928 року змінили межу міста Мелітополя, і Юрівка увійшла до складу 

міста. 

Автобусні маршрути № 9, 10. 

 

ДОРОЖНЯ МАПА ПРОБЛЕМ МІКРОРАЙОНУ 

СТАН 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

▪ Розселення ВПО (не видають квартири) 
▪ Буд. № 222 – відсутня теплоізоляція 
▪ Провул. Молодіжний – лише 1 раз на тиждень 

вивозять сміття  
▪ Вул. Корольова, 14 – потрібен сміттєвий 

контейнер; не попереджують про вимкнення світла 
▪ Вул. Куйбишева, училище №40  – сміттєзвалище, 

амброзія 
▪ Буд. № 202, № 208 – на майданчику каміння 
▪ Великі черги, щоб заплатити за комунальні 

послуги 
▪ Вул. Гагаріна, 3 – якість води, переставити точку 

збору сміття 
▪ Сигналізація в гуртожитку 
▪ Каналізація біля гуртожитку (ТРЦ; закидують 

сміттям) 
▪ Вул. Гагаріна 13 – стан системи опалення 
▪ Гуртожиток не обслуговують  
▪ Транспортування газу у приватному секторі 
▪ У районі, на центральних вулицях, немає урн для 

сміття  
▪ Громадські вбиральні (у громадських місцях, 

кінцева зупинка транспорту) 
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РОЗВИТОК 
ДОРОЖНЬОЇ І 

ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

▪ Після 8.00 години вечора важко виїхати з району 

▪ Вул. Куйбишева, вул. Белікіна - стан дороги 

▪ Вул. Будівельна - дуже вузька, нема обзору 

▪ Вул. Інтеркультурна - дорога (нічого не видно) 

▪ До школи нема під'їзду 

▪ Відсутні стоянки (парковки) 

▪ Вул. Малюги - ями, болото 

▪ Велодоріжки відсутні 

▪ Щоб потрапити до залізничного вокзалу, потрібно 

їхати через місто 

▪ У сквері вечорами молодь швидко їздить на 

скутерах  

▪ Вул. Малюги - жахлива дорога 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

▪ Сімейні лікарі додому не приходять 

▪ Важко дістатися до спеціалістів (поліклініки) 

▪ Хворих дітей потрібно вести на огляд в лікарню 

▪ Кваліфікованих спеціалістів не вистачає 

▪ До приватних спеціалістів дуже дорого ходити 

▪ У районі нестача сімейних лікарів 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ   

▪ Організація дистанційного навчання 

▪ Брак гаджетів (у школах) 

▪ Якість дистанційної освіти 

▪ Великі навантаження на школярів і батьків 

▪ Щоб пройти будь-які курси, потрібно їхати до 

центру міста 

▪ Відсутнє дозвілля для молоді 

▪ Відсутні танці для дорослих 

▪ Важко добиратися до Центру дитячої та юнацької 

творчості (особливо ввечері) 

БЕЗПЕКА ▪ Безхатні собаки 

▪ На перерві школярі ходять дворами і будинками, 

палять, п'ють, а школа не реагує 

▪ Пустир 

▪ Нічні бійки 

▪ На майдані в центрі збираються алкоголіки, 

постійний шум, руйнують площадку 

▪ Магазин «Скорпіон» 

▪ Вимикають світло на ніч  

▪ На стадіоні у жінки зняли ланцюжок 

▪ Продаж наркотиків, закладки 

▪ Молоді люди дуже швидко їздять на скутерах по 

дворах 

▪ Поліція – бездіяльна 

▪ Підлітки вибили двері 
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НОВИЙ МЕЛІТОПОЛЬ 

…історичний район у східній частині 

Мелітополя. 

Новий Мелітополь включає приватний сектор 

між вулицями Інтеркультурна, Островського і 

залізницею, багатоповерховий мікрорайон між 

вулицями Інтеркультурна та Малюги, а також 

промислові території між вулицями Будівельна, 

Інтеркультурна та залізницею. 

У 20-і роки ХХ століття, назву Новий 

Мелітополь, насамперед, відносили до приватного сектора між теперішнім проспектом 

Богдана Хмельницького (західним кордоном дореволюційного Мелітополя) і лінією 

залізниці, на південь від вулиці Дзержинського. 22 травня 1928 року ця територія була 

включена до міської межі. Територія за залізницею продовжувала називатися Новим 

Мелітополем і була приєднана до міста пізніше. Тепер назва «Новий Мелітополь» 

використовується тільки стосовно до неї, а область між проспектом Богдана 

Хмельницького і залізницею власної назви не має. Будівництво мікрорайону на північ 

від вулиці Дзержинського припадає на початок 1980-х років. Так, прокладка вулиці 

Гагаріна та відкриття школи № 7 відбулися в 1981 році. 

Автобусні маршрути № 3, 3А, 8, 11А, 27, 27А, 31 слідують через Новий Мелітополь 

вулицями Iнтеркультурна, Молодіжна та Польова до зупинки «Міжрайбаза». 

 

ДОРОЖНЯ МАПА ПРОБЛЕМ МІКРОРАЙОНУ 

СТАН 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

▪ Провул. Черешневий – проривають труби 

▪ вул. Островська – поганий тиск води 

▪ Якість вуличного освітлення  

▪ Дитячий майданчик – не прибраний 

▪ Вул. Щорса – відсутнє вуличне освітлення 

▪ Відсутність контейнерів для фасування сміття  

▪ Відсутність обслуговування колонок 

(вул. Молодіжна) 

▪ Не повністю прибирають біля сміттєвих баків  

▪ Рано вимикається вуличне освітлення 

▪ Викидають сміття до дитсадка (стихійне 

сміттєзвалище) 

▪ Увечері слабкий тиск води 

▪ Дітям немає, де грати 

▪ вул. Щорса №24, №26 – покинуті будинки 

РОЗВИТОК 
ДОРОЖНЬОЇ І 

ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

▪ Автобусне сполучення 

▪ Стан доріг 

▪ Зупинка «Міжрайбаза» – благоустрій 

▪ На вул. Молодіжна зробили неправильний уклін 

(вирили рів посередині) 

▪ Проблемно дістатися до поліклініки 

▪ Відкриті люки на перехресті вул. Молодіжна та 

Перекопська  

▪ На вул. Щорса (від початку й до магазину) поганий 

стан доріг та відсутність тротуарів 

▪ Відсутні тротуари вздовж вул. Ворошилова 
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▪ Важко дістатись до кладовища; страшний тротуар 

▪ На вул. Перекопській після дощу – одне болото 

▪ На вул. Куйбишева, біля церкви, на дорозі велика 

яма 

▪ Під час дощу, весь потік води з вул. Інтеркультурна 

йде вздовж вул. Виноградній (неможливо пройти) 

▪ На перехресті вул. Чапаєва та Куйбишева відсутня 

дорога 

▪ На вул. Чапаєва багато ям 

▪ Потрібно зробити дорогу біля школи  

▪ Відсутність парковок для велосипедів 

▪ Поганий графік роботи маршруток                           

(до 6-7.00 вечора максимум) 

▪ Поганий маршрут №3 (потрібно його переробити, 

до поліклініки) 

▪ Доріг нема на всіх вулицях, окрім вул. Молодіжна 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

▪ Маленькі коридори в амбулаторії (люди стоять у 

черзі надворі, навіть взимку) та відсутність туалету  

▪ Відсутність аптеки 

▪ Один лікар на весь мікрорайон 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ   

▪ Відсутність заходів та можливості їх відвідування 

▪ Люди погано знають жителів мікрорайону 

▪ Відсутній дитсадок  

▪ Відсутні гуртки, розваги (треба далеко йти) 

▪ Нічого не організовується (крім школи) 

▪ Відсутні дитячі майданчики 

▪ Відсутність місця для проведення різних заходів 

БЕЗПЕКА ▪ Біля школи, на кутку, продають алкоголь на розлив 

▪ Досить активний рух транспорту (перевищення 

швидкості) 

▪ Поліція приділяє мало уваги порядку 

▪ Відсутність поліцейського чергування 

▪ Відсутність лежачих поліцейських 

▪ На кутку п'ють ,у магазині, і потім сідають за кермо 

▪ Увечері на зупинках збираються підлітки 

▪ У покинутих будинках робляться закладки 

наркотиків 

▪ Наркоманія, крадіжки 

▪ Закладки під деревами 

▪ Відсутність роботи дільничного 

▪ ДСНС приїхали на виклик без води 

▪ Погано працює гідрант 

▪ Робота м'ясокомбінату 

▪ Робота біокомбінату 

▪ Не прибирання алергенних рослин 

▪ Засмічені балки та багато сухої трави й очерету 
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АВІАМІСТЕЧКО (Залізничний вокзал/Північний переїзд) 

…мікрорайон у північно-західній частині Мелітополя. 

Авіамістечко побудоване при військовому аеродромі, де 

дислокується 25-та військово-транспортна авіаційна бригада 

(військова частина А-3840). 

Авіамістечко розташоване в північно-західній частині 

Мелітополя. Уздовж східної межі Авіамістечка проходить 

залізниця, за якою знаходяться історичні райони Кізіяр та 

Північний Переїзд. На південь від Авіамістечка розташований район «Юрівка». На захід 

від Авіамістечка знаходиться військовий аеродром. 

Військові об'єкти на території сучасного Авіамістечка знаходились ще до Другої 

світової війни. 1958 року зі Стрия сюди був переведений Стрийський авіаційний полк. 

До 1961 року, в Авіамістечку, вже були побудовані десять дво- й триповерхових 

будинків і кілька одноповерхових «фінських» будиночків.  

До мікрорайону також увійшли район Залізничного 

вокзалу – дільнична залізнична станція 1-го класу Запорізької 

дирекції Придніпровської залізниці, де розташовані Будинок 

культури Залізничників та Привокзальний ринок. Частина 

вулиці Гетьмана Сагайдачного – відрізок вулиці, що 

складається з промислової зони і приватного сектора, на якому 

ділянка залізничної колії проходить безпосередньо вздовж 

вулиці. У кінці вулиці знаходиться привокзальна площа, на якій розташовані будівлі 

вокзалу, три пам'ятники (у тому числі старовинний паровоз) і кінцева зупинка автобусів, 

Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23, 

Державний навчальний заклад «Мелітопольський 

багатопрофільний центр професійно-технічної освіти». 

Вул. Чайковського та прилеглі до неї вулиці, частина 

вулиці  Гризодубової та вулиці Чкалова від перехрестя з 

вулицею Ломоносова. 

 

 

ДОРОЖНЯ МАПА ПРОБЛЕМ МІКРОРАЙОНУ 

 

СТАН 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

▪ Ринок – ганьба району 

▪ Сміття розтягується від буд. №35 до буд. №34 

▪ Відсутність дитячого майданчика біля дитсадка 

▪ Нестача сміттєвих урн (двірник відмовляється 

прибирати, бо виносять домашнє сміття) 

▪ Конструкція сміттєвих урн 

▪ Двірники відмовляються прибирати сміттєві урни 

▪ Мала кількість сміттєвих майданчиків (3 шт.) 

▪ Якість прибирання сміття 

▪ Якість води 

▪ Біля буд. №32 ЖЕК не прибирає сміття  

▪ Немає взаємоорганізації між установами 

▪ Смітник біля гаражів 

▪ Пориви води біля буд.: №30, №28, №36 

▪ Старі труби 

▪ Не очищуються лівневки 
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▪ Після дощу стоїть вода між під'їздом №3 і №6 

▪ Зламаний контейнер 

▪ Стихійні сміттєзвалища за будинком №22 і школою 

№20 

▪ Вул. Сагайдачного, 264-270 – забиті колектори; 

втрати тепла (великі платіжки); тріщини у стінах 

▪ Не проводиться своєчасна заміна комунікацій  

▪ Вул. Сагайдачного, 264 – недороблений дах; 

руйнується буд. №57-59 – перепади електронапруги, 

вуличне освітлення; не зробили підлогу у під’їздах 

▪ Не міняються труби 

▪ Зливи відсутні 

▪ Стан балконів 

▪ Забилася лівневка 

 

РОЗВИТОК 
ДОРОЖНЬОЇ І 

ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

▪ Не зроблена дорога від буд. №36 до гаражів 

▪ Яма біля буд. №34 

▪ Відсутні тротуари біля «Інтертелекому» 

▪ Відсутня дорога біля «Випічки» 

▪ Погана дорога біля буд. №17, №28, №29 

▪ Тротуар і дорога(буд. № 34, №35, №36) 

▪ Одна стежка від «тридцятих» будинків (під час дощу 

– одне болото) 

▪ Доріжка до під'їзду (буд. №36) 

▪ Жахливий тротуар( буд. №35) 

▪ Відсутня стежка до дитсадка (буд. №23) 

▪ Біля буд. №24, №26 заставлено автомобілями 

▪ Буд.57-59 – відсутні доріжки  

▪ Магазин «Скорпіон» – заїжджають з двору  

▪ Вул. Українська №45 - №245 – яма на ямі 

▪ Відсутні тротуари 

▪ Вул. Гетьманська № 264 – двори жахливі  

▪ Відсутній тротуар від залізничного вокзалу до 

зуп.«Сільпо» 

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

▪ Відсутність медичних спеціалістів 

▪ Важко дістатися до Зеленої поліклініки (маршрутка 

№24а ходить один раз на день) 

▪ Відсутність нормальної аптеки (1 аптека) 

▪ Відсутній навіс над лікарнею 

▪ Амбулаторія (вул. Казарцева) – далеко 

▪ Важко потрапити до лікаря 

▪ Неможливо записатися до лікаря  

▪ Пенсіонерам неможливо дістатися до поліклініки 

▪ Лікарі приймають в одному кабінеті (два в одному) 

▪ Неможливо получити справку 

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ 

▪ Вчителі змушують брати участь у заходах 

▪ Деякі вчителі звалюють на нас всю вину 
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ПОСЛУГ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ   

▪ Мало гуртків 

▪ Мало заходів (в основному школа) – не цікаво 

▪ Зустрічі мешканців проводяться тільки в крайніх 

випадках 

▪ Місцевого та обласного депутатів не знаємо 

 

БЕЗПЕКА ▪ Аварійні тополі 

▪ Автомобілі перевищують швидкість( будинок №17) 

▪ Зрізали лавку біля овочебази 

▪ Вкрали лавку біля магазину «Ветеран» 

▪ Відсутня робота дільничного 

▪ Крадіжки 

▪ Вимикають вуличне освітлення після 24:00 год. 

▪ Стадіон (нічні розборки) 

▪ «Оазис» працює цілодобово (потрібно закрити) 

▪ Гаражі 

▪ Безхатні собаки на ринку та дитячому майданчику 

▪ Місцями відсутнє вуличне освітлення 

▪ Наливайки 

▪ Ларьки вздовж будинків 

▪ Необладнаний ринок 

▪ Алкаші ходять «по нужді» у під'їзди 

▪ Завод – неможливо дихати вночі 

▪ Стадіон – амброзія по-груди 

▪ Багато сухостоїв  

▪ Палять листя восени (двірники, у п'ятницю після 

обіду) за сміттєзвалищем 

▪ За стадіон вивозять нечистоти 

▪ Скорпіон продає алкоголь цілодобово 

▪ Поліція приїжджає і не приймає мір 

▪ У котловані пожежі 1-2 раз в рік 

▪ Наркомани у відкриту шукають закладки  

▪ Торговий дім (алкоголь на розлив) 

▪ По дворам «лазять»  

▪ Мало відеокамер  

▪ Маршрутки о 21:00 год. вже не ходять  

▪ Від залізничного вокзалу до «АТБ» – темно  

▪ Біля ринку зграї собак (нападають) 

▪ Відсутня залізнична поліція 

▪ Не знаєм свого дільничного  

▪ У поліції все роблять на очах  

▪ Цигани торгують на вокзалі 

▪ вул. Чайковського – погане освітлення 

▪ Магазин «Скорпіон» - багато людей в нетверезому 

стані  

▪ Покинуті зупинки біля магазину «Скорпіон» - підозрілі 

п’яні люди  

▪ вул. Московська – погане освітлення  

▪ вул. Комунарів – частково відсутнє освітлення  
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▪ В 23:00 год. на головних вулицях вимикається світло  

▪ Перед зупинкою «Комунарів» потрібен пішохідний 

перехід 

▪ Другорядні вулиці дуже погано освітлені  

▪ Дуже часті ДТП біля «АТБ» 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРОЄКТИ 
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МІКРОРАЙОН 

…традиційна назва району багатоповерхової 

забудови на північ від центру Мелітополя, вздовж 

проспекту 50-річчя Перемоги. 

Центральними вулицями мікрорайону є проспект 50-

річчя Перемоги, бульвар 30-річчя Перемоги, 

вулиці Ломоносова і Гризодубової. На північний схід від 

мікрорайону розташований лісопарк. З інших боків від 

мікрорайону знаходиться приватний сектор: «Червона 

Гірка» на південному сході, Кізіяр на заході і район вулиці Чкалова на півночі. У 500 

метрах на південь від мікрорайону проспект 50-річчя Перемоги переходить у проспект 

Богдана Хмельницького і починається центр міста. 

Забудову Мікрорайону було розпочато в кінці 

1960-х років. Так, рішення про прокладання проєктної 

вулиці на місці проспекту 50-річчя Перемоги, було 

прийнято в 1966 році. У первинному проєкті вулиці 

мікрорайону, паралельні проспекту 50-річчя 

Перемоги, називалися Поздовжніми (3-я Поздовжня — 

нинішня вулиця Казарцева, 4-а Поздовжня — проспект 

50-річчя Перемоги), перпендикулярні проспекту 50-річчя Перемоги — Поперечними (2-

а Поперечна — вулиця Гризодубової, 3-я Поперечна — бульвар                 30-річчя 

Перемоги). За проспектом 50-річчя Перемоги тимчасова назва,                                         4-

а Поздовжня, зберігалася до 1995 року. 

 Поруч з мікрорайоном знаходиться фруктовий сад Корвацького. За ним 

починається лісопарк й тягнеться до межі міста. На проспекті 50-річчя Перемоги 

знаходиться Ризький ринок. На вулиці Брів-ла-Гайард розміщується 

Мелітопольська районна лікарня. 

За проспектом 50-річчя Перемоги, бульваром 30-річчя 

Перемоги, вулицями Ломоносова, Гризодубової та Брів-ла-Гайард 

прокладені автобусні маршрути. За всією територією мікрорайону 

проходять маршрути 1, 1А, 7, 11, 11А, 12, 14, 15, 16А, 17, 20, 22, 23, 

24, 24А, 27, 27А, 28, 29, 34, 36 — більше половини автобусних 

маршрутів міста. Вулицею Ломоносова проходить автодорога                 

М-18 міжнародного значення. 

 

 

ДОРОЖНЯ МАПА ПРОБЛЕМ МІКРОРАЙОНУ 

СТАН 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

▪ Низький тиск води у п’ятиповерховому будинку 

▪ Якість води 

▪ Теплопостачання 

▪ Газу нема по тижню, а то й два 

▪ Вул. Суворова, Незалежності – якість води жахлива 

▪ Якість води 

▪ Проблеми з Інтернетом 

▪ Район спортивної школи №3 – відсутнє вуличне 

освітлення 
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▪ Прибирання сміття (1 раз на тиждень – район 

«Паладіума») 

 

РОЗВИТОК 
ДОРОЖНЬОЇ І 

ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

▪ бул. 30-річчя Перемоги – не помічені лежачі 

поліцейські  

▪ Пішохідний перехід біля зупинки «Булочна» – 

маршрутки зупиняються на пішохідному переході 

(реорганізувати зупинку) 

▪ Активний рух на вул. Ломоносова (дуже шумно) 

▪ Рижський ринок – порушуються правила 

паркування (вигляд не дуже) 

▪ Район школи №16 (коли привозять школярів) 

▪ вул. Сопіна – неможливо пройти(організувати десь 

поряд стоянку) 

▪ Активний рух на вул. Сопіна та Малогвардійська 

▪ Реорганізація магазинів (активний рух у центрі) 

▪ Від МРЕВ до кінця міста – ґрунтовка  

▪ Відсутні велодоріжки  

▪ Перехід з вул. Чкалова – стерта пішохідна розмітка 

(район старого МРЕВ) 

▪ Дерева заважають водіям 

▪ Таврийський ринок – зранку не пройти, не проїхати 

▪ Реорганізувати стоянку 

▪ Маршрут із зуп. Кірова до зуп. Райбольниці  

▪ Якість світлофора  

▪ О 22:00 год. проблемно дістатися додому  

▪ бул. 30-річчя Перемоги – світлофор 

▪ Дороги у приватному секторі 

▪ Після 21:00 год. неможливо кудись доїхати  

▪ Парковки мають бути закритого типу  

▪ Потрібен світлофор біля бібліотеки ім. Гоголя 

▪ Машини неправильно паркуються  

▪ Важко дістатися до Зеленої поліклініки 

▪ Важко перейти дорогу (водії не зупиняються) 

▪ Реорганізувати зупинки (розклад руху) 

▪ Більше маршрутів до ТДАТУ 

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

▪ Далеко їхати до спеціалістів 

▪ Дуже багато часу йде на перевірку 

▪ Проблема записатися на прийом 

▪ Незручно добиратися до Зеленої поліклініки 

(потрібно більше маршруток) 
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▪ Реформа для зменшення населення  

▪ Лікар не приїжджає додому  

▪ Спеціалістів забрали з району  

▪ Багато народу в коридорах 

▪ У державних поліклініках потрібно довго чекати в 

черзі 

▪ Кваліфікація лікарів 

▪ Якість ремонту в державній лікарні 

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ   

▪ Курси для дорослих (українська мова, англійська; 

бажано безкоштовні) 

▪ Курси садівництва 

▪ Комп’ютерні курси  

▪ Курси для освоєння нових технологій (соц. мережі) 

▪ Потрібні регулярні концерти 

▪ Мало заходів 

▪ Мало спортивних змагань 

▪ Для молоді мало розваг  

 

БЕЗПЕКА ▪ Крайні ділянки бувають не освітленні 

▪ Не завжди пізно ввечері їздять маршрутки  

▪ Потрібно, щоб маршрутки їздили до 23:00 год. 

▪ Наркомани; закладки(у приватному секторі) 

▪ Потрібні патрулі 

▪ Безхатні собаки (потрібна стерилізація або 

притулок) 

▪ «АТБ» 

▪ Поліція все знає, но нічого не робить 

▪ Відсутні пандуси 

▪ Потрібні камери спостереження на переходах 

▪ Потрібен міський транспорт 

▪ Утилізація мертвих безхатніх собак (потрібна 

служба) 

▪ Маршрутка врізалась в автомобіль біля автостанції 

(неадекватний водій) 

▪ Аферисти по телефону  

▪ Крадіжки у приватному секторі  

▪ Не знаєм, де дільничний  

▪ Викликали ДСНС, щоб відчинили двері (не 

приїхали) 

▪ Поворот біля «Дім Меблів» (відсутнє освітлення) 

▪ Водії не пропускають пішоходів 
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▪ У приватному секторі погане освітлення 

▪ Після 24:00 год. дівчині одній не треба ходити 

▪ Рай лікарня – безхатні собаки, проблеми з 

освітленням 

▪ Пішохідний перехід біля «Будинку побуту» (не 

зрозуміло, де зебра) 

▪ Маршрутки закривають огляд зебри 

▪ Брак дорожніх знаків 

▪ Якість світлофорів  

▪ Вул. Осипенка – безхатні собаки нападають 

▪ Тусклий світлофор біля гуртожитку  

▪ Біля «Чорного АТБ» відсутнє освітлення  

▪ Пішохідний перехід біля «АТБ» (маршрутки 

закривають огляд) 

▪ Погане освітлення біля зупинки «Булочна» 

▪ Біля «Джокеру» небезпечне місце  

▪ Маршрутки порушують правила 

▪ Наркомани, закладки 

▪ Поліція не працює  

▪ Поліція приїжджає і лише фіксує  

▪ «Аромат» із м’ясокомбінату  

▪ Недобудова біля рай.лікарні  

▪ Навпроти гуртожитку ТДАТУ  

▪ У приватному секторі палять листя  
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ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРОЄКТИ 
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ЦЕНТР 

(пр. Богдана Хмельницького/вул. Героїв України) 

…центральна частина міста, 

розташована навколо центрального 

перехрестя пр. Богдана 

Хмельницького і вул. Героїв України, 

центральної площі міста – Площі 

Перемоги, міського парку - Парку 

Новоолександрівський (до 2020 р. 

Парк культури і відпочинку 

ім. М.Горького) та вздовж пр. Богдана 

Хмельницького від перехрестя вул. 

Шмідта до перехрестя з вул. Гетьмана Сагайдачного, вздовж вул. Героїв України від вул. 

Гетьманська та закінчується біля залізниці.  

Проспект Богдана Хмельницького — центральний проспект Мелітополя. 

Починається від перехрестя з вул. Гетьмана Сагайдачного та 50-річчя Перемоги, 

закінчується південним виїздом із міста. Межує з головною площею міста — Площею 

Перемоги. Проспектом пролягає автошлях М18 «Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта». 

На ділянці від Гетьманської вулиці до вулиці Івана Алексєєва, вулицею Героїв України 

проходить автодорога М-14 «Одеса - Мелітополь - Новоазовськ». 

До 1954 року проспект не був єдиним адресним об'єктом і складався з двох 

окремих частин, які декілька разів змінювали назви і статус. Поділ відбувався в районі 

сучасного перехрестя з вулицею Героїв України. 

Точні дати появи вулиць на території сучасного проспекту встановити складно, 

оскільки перші збережені згадки адрес та назв відносяться лише до другої половини 

XIX століття, проте офіційною датою утворення проспекту вважається 14 травня 

1954 року. 

Відрізок проспекту від вулиці Гетьмана Сагайдачного до вулиці Монастирської з 

кінця XIX століття називався Межовою вулицею і проходив тогочасною межею м. 

Мелітополь. 25 жовтня 1921 року його було перейменовано на честь радянського поета 

Дем'яна Бєдного, а у 1940-ві роки включено до складу вулиці Воровського (нині — 

вулиця Монастирська). 

Інша частина проспекту, на північний захід 

від вулиці Воровського, до встановлення 

радянської влади була Якимівською вулицею. 

Таку назву вона отримала через те, що 

закінчувалася шляхом на Якимівку. 25 жовтня 

1921 року її було перейменовано на честь 

більшовика-революціонера Лева Каменєва, але 

пізніше, у 1940-ві роки, стару назву було 

повернуто. 

1927 року почалося будівництво міського парку на піщаному пустирі на захід від 

Межової вулиці. У 1930-ті роки сучасний проспект усе ще був околичною вулицею з 

піщаним покриттям. 

У 1954 році вся Україна широко святкувала 300-річчя Переяславської ради. У 

зв'язку із цим, 14 травня 1954 року, «враховуючи чисельні прохання громадян 

Мелітополя», мелітопольський міськвиконком затвердив створення проспекту Богдана 
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Хмельницького, до складу якого ввійшли Якимівська вулиця та ділянка вулиці 

Воровського. 

Проспект знаходиться на автошляху М-18 та європейському маршруті E-105, що 

зумовлює інтенсивний автомобільний рух. Через проспект прокладено велику кількість 

автобусних маршрутів та розташовані зупинки громадського транспорту «Покровська», 

«Університетська», «Горілчаний» або «Сільгосптехнікум», «Міськлікарня», «Дитяче 

харчування», «ім. Івана Богуна». 

Уздовж проспекту розташовані: Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного, Кафедра фізичного виховання та спорту ТДАТУ, 

Мелітопольський коледж ТДАТУ, Мелітопольське училище культури, Дитячий 

дошкільний заклад № 20 «Зайчик», Центральна міська бібліотека ім. Лермонтова 

(Площа Перемоги), Центральна дитяча бібліотека ім. А. Гайдара («Мальвіна»), головна 

пошта, Міська клінічна лікарня № 1, Дитяча поліклініка № 1, колишній центральний 

універмаг (зараз супермаркет «Сільпо» та низка магазинів), Торговельний центр 

«Пасаж», Храм великомучениці Катерини. 

Площа Перемоги — центральна площа Мелітополя, що знаходиться біля 

проспекту Богдана Хмельницького. У глибині площі розташована арка визволителів, за 

якою починається алея Слави зі сходами до вулиці Гетьманській. На площі й навколо 

неї розташовані Палац культури ім. Т.Г.Шевченка, Центральна міська бібліотека ім. 

Лермонтова, Готель «Мелітополь», Пам'ятник Тарасові Шевченку, фонтан. 

Щодо вулиці Героїв України, то у дореволюційний період 

вулиця називалася Якимівська. Вона починалася від Бульварної 

вулиці (нинішня - Гетьманська) і закінчувалася на перехресті з 

Межовий вулицею (сучасний проспект Богдана Хмельницького), 

за яким тривала дорога до Якимівці. Перша відома згадка вулиці 

під назвою Кірова відноситься до 17 січня 1939 року. При цьому, 

історична частина - Якимівська вулиця - деякий час не входила 

до її складу. До 1965 року вулиця Кірова починалася від вулиці 

Карла Лібкнехта (зараз Олександра Довженка), але 15 квітня 

1965 року початок вулиці від вулиці Карла Лібкнехта до 

Якимівської вулиці було перейменовано на вулицю Костенко. 

21 жовтня 1965 року Якимівський вулиця була включена до вулиці Кірова та вулиця 

стала починатися від Гетьманської вулиці. 

У 1961 році було прийнято рішення про створення скверу на площі, прилеглій до 

сельхозтехникуму (на розі вулиці Кірова та проспекту Богдана Хмельницького). 

На початку вулиці, в історичному центрі міста, розташований головний корпус 

педагогічного університету (юридично відноситься до вулиці Гетьманської). 

На перетині вулиці Героїв України з проспектом Богдана Хмельницького 

знаходяться будівля податкової інспекції, коледж ТДАТУ (колишній технікум 

гідромеліорації та механізації сільського господарства), міська лікарня, пам'ятник 

героям-підпільникам і пам'ятник Остапу Бендеру. 

Ділянка вулиці від проспекту Богдана Хмельницького до вулиці Івана Алексєєва 

іноді називався площею Кірова. На ній знаходяться міський парк, меморіальний 

комплекс на братській могилі радянських воїнів і обеліск на честь 200-річчя Мелітополя. 
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На ділянці від вулиці Івана Алексєєва до вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів 

знаходиться житловий масив, забудований п’яти- 

та дев’ятиповерховими будинками з білої 

силікатної цегли, також раніше званий Кірова. Тут 

також знаходяться спортивна школа № 1, шахова 

школа, Кіровський ринок, «Універсам» і 

супермаркет «АТБ». 

За вулицею Воїнів-Інтернаціоналістів вулиця 

Героїв України проходить через промислові 

території. Тут знаходяться: медичне училище, 

швейна фабрика «Елегант», компресорний завод «Мелком» і м'ясокомбінат. 

 

ДОРОЖНЯ МАПА ПРОБЛЕМ МІКРОРАЙОНУ 

СТАН 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

− Відсутні зливи 

− Відсутність комунальних зручностей 

− Вигляд старих будинків 

− Якість води  

− Кожен місяць приходять контролери (перевірка 

лічильників) 

− Аварії 

− Іноді немає води 

− Двірники не кожен день працюють( ми платимо) 

− Велике скупчення сміття  

− Ізоляція тепломереж  

− Тепломережі 

− Тарифи на транспортування газу 

− Будинок біля чотирнадцятиповерхівки (погано 

прибирається сміття) 

− Якість води 

− Відсутні сміттєві урни 

− Пр. Богдана Хмельницького 19 – стан під’їзної 

території; відсутні урни 

− Будинки за бібліотекою та готелем – відсутня 

дворова територія 

− Теплотраса за Гуртожитком №1 

(вул. Університетська №41) – все поросло кущами  

− Вул. Шмідта, 13 – якість води 

− Вул. Шмідта, 13, 15 – на майданчику відсутнє 

освітлення; наркомани, закладки  

− Вул. Героїв України, 129 – відсутнє освітлення 

− Вул. Гетьманська, 129 – пустир 

− Вул. Кірова – якість води 

− Вул. Шмідта, 1 – якість води, каналізація 

− Стан каналізації 

− Гаражі псують вигляд (буд № 125) 

− Недоасфальтований двір 

− Туалет у дворі відсутній (збираємо самі кошти, вже 

є 8000 грн.) 
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− Вимощення (буд. №33) 

− Пр. Богдана Хмельницького, 31 – поломаний дах 

− Вул. Гетьманська 137 – нерегулярний вивіз сміття( 

за прибирання під’їзду треба платити ) 

− Перебої Інтернету (провайдер «Воля») 

− Вул. Ярослава Мудрого, 3 – брудний під’їзд 

(шприці валяються), відсутні сміттєві контейнери  

− Погано прибирають сміття  

− Пр. Богдана Хмельницького, 3 – вуличне 

освітлення, нерегулярний вивіз сміття  

− Перебої з Інтернетом (провайдер «Інтертелеком»)  

− Вул. Ярослава Мудрого, 6 – сморід, брудна вулиця 

− Вул. Івана Алексєєва, 3 – поганий зв’язок 

РОЗВИТОК 
ДОРОЖНЬОЇ І 

ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

− Від дитсадка №17 не зроблена дорога 

(провул. Садовий) 

− У центрі багато автомобілів 

− Немає тротуарів біля музею (вул. Грушевського) 

− Вул. Байбулатова, 15 – двір 

− Після дощу болото (провул. Садовий) 

− Відремонтувати майданчик (вул. Я.Мудрого, 2) 

− Відсутні дворові парковки 

− Тротуари на вул. Шмідта, Крупської  

− Перехід до шахової школи (не видно світлофору) 

− Розклад руху маршруток у суботу та неділю 

− Погано працюють світлофори 

− Біля Кіровського ринку погано працює світлофор  

− Від вул. Байбулатова до центру немає змоги пройти  

− Вуличне освітлення працює на половину  

− Вул. Університетська, 35-37 – розвалюються сходи 

під’їзду  

− Стан сходів, що ведуть нагору 

− Територія від ДК Шевченка до сходів  

− На пішохідних переходах часто збивають людей 

(відсутні відеокамери) 

− На проспекті біля вул. Луначарського – відсутній 

світлофор 

− Переходи біля Кіровського ринку 

− Сходи між чотирнадцятиповерхівкою та 

дев’ятиповерхівкою  

− Вул. Шмідта, 13 – діри в підлозі під’їздів (2 під’їзди) 

− Треба освітлення (хуліганство, наркомани; 

закладки) 

− Вул. Шмідта – пішохідний перехід до парку 

− Відсутні зливи на Кірова  

− Вул. Університетська – зробили гарну дорогу, але 

погано організований рух; відсутній тротуар  

− Вул. Шмідта, 1 – парковка (її там не має бути) 
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− Пішохідний перехід біля музичного училища – 

автомобілі неправильно паркуються і перекривають 

огляд іншим 

− «АТБ» на пр. Богдана Хмельницького, 50 – не 

зрозуміло, де пішохідний перехід  

− Потрібна нормальна парковка біля дитячої лікарні 

− Старі світлофори – погана якість (нічого не видно) 

− Відсутні велосипедні доріжки 

− Переходи без світлофорів на проспекті 

− Перехід біля Центрального банку (вул. Кірова) 

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

− Збирають гроші з пацієнтів 

− Старі лікарі 

− Безлад в лікарні 

− «Не хворійте, бо це дорого коштує» 

− Здати аналізи – 200-300 грн. 

− За ліки – 300 грн. (високі ціни) 

− Зелена поліклініка у незручному місці 

− Виписують ліки, які не підходять  

− За виклик лікаря додому потрібно платити  

− Дорогі приватні клініки 

− Неможливо потрапити до спеціаліста 

− Під час карантину, лікування ніяке  

− Планові медогляди  

− Менталітет людей у черзі 

− Лікарі йдуть на конфлікт із пацієнтами  

− Важко дістатися до Зеленої поліклініки 

− Відсутня безкоштовна медицина  

− Лікарі грублять  

− Важко потрапити на прийом до спеціалістів  

− Часто втрачаються медичні картки  

− Потрібно реорганізувати графік роботи лікарів  

− Не хочуть давати направлення  

− Брак кваліфікованих спеціалістів  

− Відсутні деякі спеціалісти 

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ   

− Влада не завжди виділяє кошти на деякі заходи та 

ідеї  

− Обмеження кількості людей, які організовують 

заходи 

БЕЗПЕКА − Потрібен патруль на площі 

− У парку відсутнє освітлення і патруль  

− За «Мийкою» відсутній пішохідний перехід 

− Світлофор із пішохідним переходом біля училища 

культури  

− Відсутнє освітлення біля пожежної частини  
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− Перехід біля Лісопарку  

− Пустир за торговельним центром «Люкс» – 

закладки  

− Недобудова біля школи №11 

− Музична школа – потрібні патрулі  

− Безхатні собаки в парку  

− Поліція реагує довго 

− Нацгвардія грубіянить  

− Нацгвардія на патрулюванні теж не кращі 

(вживають наркотики і приписують статті) 

− Швидка не завжди швидко реагує  

− Наркомани коляться у відкриту  

− Вандалізм 

− Розпивають алкоголь біля гаражів (Пр. Богдана 

Хмельницького, 125) 

− На вул. Луначарського безхатні собаки 

− Недобудова біля гуртожитку №1 

(вул. Університетська, 41) 

− На площі, увечері багато хто розпиває спиртні 

напої  

− Біля їдальні «ХХХ» багато безхатніх собак  

− «АТБ» біля аптеки «Мальвіна» - люди переходять 

дорогу не на переході  

− Кіровський ринок – багато собак  

− Вул. Університетська – багато амброзії  

− Вул. Шмідта – наркомани 

− Відсутні патрулі 

− Після 17:00 год. на Кіровському ринку розпивають 

алкогольні напої  

− Нічні гонки  

− Порушення ПДР 

− Переходять дорогу не по зебрі  

− В’їзд до спорт школи, що біля парку, дуже 

небезпечний  

− Вул. Шмідта, 1- наркомани; закладки 

− Запахи з м’ясокомбінату (намагалися вирішити цю 

проблему, але нам стали погрожувати) 

− Біля суду багато автомобілів  

− Гонки біля «Сільпо» 

− Ввечері багато хто палить кальян 
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ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРОЄКТИ 
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ЧЕРВОНА ГІРКА 

…історичний район Мелітополя, що включає 

в себе приватний сектор у північно - східній частині 

міста. 

Червона Гірка розташована на північ від 

історичного центру Мелітополя і відділена від нього 

Кизиярським струмком. На заході Червона Гірка 

межує з Кізіяром (кордон умовно проводиться за 

вулицею Ломоносова) і Мікрорайоном (до 

Мікрорайону відносяться багатоповерхові будинки, 

до Червоної Гірки — приватний сектор). На північ від Червоної Гірки розташовані 

Красногірське кладовище (на Піонерській вулиці), сад Корвацького і районна лікарня. 

На схід від Червоної Гірки розташовані лісопарк і Круча. 

Круча розташована на правому березі Молочної річки, простягнувшись по крутому 

схилу річкової долини. Над Кручею знаходиться лісопарк, а під Кручею проритий 

осушувальний канал, що впадає в Молочну річку. На північний захід від Кручі 

знаходиться район Червона Гірка, на протилежному березі річки — село Вознесенка. 

Район складається з 5 вулиць. У порядку зверху до низу – це вулиці 

Червоногірська, Підгірна, Пушкіна, 23 жовтня і Комсомольська. Вулиця Пушкіна є 

центральною, має найкраще дорожнє покриття і приймає на себе основний 

транспортний потік. До Красногорської вулиці в деяких місцях примикає галявина 

лісопарку, а Комсомольська вулиця йде, безпосередньо, уздовж берегу осушувального 

каналу. У кінці вулиці Пушкіна знаходяться дачні ділянки. 

Красногірське селище згадується в документах, принаймні, із 1923 року. 

22 травня 1928 року Мала Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету змінила міську межу Мелітополя, і Червона Гірка увійшла до складу міста. 

У 1929 році згадується вже діюча, на той час, філія міської бібліотеки на Червоній 

Гірці. Це було одна з двох філій, і разом вони обслуговували 425 читачів. 

До 1940 року теперішня територія Червоної Гірки вже була повністю забудована. 

Після Другої світової війни, Червона Гірка мала репутацію найкримінальнішого 

району Мелітополя. 

«У м. Мелітополь була своя відома Червона Гірка. Так називалася одна з його 

околиць, розташована на височинах, розділених глибокими ярами. Будинки стояли там 

негусто, потопаючи влітку в розкішних садах. Ходити туди чужинцям не 

рекомендувалося. Червона Гірка славилася своєю круговою порукою, темними 

справами, потаємним «блатним» життям; найвідоміші хулігани і бандити були звідси. 

«Красногорська шпана» володарювала центром міста» — Д.І. Дубровський, «Спогади». 

У 1953 році міськвиконком прийняв рішення про відкриття нової бібліотеки імені 

Лесі Українки на Червоній Гірці та зобов'язав міську бібліотеку ім. Лермонтова виділити 

для нової бібліотеки книжковий фонд у кількості 2000 примірників. 

У 2003 році, через низьку наповнюваність класів, була закрита одна з двох шкіл, 

які працювали на Червоній Гірці, середня школа №12. Її учні були переведені до 

розташованої по-сусідству загальноосвітньої школи № 4, а будівля передана вечірній 

школі. 

Селище Круча згадується ще в дореволюційній літературі, а його територія 

відзначалася як населена на картах із середини XIX століття. 

У 1914 році будівельне відділення Таврійського губернського правління схвалило 

проєкт молитовного будинку в селищі Круча, названого на честь Московського 
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митрополита Олексія. Корисна площа за проєктом становила 88,5 кв. м. Молитовний 

будинок був розрахований на 352 людини. 

Вулиця Підгірна згадується в числі вулиць Мелітополя вже з 1939 року. Тим не 

менш, на німецькій військовій мапі у 1943 році Круча ще відзначена як село з 

120 дворів, що не входить до складу міста. На карті відзначені тільки дві з нинішніх п'яти 

вулиць Кручі: Пушкіна вже має сучасну довжину, а Підгірна вулиця складається тільки 

з декількох будинків на початку вулиці. Комсомольська вулиця була прокладена в 1953 

році, а Червоногірська вулиця і вулиця 23 жовтня — у 1957 році. 

За всією територією району проходять автобусні маршрути №18 і 19. 

 

ДОРОЖНЯ МАПА ПРОБЛЕМ МІКРОРАЙОНУ 

СТАН 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

− Якість води (неприємний запах) 

− Сміття (зупинка «Пушкіна») 

− Сміття біля кладовища 

− Покинутий буд. №27 

− Увечері поганий тиск води 

− Вул. Пушкіна, 184 - не зроблена колонка 

− Проривають труби 

− Вул .Пушкіна – поганий зв'язок 

РОЗВИТОК 
ДОРОЖНЬОЇ І 

ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

− Вул. Пушкіна – жахлива дорога, відсутній тротуар 

− Ремонтні роботи проводяться без 

попереджувальних знаків 

− Таксі відмовляється приїжджати  

− Вул. Селянська 

− Вул. Толстого, 1-26 - дорога під час дощу – це 

болото 

− Вул. Пушкіна, 176 – поміняти плиту  

− Не встановлені бордюри 

− Дороги кладуть, як хочуть 

− Дороги на вул. Бабушкіна,1-20 – болото 

− Вул. Селянська, 1-12, Толстого, Шевченка – не 

робляться доріжки 

− Маршрутки ходять тільки до 5-6:00 год. вечора 

− Обіцяли зробити спуски 

− Неможливо пройти до амбулаторії №8 

− Провулки 

− вул. Некрасова (від буд. №40 до вул. Гоголя) – 

застряють машини (болото після дощу; усе йде під 

землю) 

− Тротуари (вул. Пушкіна, 121-130, 268-270) 

− Знесли «бугри», але не встановили бордюри 

− Вул. Красногірська, Підгірна (78-80) 

− Розмило асфальт (вул. Підгірна, 124) 

− Розмило газову трубу(вул. Підгірна, 131,141,143) 

− Вул. Підгірна – ями 

− Вул. 23 жовтня – після дощу неможливо пройти 

− Провул. Шкільний – вода розмиває все  

− Уся вода стікає до вул. Комсомольської  
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− Маршрут автобусу №18 (до 17:00 год.) 

− Маршрут автобусу № 19 (до 19:00 год.) 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

− Дуже важко записатися на прийом 

− Ставлення лікарів (так-сяк) 

− Важко записатися на прийом через сайт у Зелену 

поліклініку  

− Відсутній безплатний рентген 

− В екстрених ситуаціях не видаються направлення 

відразу 

− Важко додзвонитися до лікаря 

− Направляють по 10 разів до одного лікаря 

(потрібно давати гроші) 

− Лікар додому не приходить 

− Неправильне лікування  

− До амбулаторії №8 дістаємося пішки 

− До спеціалістів добираємось двома маршрутками 

− Гроші за аналізи 

− Неможливо потрапити до лікарів 

− Проблеми з регістратурою в лікарні 

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ   

− Немає депутата 

− Немає гарного дитячого майданчика  

− Не збирають квартальних голів  

− Не спілкуємося з Виконкомом 

− Мешканці неактивні 

 

БЕЗПЕКА − Біля скверу зграя собак 

− Покинуті ділянки 

− Вул. Чехова – зграя собак 

− Вул. 23 жовтня – хазяйка з великою собакою 

− Закладки 

− Вул. Селянська і частина Краснофлотської – 

кримінал 

− Вул. Комсомольська і Лермонтова - собаки 

− Наливайки (на базарі, у магазині - бійки; один 

випив і помер) 

− Відсутнє патрулювання  

− Кладовище поросло  

− За школою №4 не кошена амброзія 

− Вул. Комсомольська – очерет (були пожежі – горіли 

будинки) 

− Зняли лежачого поліцейського на вул. Пушкіна,195 

− Водоканал заборонив загороджувати ділянку 

(мовляв, там комунікації) 

− Безхатні собаки 

− Освітлення вимикається рано 

− Іноді шумні компанії  
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ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРОЄКТИ 
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ЖИТЛОМАСИВ 

… історична частина міста, що розташована вздовж 

південної частини проспекту  Богдана Хмельницького від 

перехрестя з вулиці Шмідта та до вулиці Дружби, 

включаючи всі навколишні райони багатоповерхової та 

приватної забудови. Історично, до цієї частини міста, 

входять: район навколо зупинок громадського транспорту 

«Івана Богуна», «Садстанція» (НДІ зрошуваного 

садівництва ім. М.Ф. Сидоренка) та Еко-парк, «Чорний 

гастроном», дитяча поліклініка № 2, храм великомучениці 

Катерини, зупинка «Піонер» (колишня назва магазину (нині — «Вакула»)).  

У районі знаходиться Мелітопольська середня школа № 24 — загальноосвітній 

навчальний заклад.  

До району входить і територія навколо вулиці Дружби, яка починається від 

проспекту Богдана Хмельницького, йде вгору за правим берегом Піщанського струмка, 

перетинаючи Дачний провулок, Мурманський провулок, вулицю Станіславського, 1-й і 

2-й Монастирські провулки, спускається згори та закінчується перехрестям із вулицею 

Павла Савицького. Більша частина вулиці забудована приватними житловими 

будинками. Між проспектом Богдана Хмельницького і Дачним провулком знаходиться 

висотний житловий масив. На розі вулиці Дружби і проспектом Богдана Хмельницького 

знаходиться 14-поверховий будинок, один із найвищих у Мелітополі. До 1990-х років, у 

районі Мурманського провулка ширина вулиці перевищувала 100 метрів, але, з часом, 

вулиця була забудована приватними садибами.  

На розі проспекту Богдана Хмельницького і вулиці 

Вакуленчука, навпроти пам’ятника Богдану 

Хмельницькому, розташовані Еко-парк і Мелітопольська 

дослідна станція садівництва імені М. Ф. Сидоренка ІС 

НААН. Головний корпус станції представлений 

триповерховим будинком, поруч знаходиться кілька 

одноповерхових корпусів. Навколо станції розкинувся 

великий сквер – Еко-парк. На захід від станції знаходяться 

сади. Територія за вулицею Вакуленчука раніше також 

належала сад. станції, проте в даний час забудована приватними будинками. 

 

ДОРОЖНЯ МАПА ПРОБЛЕМ МІКРОРАЙОНУ 

 

СТАН 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

▪ Освітлення двору 

▪ Пр. Б. Хмельницького, 66 – сміттєві баки  

▪ Вода біля під’їзду 

▪ Якість води жахлива 

▪ Теплоподання на вул. Вакуленчука, 78 

▪ Вул. Дружби, 220 – поганий тиск води 

▪ Прибирання сміття (відсутній двірник) 

▪ Потрібно зробити стежку на вул. Дружби, 220 

▪ Біля чотирнадцятиповерхівки високі тарифи на газ (у 

будинку електроплити) 
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▪ Відсутнє водопостачання гарячої води  

▪ Тиск води на пр. Б.Хмельницького, 122 

▪ Пр. Б. Хмельницького, 66 – вуличне освітлення, тиск 

води  

▪ Вул. Мелітопольської дивізії, 134 – якість води та її 

тиск 

▪ Перехрестя вул. Станіславської та вул. Сєдовцева 

(стихійне сміттєзвалище)  

▪ Тече каналізація 

▪ Вул. Дружби, 222 – погане сміттєзвалище 

▪ За приватним сектором сміття та обрізки дерев 

▪ Вул. Вакуленчука, 78 – безхатні собаки  

▪ Водоканал погано робить свою роботу  

▪ Тепломережу розрили та підірвали фундамент 

стадіон 

▪ Гуртожиток руйнується 

▪ Антисанітарія біля гаражів 

▪ Вул. Вакуленчука, 78 - якість води та теплопостачання 

▪ Вул. Дружби 218 - якість води, теплопостачання, 

влітку рідко вивозять сміття 

▪ Сортування сміття  

▪ Вул. Вакуленчука 63 – якість води 

▪ Вул. Сєдовцева – якість та тиск води; часті вимкнення 

електроенергії 

▪ Вул. Монастирська – Інтернет («Укртелеком»), люди 

не прибирають свої ділянки, вивіз сміття  

▪ Вул. Сухова – колір води; дорогі провайдери 

 

РОЗВИТОК 
ДОРОЖНЬОЇ І 

ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

▪ Вул. Дружби, 218-222 – відсутні дворові стежки 

(болото) 

▪ Пр. Б. Хмельницького, 66 – відсутні тротуари та 

парковки; потрібно підняти бордюри 

▪ Електромережі падають – вул. Вакуленчука, 78 

▪ Тополі біля дитячої площадки (потрібно їх зрізати) 

▪ Вул. Дружби, 220 – бордюри 

▪ Потрібні лежачі поліцейські; до під’їзду неможливо 

підійти (3-6 під’їзд за вул. Дружби, 222) 

▪ Якість плитки 

▪ На вул. Дружби, 222 після дощу неможливо пройти 

(Мінько і Федоров робили так-сяк) 

▪ На пр. Б. Хмельницького, 68а – потрібен лежачий 

поліцейський  
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▪ У дворі на пр. Б. Хмельницького, 68 – поганий асфальт 

і покинута арматура 

▪ Вул. Дружби, 222 – не зробили дорогу та після дощу 

вся вода тече до буд. №224; перевищення швидкості у 

дворі (зрізали балку) 

▪ Вул. Дружба, 224-226 – не можуть залатати маленьку 

яму  

▪ Жахливий виїзд на Пр. Б.Хмельницького, 70 

▪ Вул. Мелітопольської дивізії, 177 – старі дерева, 

машини перевищують швидкість; підходи до під’їзду 

(всі проїдають) 

▪ Вул. Мелітопольської дивізії – не зроблена дорога 

▪ Дорога від вул. Дружби, 218 і провул. Дачного  

▪ Вул. Дружби – тротуари 

▪ Убрали світлофор на проспекті після вул. Вакуленчука  

▪ Мало часу горить світлофор 

▪ Перехрестя вул. Інтеркультурна та вул. Шмідта – 

світлофор старого типу і його погано видно 

▪ Біля магазину «Грант» на переході біля зупинки 

відсутній світлофор 

▪ Вул. Вакуленчука - багато лежачих поліцейських; під 

час дощу багато води 

▪ Балка - неможливо пройти 

▪ провул. Садовий – якість тротуару на підйомі 

▪ Важко дістатися в інші райони 

▪ Вул. Мелітопольської дивізії – жахлива дорога; довго 

добиратися до зупинки  

▪ Вул. Сухова – взимку неможливо десь доїхати  

▪ Розклад руху маршрутки №4 

▪ Розклад руху маршруток відсутній  

▪ Вул. Радищева – ями 

▪ Після 21:00 год. неможливо дістатися до району 

«Новий Мелітополь» 

▪ Вул. Каспійська – коли дощ, то затоплює двори; ями, 

брущатка, дорога до дитсадка 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

▪ Відсутні спеціалісти з певного напряму  

▪ Не завжди дають направлення 

▪ У регістратурі безлад (втрачаються декларації) 

▪ Від вул. Бєлякова до центру мало аптек – лише дві 

▪ Ставлення лікарів (так-сяк) 

▪ Важко записатися на прийом через сайт до Зеленої 

поліклініки  
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▪ Відсутній безплатний рентген 

▪ В екстрених ситуаціях не видаються направлення 

відразу 

▪ Важко додзвонитися до лікаря 

▪ Направляють по 10 разів до одного лікаря (потрібно 

давати гроші) 

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ   

▪ Далеко знаходяться дитячі садки 

▪ Немає нормальної спортивної площадки 

▪ Люди не виходять на суботники (контингент за 

50 років нічого не хочуть) 

▪ Місцевого депутата нечасто бачимо 

БЕЗПЕКА ▪ Відсутня парковка 

▪ Неможливо на ніч залишити машину 

▪ Наркомани 

▪ Вул. Вакуленчука, 74-80 – відсутнє освітлення 

(проблемне місце) 

▪ Магазин «Степанівський» – вночі багато п'яниць 

▪ Відсутній притулок для тварин 

▪ Покинутий будинок біля пекарні (багато собак) 

▪ Закладки 

▪ Балка горить 

▪ Написи на будинках  

▪ Район – привабливе місце для наркоманів 

▪ Відсутня робота поліції  

▪ ДСНС приїжджає швидко 

▪ Швидка реагує оперативно 

▪ Екологія: 

▪ Запах від м'ясокомбінату  

▪ Запахи з балки 

▪ Запахи з пекарні вночі 

▪ Амброзія (балка) 

▪ Відсутнє патрулювання  

▪ Пр. Б. Хмельницького, 66 – відсутні тротуари і лежачі 

поліцейські; стара тополя 

▪ Стовп на вул. Вакуленчука, 78 

▪ Вул. Дружби, 222 – їздять дворами 

▪ Обіцяли зробити дитячий майданчик  

▪ Вночі на повній швидкості їдуть з вул. 

Мелітопольської дивізії (вул. Дружби, 222) 

▪ Велосипедисти їздять дуже швидко на тротуарі 

▪ Футбольне поле не прибране  
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▪ Діти катаються на старій сцені  

▪ пр. Б. Хмельницького, 68 – дерева не обрізають; 

лежачі поліцейські  

▪ Пр. Б. Хмельницького, 68,70 – покинуті гаражі 

розсипаються  

▪ Наркомани 

▪ Крадіжки автомобільних номерів (вул. Дружби, 224) 

▪ Багато алкоголіків (вул. Дружби, 224)  

▪ Вул. Мелітопольської дивізії – вночі сидять на лавках, 

п’ють, вживають нецензурну лексику, а вранці все 

засмічене 

▪ Ставлять машини (вул. Мелітопольської дивізії, 153, 

163) 

▪ Дуже густо насадженні дерева 

▪ Спіймали наркоманів і відпустили (поліція все знає) 

▪ Вигул собак на дитячому майданчику 

▪ Багато собак (вул. Дружби, 218 -220) 

▪ Біля гаражів – собаки  

▪ Поліція реагує не професіонально  

▪ Некошена амброзія (від вул. Дружби, 226  до балки) 

▪ Багато кущів (вул. Мелітопольської дивізії, 177)  

▪ Депутата бачили рідко  

▪ Доступність для інвалідів 

▪ «Айсберг» - безхатні собаки 

▪ Вул. Івана Богуна – рано вимикається світло (п’яні 

люди) 

▪ Вул. Станіславського і гаражі – неосвітлене місце і 

безхатні собаки 

▪ Біля школи №6 розпивають алкоголь 

▪ «АТБ» – після 22:00 год. гучна музика (Нацгвардія не 

реагує) 

▪ Цигани – кримінальний елемент 

▪ Вул. А. Невського – після 24:00 год. нічого не видно 

▪ Біля школи №6 підозрілі компанії  

▪ Наркомани біля бункера 

▪ Палять сміття 

▪ Покинуті приватні будівлі 

▪ Безхатні собаки 

▪ «Репер» біля «АТБ» 

▪ Закладки роблять прямо біля двору 
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ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРОЄКТИ 
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ПІЩАНСЬКИЙ 

...історичний район міста Мелітополя, який 

лежить на правому березі Піщанського струмка. 

Отримав свою назву від села Піщаного, яке 

розташовувалося на цьому місці в кінці XIX - 

початку XX ст.ст., а в 1939 році було включено до 

складу Мелітополя. 

Піщане розташоване на південній околиці 

Мелітополя і з боку міста обмежено Піщанський 

струмком, правою притокою Молочної річки. На 

південь від Піщаного знаходяться поля Новенської 

сільської ради та селища Садове. На схід від Піщаного протікає Молочна ріка, за якою 

знаходиться село Костянтинівка. 

Південно-східна частина Піщаного розташована в долині Молочної річки, північно-

західна — на високому правому березі. Схил долини проходить у районі провул. 

Тельмана, розділяючи район на нижню та верхню частини. 

Через північно-західну околицю Піщаного і по проспекту Богдана Хмельницького, 

проходить автомагістраль М-18 «Харків-Сімферополь». Крім того, автомагістраль М-14 

«Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» йде через центр Піщаного району, вулицями 

Белякова, Тельмана, Калініна та Олександра Невського. Вантажні автомобілі, яким в'їзд 

у центр міста заборонений, дійсно змушені рухатися цим маршрутом, але легкові 

зазвичай їдуть через центр міста, оминаючи традиційно поганої якості дороги на 

Піщаному. 

Перша відома згадка про Піщаний район відноситься аж до 1862 року. Саме тоді, 

у підготовленому проєкті перетворення міського громадського управління в Мелітополі 

зазначалося, що «Місцевість, звана м. Мелітополь, не складає окремого поселення, до 

неї примикають не тільки сільські поселення — слобода Кізіяр і Піщана Балка, але й 

саме населення міста, десь іоді змішане з сільським населенням». 

Однак, у списках населених місць Таврійської губернії за 1864 рiк, ні Піщана Балка, 

ні село Піщане не згадується. Мабуть, виникнення Піщаного і його юридичне 

оформлення як окремого населеного пункту не збігаються у часі: тільки після 

затвердження міської межі Мелітополя, із частин, що залишилися за її межами, були 

утворені два самостійних населених пункти: Піщане – на південь від міста і Кізіяр – на 

північ. 

У 1939 році село Піщане було включено до складу міста Мелітополя. До цього 

моменту Піщане вже практично набуло свої сучасні кордони, і включало нинішні вулиці 

Калініна, Белякова, Білоусова, Бадигіна, Олександра Невського, Тельмана й Піщанську. 

Двори, розташовані на цих вулицях, мали великі городи (такі, що, наприклад, городи 

вул. Белякова змикалися з городами вул. Калініна). На місці цих городів пізніше були 

створені інші вулиці району.  

На початку 1970-х років, хиткий дерев'яний міст через Піщанський струмок був 

замінений новим залізобетонним, а спуск із гори по вул. Белякова був згладжений і 

покритий бетонними плитами. Після цього стало можливим пустити по вулицях 

Белякова, Тельмана та Воровського два кільцевих автобусних маршрути – № 4 і 5. 
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До середини 1970-х років школа № 8 

займала три одноповерхових корпуси. 

Один із них знаходився на місці садка 

«Горобина», два інших знаходяться поруч 

із новим будинком школи, вгору і вниз по 

вул. Калініна, і продовжують 

використовуватися в навчальних цілях. 

Новий корпус 8-ї школи був відкритий до 

початку 1976-1977 навчального року. 

Піщане є спальним районом, і 

підприємств у ньому небагато. З 1956-1958 років на вул. Тельмана діють дві 

артезіанських свердловини міськводоканалу. 

Автобусна зупинка «Белякова» розташована поблизу перехрестя вулиць Белякова 

та Піщаної. Вона є кінцевою для автобусних маршрутів № 1 «Белякова - Залізничний 

вокзал», № 3 «Белякова - Новий Мелітополь», № 5 «Белякова - Центральний Ринок», № 

24 «Белякова  Північний Переїзд.» 

 

ДОРОЖНЯ МАПА ПРОБЛЕМ МІКРОРАЙОНУ 

СТАН 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

▪ Вул. Білоусова, 104-110 (відсутнє вуличне 

освітлення) 

▪ Якість води(присмак ) 

▪ Сміття не прибирається 

▪ Вул.  Сімферопольська – не все сміття 

прибирається  

▪ Вода неприємно пахне 

▪ Вул. Бадигіна – треба підвести труби в систему 

Водоканалу 

▪ Провул. П. Мирного – комиш і не забирають сміття 

▪ провул. Лесі Українки, 81-165 – перебої 

електропостачання 

▪ Кафе «Цитадель» (вул. Сімферопольська) – 

забруднена територія 

▪ Зависокі тарифи на воду у п’ятиповерхівці  

▪ Є моменти і місця, де світло вимикається раніше  

▪ Часте вимкнення електроенергії без попередження 

▪ Інтернет-провайдер «Медіана» 

▪ Запах та смак води  

▪ Вуличне освітлення  

▪ Інтернет-провайдер «Укртелеком» 

▪ Дуже часто вимикають світло 

▪ Майже всі провайдери мають поганий зв’язок 

 

РОЗВИТОК 
ДОРОЖНЬОЇ І 

▪ Вул.  Белякова – тротуарна доріжка 

▪ Магазин «Сніжана» (Перший провулок) і Другий 

провулок – потрібні лежачі поліцейські   
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ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

▪ Відсутня доріжка (від вул. Дружби до Центру) 

▪ Вул. Берегова – лежачий поліцейський  

▪ Спуск з вул. Калініна 

▪ Вул. Белоусова – лежачий поліцейський  

▪ Вул. Сімферопольська – дорога біля школи  

▪ Вул. Ушакова – ями 

▪ Пішохідний перехід біля ЦПД (не всі пропускають 

пішоходів; вводить штрафи) 

▪ Відсутність патрульних 

▪ Провул. Калініна – після дощу одне болото 

▪ Вул. Бадигіна – дорога 

▪ На зупинці «Белякова» мало місця 

▪ Навіси на зупинках відсутні 

▪ Заїзд на Піщанський приватний сектор – стан 

дороги і відсутні тротуари 

▪ Реорганізувати рух маршрутки №3 (щоб частіше 

ходила) 

▪ Маршрутки ходять до 22:00 год. 

▪ Пішохідний перехід біля магазину «Пелікан» 

▪ Вночі не видно узбіччя (можуть вискочити 

пішоходи) 

▪ Після 21:00 год. приїхати до району майже 

неможливо 

▪ Якість дороги у приватному секторі 

▪ Потрібні бордюри 

▪ Неякісний ремонт вул. Белякова 

▪ На деяких вулицях відсутні пішохідні зони 

▪ Вул. Белякова є бордюр, але відсутні тротуари 

(пішоходам важко йти) 

▪ Відсутня розмітка паркувальної зони маршрутки 

▪ Багато стовпів і ям  

▪ Стан дороги до школи 

▪ Відсутні сливи 

▪ Вул. Сімферопольська – жахлива дорога 

▪ Важко дістатися до району Кірова 

▪ Маршрутка №18 – рідко ходить (до Центрального 

рикук) 

▪ 1-й провулок Крилова – стан дороги  

▪ На Кірова йде тільки маршрутка №3 й то досить 

рідко  

▪ Важко дістатися до Райбольниці (мінімум чекати 

30 хв.) 
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▪ Реорганізувати маршрут маршрутки №3 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

▪ У травмпункті великі черги 

▪ Якість роботи лікарів  

▪ Одна аптека (ціни вдвічі вищі)  

▪ Важко дістатися до лікарні та до аптеки 

▪ Брак лікарів у районі  

▪ Відсутні деякі спеціалісти  

▪ Не завжди виписують направлення  

▪ Аптека працює до 19:00 

▪ Медицина жахлива 

▪ Відношення лікаря  

▪ Лікар не виписує направлення 

ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ   

▪ Відсутні гуртки для дорослих 

▪ Потрібні дитячі майданчики (діти бігають на дорозі) 

▪ Нічого не відбувається  

▪ Відсутні секції, гуртки  

▪ Футбольне поле часто є закритим 

▪ На розширені гуртки треба їхати до центру 

▪ Не бачили свого депутата 

▪ Люди не досить активні 

БЕЗПЕКА ▪ Увечері підозрілі люди  

▪ Вул. Белякова, Калініна, Ушакова – наркомани  

▪ На кладовищі збираються наркомани 

▪ Біля магазину «Пелікан» ходять люди напідпитку  

▪ За зупинкою біля провул. Південний неосвітлений 

провулочок  

▪ Кінцева зупинка «Белякова» 

▪ Потрібні тротуари на всіх вулицях  

▪ Безхатні собаки (потрібно їх годувати або відавати 

в хороші руки) 

▪ «Лазять» по дворах 

▪ Украли провід «Медіани»  

▪ Обкрадають машини та будинки  

▪ Магазин «Бердянський» за останні півроку двічі 

обкрадали  

▪ Поліція рідко заїжджає (коли викликаємо, то все 

залежить від статусу того, хто викликає, приїдуть чи 

ні) 

▪ Швидка іноді не приїжджає, а направляє до лікарні 

▪ Старі люди викликали швидку, ті відповіли, що не 

приїдуть, бо вже вік, нічим не допоможуть  

▪ На карантині на виклики не приїжджали 
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▪ Після 24:00 год. небезпечно 

▪ Магазин «Пелікан» - підозрілі люди в 

неадекватному стані нападають на інших людей  

▪ Наливайка «Обжора» 

▪ Ринок («наливайки») 

▪ Наркомани; закладки 

▪ Від «Ветерану» до Садового – небезпечна ділянка 

(потрібні лежачі поліцейські та постійне освітлення) 

▪ За школою №8 не покошена трава (причина 

алергії) 

▪ Відсутня стоянка 

▪ Відсутній патруль 

▪ Не знаємо місцевого депутата  

▪ Іноді швидка реагує довго 

▪ До поліції неможливо додзвонитися; реагують 

довго 

▪ Поліція нічого не робить 

▪ Поліція грубіянить  

▪ ДСНС їдуть довго( із вул. Рози Люксембург, 19) 

▪ Через вимкнене світло дуже небезпечно виходити 

вночі 

▪ Наркомани 

▪ Покинута забудова на мосту (наркомани) 

▪ Покинуті будівлі (амброзія) 

▪ Крадіжки будинків 

▪ Запах м'ясокомбінату 

▪ Запах із балки 

▪ Дільничний сам не патрулює 

▪ Біля майданчику і трансформату підпалюють траву 

▪ Не бачили свого депутата 

▪ Зарослий стадіон 
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ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРОЄКТИ 

 

 

 

  



 

 

53 

 

ДОДАТКИ 
 

ДОДАТОК 1 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

 

між Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області 

та Громадською організацією «Мелітопольська волонтерська група «Патріот» 

 

м. Мелітополь       «01» липня 2020 р. 

 

1. Сторони 

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області в особі 

Першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Рудакової Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Громадська організація 

«Мелітопольська волонтерська група «Патріот» в особі в.о. керівника організації 

Шостака Дмитра Юрійовича, який діє на підставі Статуту, із другого боку, уклали цей 

Меморандум про таке:  

 

2. Основні Положення 

2.1. Підвищення рівня соціальної згуртованості та безпеки, залучення мешканців 

до прийняття рішень – є одними з важливих складових розвитку м. Мелітополь та 

громади в цілому.  

У наш час у м. Мелітополь існує потреба в згуртуванні громади та підвищення рівня 

довіри і безпеки, подоланні депресивних тенденцій, примиренні між різними 

соціальними групами через проведення різноманітних заходів згуртування громади та 

налагодження діалогу між владою і громадою. При цьому, важливо проводити такі 

заходи навколо громадських інституцій, які викликають довіру серед мешканців 

Мелітополя. 

З метою досягнення вищезазначених цілей, необхідно провести громадське 

дослідження та розробити Рекомендації для ОМС щодо розвитку і безпеки мікрорайонів 

на підставі думки громади, організувати Громадську школу мешканця житлового 

мікрорайону, у рамках якої буде налагоджено діалог та взаємодія мешканців міста з 

владою. 

А тому метою цього Меморандуму є встановлення співпраці між Сторонами у 

реалізації соціального проєкту «Мелітополь – комфортне та безпечне місто», який 

спрямований на підвищення рівня соціальної згуртованості мешканців житлових 

мікрорайонів м. Мелітополя і безпеки в громаді. 

 

3. Обов’язки сторін 

3.1. Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 
зобов’язується:  

3.1.1. Сприяти у проведенні громадського дослідження (анкетування та 

проведення фокус-груп), під час якого будуть виявлені проблеми, які турбують містян й 

існуючі можливості для розвитку (інфраструктура, соціальні послуги тощо) та роботи 
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Громадської школи мешканця житлового мікрорайону шляхом забезпечення учасників 

заходів приміщенням з необхідним технічним оснащенням. 

3.1.2. Сприяти проведенню інформаційної кампанії проєкту на комунальному 

телеканалі, на офіційному веб-сайті Мелітопольської міської ради та розміщення 

соціальної реклами на квитанціях сплати за житлово-комунальні послуги. 

3.2. Громадська організація «Мелітопольська волонтерська група «Патріот» 
зобов’язується: 

3.2.1. Підготувати Програму анкетного опитування: методичний та методологічний, 

організаційний розділи.  

3.2.2. Організувати проведення анкетного опитування. Здійснити збір первинної 

соціологічної інформації. Упорядкувати та обробити зібрану інформацію.  

3.2.3. Здійснити аналіз обробленої інформації, підготувати Звіт за результатами 

анкетного опитування.  

3.2.4. Підготувати Програму фокус-групового дослідження. Провести фокус-групи. 

Здійснити розшифровування аудіо- і відеозаписів, інтерпретувати та підготовити Звіт за 

результатами. 

3.2.5 Провести громадське дослідження зі забезпеченням усіх учасників 

необхідними матеріалами (обладнанням, канцелярськими товари тощо). 

3.2.6. Розробити Рекомендації для ОМС щодо розвитку і безпеки мікрорайонів на 

підставі думки громади. 

3.2.7 Організувати роботу Громадської школи мешканця житлового мікрорайону із 

забезпеченням усіх учасників необхідними матеріалами (обладнанням, 

канцелярськими товарами тощо). 

3.2.8.Сприяти проведенню інформаційної кампанії через соціальні мережі, сайти 

новин, газети, розповсюдження друкованих флаєрів. 

 

4. Строки дії меморандуму 

4.1. Цей меморандум набирає чинності з моменту підписання і діє до 

31.12.2020 року. 

 

5. Інші умови меморандуму 

5.1. Зміни (чи доповнення) до Меморандуму здійснюються за згодою Сторін у 

письмовій формі. 

5.2. Сторони домовилися про сумлінну співпрацю задля досягнення цілей цього 

меморандуму та погодилися обмінюватися необхідними документами. 

5.3. Цей меморандум укладено у двох примірниках, по екземпляру для кожної зі 

Сторін, які мають однакову юридичну силу. 
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