
     

 

 

  

 



 

Помірно-континентальний клімат. 

Найбільші у Європі запаси залізної та марганцевої руди. 

Значні поклади кам’яного та бурого вугілля, рідкісних та кольорових металів, 

сировини для виробництва будівельних матеріалів.  

Регіон перетинається однією з ключових водних артерій Європи - річкою 

Дніпро з його притоками (Оріль, Самара, Сура, Базавлук, Інгулець) 

 

Регіон – на перетині ключових транспортних коридорів України. 

Місто Дніпро – третій за значенням логістичний вузол країни. 

170% – темпи зростання обсягу перевезень річковим транспортом з 

2014 до 2018 рік. 

840 тисяч тон буде перевезено річковим транспортом 2018 року. 

Три найбільше річкові порти – Дніпро, Кам’янське, Нікополь – можуть 

прийняти та відвантажити 7,4 млн тон вантажів. 

Європейські маршрути – Е50 (схід – захід), Е105 (північ – південь). 

Національні автомагістралі – Н11 (Дніпро-Миколаїв-Одеса), Н08 

(Дніпро-Київ), Н23 (Кропивницький-Кривий Ріг).  

Міжнародний аеропорт Дніпро. 

Міжнародний аеропорт Кривий Ріг. 

Пасажирське: швидкісними потягами до Києва та інших ключових міст 

України. 

Вантажне: через вузлові станції Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград 

тощо. 

 

Регіон ‒ основний ринок праці на Південному Сході України. 

1 508 000 осіб – економічно активне населення. 

7,2% – рівень безробіття за методологією МОП. 

Дніпропетровська область – лідер за кількістю та якістю інженерних та 

технічних кадрів. 



Регіон ‒ лідер у підготовці кадрів для машинобудування, аерокосмічної 

галузі, сфери інформаційних технологій, металургійної та хімічної 

промисловості. 

24 вищі навчальні заклади, де навчається 100 тис. студентів. 

25 000 фахівців на рік з вищою освітою. 

87 спеціалізованих та професійно-технічних закладів освіти. 

20 тис. фахівців з професійною середньою освітою. 

 

24 гірничо-рудних підприємства. 

23 підприємства чорної металургії. 

39,5% національного виробництва металів. 

Ключовий центр видобутку залізної та марганцевої руд у Європі. 

Ключові центри: Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Нікополь, Марганець, 

Покров. 

Регіон виробляє: устаткування для залізниці, обладнання для важкої 

промисловості, аерокосмічну техніку, акумулятори.  

Область ‒ один з ключових центрів аерокосмічної промисловості.  

ДП «КБ «Південне» ‒ партнер NASA у розробці рішень для 

транспортних перевезень у космосі. 

ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» ‒ розробник та 

виробник ракетної техніки та супутників. 

 

2 місце (6,0%) за обсягами виробництва серед регіонів України. 

857 млн доларів США ‒ обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 

у 2017 році. 

Пріоритети галузі ‒ розвиток переробки продуктів сільського господарства 

та розвиток логістичної інфраструктури.  

73,4% прощі регіону (2299 тис. га) – родючі ґрунти та пасовища. 

Основа аграрного потенціалу ‒ сприятливий клімат та якісні чорноземи. 

37 країн світу купують аграрну продукцію у регіоні. 

Ключові експортні культури: зерно, соняшник, цукровий буряк, овочі. 

 

1 місце в Україні за виробництвом будівельних матеріалів. 

3 місце ‒ інвестиції у будівництво. 

3 місце ‒ за обсягами житлового будівництва. 

47,6 млрд грн – обсяг галузі 2017 року. 

 



2 місце за енергонасиченістю серед регіонів України. 

Ключові електростанції – Криворізька ТЕС, Придніпровська ТЕС, 

Дніпродзержинська ГЕС. 

У 2016-2018 роках створено більше 300 МВт потужностей відновлюваної 

енергетики. 
 

2 місце за кількістю малих та середніх підприємств, а також приватних 

підприємців. 

1018 середніх підприємств. 

38 916 малих підприємств. 
 

26,9 млрд доларів США ‒ валовий регіональний продукт в 2017 році. 

1 місце серед регіонів України за розмірами регіонального продукту.  

3 місце за рівнем розвитку інноваційних та високотехнологічних галузей. 

500 промислових підприємств. 

12,9 млрд доларів США – обсяг промислового виробництва в 2017 році. 

18% від загального обсягу інвестицій в Україні. 

3,8 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій залучено в економіку 

регіону. 

1 місце – за темпами та ефективністю децентралізації. 

1 місце за кількістю доступних електронних адміністративних послуг на 

порталі igov.org.ua (80% підключено у Дніпропетровській області). 

1 місце ‒ за ефективністю впровадження PROZORRO. 

Найбільш доступна для бізнесу база публічних закупівель – в середньому  

3 учасники торгів. 

  



За 3 роки децентралізації в регіоні створено 61 об’єднану територіальну 

громаду + 2 в містах обласного значення.  

Бюджет розвитку збільшився у 8 разів – з 1,6 млрд у 2014 до 12,4 млрд грн 

у 2018 році.  

В регіоні з 2015 року реалізовано вже майже 1500 інфраструктурних 

проектів в ОТГ. 

 

  

Вперше за останні 40 років розпочато масовий ремонт доріг регіонального 

значення.  

500 кілометрів доріг на рік ремонтується в Дніпропетровській області 
протягом 4 років поспіль. 

Майже 600 комунальних доріг у селах та містах області капітально 

відремонтовано.  

Протягом 2014-2018 років понад 400 комунальних доріг у селах та містах 

області капітально відремонтовано (5008,62 млн грн / 8970,25 тис.кв.м (в т.ч. 

облбюджет 2218,4 млн грн / 2588,3 тис.кв.м) – 404 ділянки). 

2017 року почався ремонт доріг національного значення: Бориспіль-

Дніпро-Запоріжжя; Дніпро-Кривий Ріг, Дніпро-Донецьк. 

2018 року почався ремонт дороги Дніпро-Миколаїв-Одеса, а траса Дніпро-

Запоріжжя була повністю відновлена.  

Вже завершено будівництво багаторічного проекту частини об’їзної 

навколо Дніпра.  

 

 



На початок 2014 року кількість населення, в основному сільської місцевості, 

яке не мало доступу до якісного питного водопостачання та забезпечувалось 

виключно привізною водою становило близько 85 тис. мешканців. 

  
Для вирішення питання забезпечення населення області централізованим 

питним водопостачанням впродовж 2014-2018 років завдяки консолідації 

коштів бюджетів усіх рівні збудовано близько 230 км водопровідних 

мереж, що дозволило забезпечити питною водою близько 65 тис. 

сільських мешканців, які ніколи не мали її у своїх будинках або мали зі 

значними перебоями.  

Ще однією з основних проблем є значні втрати води в мережах, які на 

початок 2014 року складали близько 42%. Проведені у 2014-2018 роках  

роботи з реконструкції 200 км водоводів дозволили зменшити їх на 9% та 

покращити умови життєдіяльності для близько 520 тис. мешканців.  

Загалом за 5 років зведено та відремонтовано 50 водоводів довжиною  

430 км.  

Вони забезпечили якісним питним водопостачанням 585 тис. мешканців 

області.  На це з обласного та державного бюджетів будо виділено близько 

720 млн грн.  

 

З 2016 року в регіоні реалізовано низку проектів з забезпечення 

енергетичної незалежності. 

  



Найбільшого значення набули проекти, пов’язані з альтернативної 

енергетикою, сільським господарством та розвитком локальних виробництв.  

Так, за три роки збудовано 300 МВт потужностей альтернативної енергетики. 

А зараз в стадії реалізації проекти на майже 1000 МВт. 

  

Коштом приватного інвестора збудовано та відновлено більше  

100 котелень, 40 з яких – на альтернативному опаленні. 

Серед них – найбільша в Україні котельня на альтернативному паливі –  

14 МВт. Вона розташована на території дитячої лікарні на Космічній та 

забезпечує опалення та гарячу воду всьому медичному комплексу. 

У рамках програми енергозбереження два міста області – Покров та 

Марганець – вже перевели свою соціальну інфраструктуру на альтернативне 

опалення. Три міста – Марганець, Нікополь і Покров – повністю відмовилися 

від централізованого опалення.  

 

Потенціал області, як аграрного регіону є дуже суттєвим.  

Свідченням тому є те, що у 2018, як і у 4-и попередні роки, 

Дніпропетровщина зібрала майже 3,5 млн тон зернових (2014 – 3,3,  

2015 – 3,8, 2016 – 3,5, 2017 – 3,6, 2018 – 3,4 млн тон зернових). 
 

 

 

За масштабами та якістю реконструкції шкіл регіон лідером в Україні. Після 

старту програми зі створення опорних шкіл було прийнято рішення не 



займатися косметичним ремонтом, а перейти до системного оновлення 

освітнього простору.  

2017 року було реконструйовано першу опорну школу – Петриківську. Із 

сірої та небезпечної для дітей будівлі вона перетворилася на комфортну та 

затишну школу з першою в Україні медіатекою. 

2018 року було завершено Солонянську опорну школу, яка отримала як 

перший в Україні інклюзивно-ресурсний центр, так і надсучасний 

спортивний комплекс з двома футбольними полями, баскетбольним 

майданчиком та легкоатлетичним комплексом.  

Сучасний заклад освіти має бути комфортним, на 100% доступним для учнів 

з особливими потребами. Сучасний дизайн поєднується з останніми 

досягненнями енергомодернізації. Освітній процес грунтується на широкому 

використанні мультимедійних засобів навчання, предметних кабінетів, 

меблях-трансформерах. 

На сьогодні капітальні ремонтні роботи та реконструкції ведуться у: 

47 школах, з них 20 опорних; 

46 дошкільних закладах; 

16 НВК; 

34 пришкільних спортмайданчиках. 

  
Загалом за три роки відкрито понад 70 реконструйованих шкіл. 

100% учнів та вчителів в сільській місцевості забезпечені підвозом до 

навчальних закладів. При цьому ми продовжуємо оновлювати парк 

шкільних автобусів. За останні 4 роки закуплено майже 100 сучасних 

машин. в цьому році – 15 автобусів. 

 



Рівні можливості в отриманні освіті – ознака цивілізованого суспільства. Тому 

доступ до освіти для дітей з інвалідністю важливий пріоритет.  

З 2017 року регіон став піонером з впровадження нового стандарту 

інклюзивної освіти. Разом з Соціальною програмою Марини Порошенко у 

Дніпропетровській області були створені перша медіатека та перший 

інклюзивно-ресурсний центр. 

Наразі в регіоні 26 інклюзивно-ресурсних центрів, 71 медіатека,  

51 ресурсна кімната, а кількість дітей з інвалідністю, що навчаються у 

звичайному режимі зросла втричі. 

В 255 школах області впроваджено засади інклюзивної освіти. Понад  

800 дітей з особливими потребами, які раніше фізично не могли ходити до 

школи, зараз повноцінно навчаються. 

Не тільки доступ до освіти важливий для дітей з інвалідністю. Рівний доступ 

до відпочинку – не менш важлива частина дитинства. 

Саме тому у 2018 році разом з Фондом Порошенка збудовано та відкрито 

перший в Україні інклюзивний парк, де рівні можливості розважатися та 

розвиватися має кожна дитина. 

 

 

Сучасний світ – світ технологій. І без технологічних навичок дуже важко 

розраховувати на успіх у XXI столітті.  

Саме тому для стимулювання розвитку технічної освіти було створено  

7 шкіл робототехніки у 7 містах області – Дніпрі, Кам’янському, 

Першотравенську, Покрові, Нікополі, Павлограді та Жовтих Водах. Всі школи 

відкрилися у вересні 2018 року.  

Навчаються в них діти від 7 до 16 років. Навчання безкоштовне. 

 

На початок 2015 року черги в дитячі садочки області перевищували  

10 000 дітей. І ця проблема формувалася багато десятків років.  

Тому з 2015 почався процес відновлення, реконструкції та будівництва 

дитячих садочків. На сьогодні додатково створено майже 6000 нових місць 

у дитячих садках регіону. 

За 3 роки 51 дитсадок збудовано чи реконструйовано.  



Цього року ми відкрили 2 нових унікальних дитячих садочка, на  

115 місць кожен в м. Підгороднє та смт.Обухівка. Аналогів таких садків в 

Україні немає.  

Ще 4 дитячі садки зводять «з нуля» в Кам’янському, Покрові, Старих 

Кодаках, Іларіоновому. 

Найсучасніші, будуються за європейськими стандартами та креативними 

проектами молодих архітекторів.  

Більше ніяких радянських казематів. Тільки сучасний комфортний простір для 

дітлахів. 

  
 

Розвиток медицини – один з базових пріоритетів для Дніпропетровщини. 

В 2014-2018 роках діяльність галузі охорони здоров’я регіону була 

спрямована на створення ефективної системи надання первинної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини, а також на впровадження сучасних 

медичних технологій, покращення та розвиток матеріально-технічної бази 

лікувальних закладів з метою забезпечення якісної та доступної медичної 

допомоги населенню.  

За 3 роки більше 200 одиниць надсучасного обладнання надійшло у лікарні 

регіону.  



  

Побудовано з нуля педіатричний та хірургічний комплекси центру Руднєва, 

зведено найсучаснішу в Україні дитячу поліклініку та неонатальний центр 

на Космічній.  

  

Створено єдину централізовану регіональну оперативно-диспетчерську 

службу з впровадженням сучасних телекомунікаційних та інформаційних 

технологій, в тому числі GPS-технологій, що скоротило час прибуття бригад 

швидкої медичної допомоги та наблизило їх до пацієнта. 

 

Це – медицина світового рівня, доступна в Україні.  

Крім того, активно реалізується програма з відновлення та будівництва 

амбулаторій у містечках та селах регіону, щоб доступ до якісної медицини 

мав кожний. Тільки 2018 – більше 20 нових чи реконструйованих медичних 

закладів. 

 



  

Серед можливостей, що відкрила децентралізація – відновлення програм з 

будівництва соціального житла. 

За три роки більше 400 сімей отримали житло в усіх куточках області.  

Перлина цих програм – житловий будинок у Слобожанській ОТГ на 106 квартир. 

Його будівництво завершується цього року. Квартири отримають «черговики», 

а також лікарі, вчителі та інші необхідні громаді професіонали. 

Всього протягом 4 років в області придбано 175 квартир для родин бійців 

АТО. 

 

Доступ до безкоштовного спорту – краща профілактики як фізичних, так і 

соціальних хвороб. 

 

Тому крім відновлення (стадіон «Олімпійські резерви» у Дніпрі) та 

будівництва (спорткомплекс у Слобожанській ОТГ) великих об’єктів, 

масово зводяться середні й малі. 

Загалом за 4 роки збудовано: 

Спортивний комплекс «Олімпія плюс» у місті Дніпрі – 2016 рік. 

Стадіон «Олімпійські резерви» у місті Дніпрі – 2017 рік. 

Спортивний комплекс «Слобожанський» у Слобожанській об’єднаній 

територіальній громаді – грудень 2018 року. 

5 плавальних басейнів (Дніпро – 3, Павлоград, Кам’янське). 



7 спортивних залів (Дніпро – 2 одиниці, Павлоград – 2 одиниці, Кам’янське, 

Кривий Ріг, Жовті Води). 

751 різноманітний спортивний майданчик, у тому числі зі штучним 

покриттям – 109 одиниць. 

Відкрито 5 нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл (Тернівська ДЮСШ 

«Темп», Криворізька ДЮСШ «Гірник», Дніпровська ДЮСШ з вейкбордингу, 

Дніпропетровська обласна ДЮСШ з бадмінтону, Дніпропетровська обласна 

ДЮСШ з дзюдо). 

Зараз будується 20 спортивних комплексів у школах. А загалом з 2015 року 

збудовано більше 600 спортивних об’єктів. 

 

Протягом 2014-2018 років було проведено ремонтні роботи у 145 закладах 

культури, з яких 73 клубних закладів, 45 бібліотек, 24 шкіл естетичного 

виховання, на загальну суму 152,5 млн грн. 

 

В області запроваджено широкомасштабний проект повернення до життя 

занедбаних водойм. Щороку реалізується понад 20 природоохоронних 

ініціатив щодо розчистки водойм та захисту від підтоплень населених 

пунктів. Використовуємо усі доступні методи для відновлення річок та озер: 

розчищаємо, поглиблюємо, відновлюємо та запускаємо в них рибу. 

Загалом, протягом 2014-2018 років проведено наступну роботу: 

реалізовано 62 проекти; 

розчищено 154 км русел річок; 

врятовано від підтоплень 17 населених пунктів; 

покращено умови проживання більше 250 тис. мешканців області.  

З 2016 року вперше в Україні розроблено і розпочато реалізацію проекту з 

проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на верхній ділянці 

Дніпровського водосховища. Протягом 2016–2018 років на 6 ділянках 

акваторії Дніпровського водосховища випущено 4,131 млн мальків коропа, 

товстолобика та білого амура.  

За період з 2014 по 2018 роки в області відбулось суттєве збільшення 

капітальних інвестицій на виконання природоохоронних заходів.  

У порівнянні з 2014 роком обсяг інвестицій у поточному році (за прогнозом) 

збільшився у 2 рази і склав 3,2 млрд грн проти 1,4 млрд грн. Це суттєво 

вплинуло на результативність виконання природоохоронних заходів, 

зокрема заходів з охорони атмосферного повітря. 

 



 

Протягом 2014-2018 років спостерігається зменшення техногенного 

навантаження на стан навколишнього природного середовища області за 

всіма показниками. Так, викиди в атмосферне повітря зменшились на 27 % 

і у 2018 році склали 625,0 тис. тон проти 855,8 тис. тонн у 2014 році. Обсяг 

скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти зменшився на 43 % і склав 

640,0 млн м3, обсяг розміщення відходів зменшився на 9,8 % і склав  

130 млн тон.  

При цьому, поряд із тенденцією до зменшення техногенного навантаження 

на стан навколишнього природного середовища, в області відбувається 

систематичне збільшення обсягів реалізованої промислової продукції. У 

порівнянні із 2014 роком обсяг реалізованої продукції на підприємствах 

області збільшився майже у 2 рази і у 2018 році склав 500 млрд грн. 

Громадянин має довіряти власній державі. Кожному українцю має бути 

зручно спілкуватися з державними органами та органами місцевого 

самоврядування. Тому з 2015 року системно впроваджуються відповідні 

механізми. 

2015 року регіон став першим, де запровадили систему закупівель 

PROZORRO. На сьогодні більше 10 тисяч підприємців регіону працюють у 

системі (1 місце в Україні), а кількість успішних торгів у 2018 році склала  

80 тисяч (2 місце). Зекономлено 1 млрд грн бюджетних коштів. 



З 2015 впроваджується система електронних державних послуг iGov. В 

регіоні доступно вже більше 320 оцифрованих державних сервісів.  

2018 року ДніпроОДА прийняла систему на державний баланс. 

У Дніпропетровській області станом на 1 грудня 2018 року працює  

48 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та 10 їх філій, проти 

35 ЦНАП і 7 філій на 1 січня 2015 року. Це найбільший показник в Україні 

щодо кількості офісів ЦНАП на території однієї області, в тому числі в 

об’єднаних територіальних громадах. 

  
Дніпропетровська область – абсолютний лідер в Україні за кількістю ЦНАП у 

містах і сільських територіях, що надають послуги з оформлення й видачі 

біометричних паспортних документів – 15 центрів. У минулому році – це 

було 4 ЦНАП. 

На сьогодні цей затребуваний серед населення сервіс запроваджений  

у 8 населених пунктах: 

у 8 офісах ЦНАП м. Кривого Рогу; 

у ЦНАП міст Дніпро, Кам’янське, Нікополь, Апостолове; 

у ЦНАП Слобожанської, Новоолександрівської (Дніпровський район) ОТГ та 

Олександропільської сільської ради. 

Дніпропетровщина – абсолютний лідер в Україні за кількістю «Мобільних 

офісів ЦНАП» – 22 таких кейсів працюють наразі на території регіону проти 

5 мобільних валіз – у 2017 році.   

  



2014 року регіон став форпостом у війні з Росією. Тому піклування про 

захисників – наш обов’язок.  

Саме тому 2015 року в регіону було створено перший Центр допомоги 

учасникам АТО. Того ж року – сучасний реабілітаційний центр (на сьогодні 

в регіоні їх вже два).  

З 2016 року проводиться фестиваль солдатської пісні «Пісні, народжені в 

АТО».  

2017 року відкрилися перший в Україні музей, присвячений подвигу 

громадян регіону у боротьбі з агресором та Алея Пам’яті загиблим. 

  
 

Виховання здорового патріотизму підростаючого покоління, інформування 

дорослих про те, що відбувається в Україні – це гарантія майбутнього нашої 

держави.  

Серед головних проектів – фестиваль «Вільне небо» до Дня Незалежності, 

екскурсії для старшокласників «Шляхами Героїв», під час яких школярі 

відвідують 25 бригаду, Музей та Алею Пам’яті, а також побудований у Дніпрі 

найбільший флагшток в Україні, який вже став новим визначним місцем 

для дніпрян. 

  

  



РЕЗЮМЕ 

Створено перший в Україні Центр допомоги 

учасникам АТО. 

Розпочато системний капітальний ремонт 

комунальних доріг. З того часу – більше 600 

відремонтованих шляхів.  

Розпочала роботу система iGov. З того часу регіон – 

лідер за кількістю і якістю наданих державних послуг.  

Дніпропетровська область першою впровадила 

систему PROZORRO.  

Стартувала реформа децентралізації.  

Створені перші в регіоні об’єднані територіальні 

громади. 

Відкрито реабілітаційний центр для ветеранів війни з 

Росією, що працює за європейськими стандартами. 
 

Розпочато будівництво та ремонт водогонів. Більше 

50 водогонів забезпечили водою більше 300 тис. 

людей. 

Стартувала програма з екологічного відновлення 

Дніпра та інших водойм області. 

Відкрито дитячий садочок у Слобожанській ОТГ – 

перший, побудований з нуля за 25 років. Всього за 

три роки – 51 новий або капітально відремонтований 

садочок.  

Запущено першу котельню на альтернативному 

паливі – у медичному центрі на Космічній. Всього 

нових котелень з 2016 – більше 100, з них на 

альтернативному паливі – більше 40.  



 

Відкрито перший в Україні Музей, присвячений 

спротиву російській агресії. Його вже відвідало 

більше 300 тис. людей  

Відкрито найсучаснішу в Україні дитячу поліклініку з 

неонатальним відділенням на Космічній, 1  

Після першої за 40 років реконструкції відкрили 

спортивний комплекс «Олімпійські резерви». Наразі 

комплекс суттєво розширюється.  

Закладено перший в Україні багатоповерховий 

будинок під соціальне житло у громаді – у 

Слобожанській ОТГ.  

Завершено реконструкцію Петриківської опорної 

школи. Загалом в області капітальний ремонт та 

реконструкцію проходять майже 40 ключових 

закладів освіти.  

Відкрили першу в Україні ресурсну кімнату.  

Відкрито перший в Україні медичний комплекс 

нового покоління – Центр раннього втручання 

дитячої лікарні ім. Руднєва  

Створено перший в Україні Інклюзивно-ресурсний 

центр  

 

Відкрито сонячну електростанцію у Нікополі, 

збудовану коштом канадського інвестора.  

Введено в експлуатацію Васильківську ГЕС – першу 

ГЕС у об’єднаній громаді.  
 
 

 



Відкрито після реконструкції Солонянську опорну 

школу – найсучаснішу державну школу в Україні.  

Відкрито перший в Україні Інклюзивний парк  

Завершено капітальний ремонт Запорізької траси та 

будівництво частини об’їзної дороги.  

Відкрито 7 шкіл робототехніки у 7 містах області. 

Відкрито дитячі садочки у смт. Обухівка та 

м. Підгородньому. Садочки зведені за сучасними 

енергоефективними проектами молодих українських 

архітекторів.  

На Дніпропетровщині утворилася перша об’єднана 

громада з центром у місті обласного значення.  

Сучасний триповерховий спорткомплекс у 

Слобожанській ОТГ приймає перші змагання – з 

футзалу. Перший удар по м’ячу зробив Президент 

України Петро Порошенко. Об’єкт звели у центрі 

громади за рік.  

 

 



 
НОВИЙ ЦЕХ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ 

КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 

У ДП КБ «Південне» побудували новий цех для збирання та випробувань 

вітчизняних космічних апаратів. Приміщення цеху виготовлені та змонтовані 

ПрАТ НВК «Мікроклімат» на замовлення ДП КБ «Південне». Цього року він 

буде зданий в експлуатацію. 

  
Площа виробничих приміщень цеху – 275 квадратних метрів при висоті 

центрального залу у 8 метрів. Загальна площа інших приміщень –  

210 квадратних метрів. 

Виробниче приміщення дозволяє одночасно виготовляти та випробувати до 

трьох космічних апаратів з вагою кожного до 2 тонн. При цьому в цеху 

дотримується повна стерильність – клас чистоти – 100000 по стандарту США 

209D. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРАСИ ДНІПРО-ЗАПОРІЖЖЯ 

  
Траса Дніпро-Запоріжжя – відтепер відповідає європейським стандартам. 

Перший в історії капремонт автомагістралі національного значення.  

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2018/11/Screenshot_6.png
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Трасу державного значення Н-08 побудували ще у 80-ті. Рух на дорозі, що 

з’єднує два великих обласних центри, завжди жвавий – близько 12 тисяч 

автомобілів на добу. Покриття там давно було непридатним, а подекуди й 

навіть небезпечним для руху – через суцільні ями. 

За капітальний ремонт траси до межі із Запорізькою областю  взялися у 2017-

му – зусилля об’єднали Укравтодор та ДніпроОДА. Нині близько 40 км 

магістралі в обидва боки – із якісним покриттям, що відповідає європейським 

стандартам. 

 

СУЧАСНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД В СВЯТОВАСИЛІВСЬКІЙ ОТГ 

 
У Святовасилівці Дніпропетровської області відкрили сучасний 

асфальтобетонний завод компанії «УПС». Його обладнання відповідає 

міжнародним стандартам – воно потужне та екологічне. Щогодини 

підприємство виробляє 160 тонн продукції. 

Останніми роками Дніпропетровщина зробила прорив у дорожньому 

будівництві. Щороку капітально ремонтує близько 160 комунальних вулиць. 

З 2017-го в регіоні оновлюють й траси. Щодня на Дніпропетровщині 

вкладають кілометри асфальту. Якість виконаних робіт для нас – на першому 

місці. Відтак те, що в області з’явився асфальтобетонний завод, який 

виробляє матеріали за європейськими стандартами. 

Цей завод – пересувний. Його змонтували за кілька тижнів. Підприємство 

забезпечуватиме асфальтобетоном в першу чергу ремонтників, які вже 

працюють на Запорізькій та Криворізькій трасах. 

В разі необхідності за кілька тижнів завод можна розібрати та змонтувати на 

іншому майданчику – ближче до доріг, які підприємство забезпечуватиме 

матеріалами для ремонту. 

Особливість заводу – два бункери, які накопичують суміш. Це дозволяє 

рівномірно розподілити асфальтобетон між машинами, які його 

транспортують, та уникнути простою. 

Підприємство збудували коштом українських, чеських та словацьких 

інвесторів. 

 



ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ КООПЕРАТИВНИЙ ЕЛЕВАТОР 

  
Елеватор у смт Васильківка – перший в Україні кооперативний елеватор, який 

побудований в рамках «Проекту розвитку зерносховищ і 

сільськогосподарських кооперативів в Україні» (Канадського 

кооперативного зернового проекту), який впроваджується консорціумом 

SOCODEVI / CCA / IRECUS в партнерстві з ДОГО «СКС» і фінансується Урядом 

Канади, через Міністерство міжнародних справ Канади. Одночасно тут може 

зберігатись 38 тис. тонн зерна, є можливість розширити до 60 тис. тонн. 

Потужність першої черги кооперативного елеватору складає 12,7 тис. тон 

одночасного зберігання. Зараз зернова продукція займає 40% експорту 

агропромислової продукції України, у зерновому секторі зайнято 18% 

населення держави. 

 

СУЧАСНИЙ ЗЕРНОВИЙ ЕЛЕВАТОР У М.СИНЕЛЬНИКОВОМУ 

  
Новий елеватор на 27 тисяч тонн зерна почав працювати в Синельниковому. 

У проекті вартістю 80 мільйонів гривень – жодної копійки іноземних 

інвестицій, а виключно кошти місцевих сільгоспвиробників. 

Новий елеватор виріс у Синельниковому на місці занедбаного бурякового 

сховища за півтора роки. 

Вигідне розташування елеватора дозволяє відвантажувати зерно і 

автомобільним, і залізничним транспортом. Щодобово зерносховище здатне 

приймати до тисячі тонн пшениці, ячменю, кукурудзи й проса з різних 

районів області. 
 



ПЕРШИЙ ЯГІДНИЙ КООПЕРАТИВ  

 
Перший ягідний кооператив створили у Могилівській ОТГ. Тут вирощують 

малину, полуницю, ожину, лохину, смородину, аґрус, 7 сортів винограду та 

плодово-ягідні саджанці. «Ягідним» досвідом зацікавилися інші громади 

регіону.  

У кооператив об’єдналися 12 підприємців. Назвали його «Перший ягідний». 

Загальна ягідна площа – 30 гектарів. 

Підприємці, об’єднавшись, одразу провели агроаудит. Кажуть, одноосібне 

підприємство про таке навіть і мріяти не могло. За програмою 

співфінансування планують збудувати морозильну камеру, яка дозволить 

охолоджувати до чотирьох тонн ягід щодобово. 

Цього сезону «Перший ягідний» спробує виробити пробну партію джемів. 

Але спершу, кажуть в кооперативі, треба створити логотип і зареєструвати 

власний бренд. 

Є також ідея відродити  в районі ягідний фестиваль. Міркують, в якому місяці 

його краще проводити, щоб представити на ньому одразу кілька ягід та 

продукцію з них. 

У планах – створити ягідний кластер. Він має об’єднати кооперативні 

підприємства Могилівської, Новоолександрівської, Солонянської та 

Саксаганської громад області. 

 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ПАВЛОГРАД 

На Дніпропетровщині відкрили найбільший в Україні індустріальний парк. 

Індустріальний парк «Павлоград» – це 250 га землі для відкриття нових 

підприємств. Він розташований в промисловому серці України – в 

Павлоградському районі Дніпропетровської області.  

Поруч проходить міжнародна траса, в Дніпрі є річковий і аеропорти. В 

радіусі 300 км від парку проживають 17 мільйонів чоловік. Це 40% населення 

України. У цьому ж радіусі зосереджено 440 тисяч підприємств і організацій, 

на які припадає майже 50% прибутку всіх підприємств країни. 

Індустріальний парк уже розділений на 7 секторів відповідно до профілю 

виробництв, які можна на них розмістити. Для машинобудування відведено 

120 га землі, приміщень під виробництво будматеріалів – 50 га, переробку 



сільгосптоварів – 25 га, легкої промисловості та Hi-tech технології – 20 га. 

Земельні ділянки чекають своїх інвесторів. 

  
У перспективі Індустріальний парк дозволить створити приблизно 5 тис. 

Нових робочих місць, а також залучити більше $ 370 млн в розвиток області 

та отримати додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ВОВЧА У ПАВЛОГРАДІ 

  
У Павлограді завершили реконструкцію мосту через річку Вовча.  

Павлоградський міст не ремонтували півстоліття, за цей час він став 

аварійним. До того ж, був незручним. Раніше по Вовчій ходили судна, тож 

споруда була високою. Аби пройти мостом, пішоходам доводилося долати 

сходи. 

Під час реконструкції міст, довжина якого понад 80 метрів, знизили вдвічі – 

тепер він шість метрів заввишки. До мосту облаштували зручні підходи з 

берега, зробили систему освітлення. 

Міст реконструювали обласним та державним коштом. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СОЛОНЯНСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ №1 

Осучаснена після масштабної реконструкції, Солонянська опорна школа №1 

стала яскравим подарунком для сільських дітлахів. Тут все нове, окрім стін та 

юридичної адреси. Модернізували і величезну будівлю, і потужну спортивну 

базу. Класи «начинили» сучасними меблями, обладнанням та гаджетами. 

Відкрив оновлену школу Президент України Петро Порошенко. 

У Солонянській опорній школі навчаються понад 700 дітей. Після масштабної 

реконструкції учні та вчителі мають навчальний заклад, що і ззовні, і 

зсередини відповідає сучасним європейським стандартам. 



  
Оновлені класи – з прозорими дверима, яскравою вчительською зоною біля 

дошки й учнівською – у нейтральних кольорах. Все – для творчого розвитку 

та комфорту. 

«Родзинка» Солонянської школи – компактно розташовані класи за галузями 

знань. Окремо – кабінети природничого циклу, поруч – математичні. 

Розширили й їдальню. Вона тепер стильна та барвиста, устаткована 

розсувними автоматичними дверима. 

  
Оновлена спортивна зала – із сучасними роздягальнями та душовими.  

Оновлена школа комфортна і доступна для всіх дітей. Навчальний заклад 

облаштували пандусами. Встановили чотири підйомники. Тут працює 

перший в Україні інклюзивно-ресурсний центр. Понад 80 особливих дітей 

займаються з логопедом, дефектологом, психологом, корекційними 

педагогами.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРИКІВСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ 

 



Майже 700 дітей уже навчаються в оновленій Петриківській опорній школі. 

Після реконструкції навчальний заклад змінився кардинально – від фасаду до 

меблів. Серед освітніх ноу-хау – ресурсна кімната для інклюзивних дітей, 

медіатека та креативні полиці буккросингу.  

  
Ця двоповерхова будівля була збудована у 40-х роках минулого століття. 

Останній косметичний ремонт торкнувся її стін у 1979-му. Тепер школу не 

впізнати. Інтерактивні дошки – в усіх 19 класах. 

У школі два сучасні буккросингові куточки, якими можна скористатися в 

позаурочну годину. Полиці вміщують 1,5 тисячі книжок: від історичних 

романів до сучасної публіцистики. Діти з особливими потребами отримують 

якісні знання в ресурсній кімнаті. Вона створена за проектом Фонду 

Порошенка, який втілює програму «Інклюзивна освіта – рівень свідомості 

нації». Медіатека – інтерактивний простір нового покоління для навчання й 

обміну думками. Ще одна родзинка – незвичні сходи. Неправильні форми 

англійських дієслів тепер запам’ятовувати легше. Free Wi-Fi – на всій території 

школи. Релакс-зона – прямо під вікнами школи. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПОРНОЇ ШКОЛИ ЮР’ЇВСЬКОЇ ОТГ 

  
У Юр’ївській опорній школі навчаються зо три сотні дітей.  

Опорну школу у селищі Юр’ївка капітально відремонтували.  

Юр’ївську опорну школу відремонтували уперше за півстоліття. У будівлі 

оновили фасад – його утеплили та пофарбували у яскраві кольори. Замінили 

покрівлю, установили енергозберігаючі вікна, змонтували нові комунікації та 

систему опалення. Всередині привели до ладу стіни, облаштували підлогу. 

Приємний бонус – сучасні меблі та інтерактивні комплекси. 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦАРИЧАНСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ 

В 2017 році Царичанська школа стала опорною, тепер там навчаться діти з 

інших сіл громади. Але самій будівлі понад 40 років, і вона давно потребувала 

капітального ремонту. 

Вже відремонтували основний корпус Царичанської школи, пришкільний 

інтернат та майстерні. У приміщеннях замінили покрівлю, яка протікала, 

систему опалення, підлогу, встановили нові двері та вікна. Замінили системи 

вентиляції у спортзалі та їдальні. 

  
У реконструйовану школу завезли сучасні меблі, комп’ютери, а також сім 

мультимедійних комплексів. 

У новому навчальному році там також запрацювали гуртки робототехніки та 

астрономії – для цього облаштували спеціальний кабінет. 

Будівлю, яка давно потребувала реконструкції, осучаснили коштами 

обласного бюджету.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕЖІВСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ 

  
Реконструкцію Межівської опорної школи завершено.  

Підрядники замінили всі комунікації, встановили нові вікна та двері, 

облаштували дах. Стіни – пофарбували у теплі кольори. Класні кімнати та 

коридори – з новою підлогою і стелею. Оновлені і їдальня, актова та 

спортивна зали. Є нові інтерактивні дошки. 

На подвір’ї уклали тротуарну плитку. Виконано фасадні роботи – утеплено 

школу та «обшивають» різнокольоровою плиткою. Облаштовано п’ять 

пандусів та підйомників для людей з інвалідністю. Поруч реконструйовано 

стадіон. 

У школі – понад 400 дітей, 10 з них – з особливими потребами. 



РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕЖІВСЬКОЇ ШКОЛИ №2 

У Межовій реконструювали школу № 2 – до основного корпусу добудували 

новий. У будівлі розташували їдальню й початкові класи. Раніше дітлахи 

тулилися в маленькому приміщенні, де був ще й харчоблок. Учні старших 

класів ходили в їдальню з основного навчального корпусу вулицею. Тепер 

діти навчаються й харчуються в комфортних умовах.  

  
Стара будівля харчоблоку не підлягала реконструкції. Тож звели нову – її 

прибудували до навчального корпусу. Відтепер школярі ходять обідати 

теплими коридорами, а не вулицею. 

Кухарям також стало зручніше – нарешті з’явилися окремі цехи для готування 

риби та обробки овочів. А ще – нове обладнання і посуд. 

Затишно й малечі початкової школи. На другому поверсі будівлі розташували 

класи, медпункт, ігрову та спальну кімнати. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ №6 У М.ЖОВТІ ВОДИ 

  
«Невеличкий куточок Європи» – саме так віднині називають мешканці 

Жовтих Вод місцеву школу №6. Її будівля – яскрава, «розфарбована» у різні 

кольори. Від колишньої похмурої споруди залишилися самі згадки. Все – 

завдяки масштабній реконструкції.  

Школа №6 розташована у найбільш густонаселеному районі Жовтих Вод. 

Закладу 30 років. За цей час застаріли і покрівля, і вікна. Будівля давно 

потребувала капітального ремонту. 

Масштабну реконструкцію розпочали з покрівлі. Тепер вона нова, утеплена 

за новими технологіями та облаштована водовідводами з підігрівом. 

Ремонтники встановили і сучасні вікна. Вони мають підвищену звуко- та 

термоізоляцію, а ще – добре відбивають сонячне світло. Фасад утеплили.  



Всередині замінили комунікації. Осучаснили кабінети, актову і спортивну 

зали. Все відповідає новітнім стандартам. Двері у класи – різнокольорові. 

Стіни біля дошок – яскраві. Решта – у нейтральних тонах. Це сприятиме 

концентрації уваги учнів на навчальному матеріалі. Зараз ремонтники 

монтують перила на сходових маршах, установлюють обладнання, 

налагоджують електромережі. 

В оновленій школі навчається понад 600 учнів.  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ №14  

 
Нікопольську школу №14 капітально відремонтували вперше за 70 років.  

Нікопольська школа №14 була побудована відразу після війни, 70 років тому, 

на околиці міста. Заклад невеличкий – налічує трохи більше 300 учнів з 1-го 

до 9-го класу. Застаріла будівля давно потребувала оновлення. Починаючи з 

каналізації – й до системи опалення. Стара будівля школи №14 міста 

Нікополь давно потребувала капремонту – там було холодно, протікав дах, 

мали місце проблеми з каналізацією та іншими комунікаціями. 

Нині школа № 14 – із термомодернізованими покрівлею та фасадом. 

Замінили й 32 старі вікна на металопластикові. Провели нові, утеплені труби 

від котельні до навчального корпусу. Замінили й систему опалення. Тепер у 

школі набагато тепліше. 

Багато років поспіль школа мала серйозні проблеми з каналізацією та 

витяжкою. Тому обласним коштом осучаснили всі комунікації, 

відремонтували туалети. А ще – провели енергозберігаюче освітлення. 

Зробили й підсвітку над дошками. 

Зробили також ремонт спортзалу – там проходять й шкільні вечори та свята, 

бо актової зали в закладі немає.  

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДОЧКА У М.ПІДГОРОДНЄ 

У Підгородному відкрили новий дитячий садочок.  

Садочок у Підгородному – це новий стандарт для дітей нового покоління.  

Це заклад унікальної форми та змісту. Він має вигляд бджолиних стільників, 

тематику продовжує інтер’єр всередині. Тут виховуватимуться 115 малюків». 



Це перший в області дитячий садочок-вулик.  

Площа садка – майже 2 тисячі кв метрів. 

 
Усі шість корпусів садочку в Підгородному обшиті різнокольоровою 

фіброплиткою – вона пожежобезпечна. Кімнати всередині пофарбовані у 

жовтогарячі кольори, прикрашені «стільниковими» зображеннями. Є буфет, 

їдальня, ігрові та зала для занять з хореографії. Родзинка дитсадка – 

внутрішнє подвір’я із «вічним літом». Секрет у підлозі з підігрівом. Під час 

холодів, снігу або дощу спрацьовуватимуть спеціальні датчики – температура 

повітря підійматиметься. 

Новий садочок – справжній порятунок для батьків Підгородного. У місті було 

лише два дошкільні заклади, переповнені вщент. 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДОЧКА У СМТ.ОБУХІВКА 

В Обухівці Дніпропетровської області «з нуля» збудували надсучасний 

дитячий садочок. Для України заклад унікальний – він енергоефективний, має 

оригінальну архітектуру, сучасний дизайн, меблі та все необхідне для 

гармонійного розвитку дітей.  

Цей дитячий садок повністю відповідає новим державним будівельним 

нормам, які ми наблизили до сучасних європейських. Це й інженерні 

рішення, і наявність сонячних батарей, і котельня на альтернативному паливі. 

 
Проект за шведським зразком розробив дніпровський архітектор. У садочку 

– величезні вікна – від полу до стелі. Це забезпечує «зв’язок» інтер’єру з 

ландшафтом. 



Використали під час будівництва закладу й інші енергоефективні технології. 

На даху будівлі – сонячні батареї, поряд – власна альтернативна котельня. 

Для кожної із шести груп обладнали власну спальню та ігрову. 

Обладнали для дітей і музичну та спортивну зали. На подвір’ї – павільйони 

від сонця та великий дитячий майданчик. 

Садочок в Обухівці розрахований на 115 малюків. 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДОЧКУ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ОТГ 

  
У Слобожанській ОТГ Дніпровського району відкрили сучасний дитсадок.  

Його звели «з нуля» без жодної копійки державних коштів. На відкритті 

дошкільного закладу Президент України Петро Порошенко назвав його 

«прикладом децентралізації». 

На будівництво садка було виділено майже 50 мільйонів гривень. Це гроші і 

обласного бюджету, і Слобожанської громади. 

На будівництво садка знадобилося майже два роки. Його площа – 6 тисяч 

квадратних метрів. Це п’ять різнокольорових будівель, з’єднані переходом. 

Усередині – затишні спальні, велика ігрова, зимовий сад, кімната емоційного 

розвантаження, соляна кімната, сучасний комп’ютерний клас. 

Для роботи з дошкільнятами підготували цікаві програми та методики. 

Велику увагу приділятимуть розвитку творчих здібностей дітей. 

У дошкільному закладі 4 ясельні та 8 дошкільних груп на 220 місць. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА В БОГДАНІВСЬКІЙ ОТГ 

  
У центрі Богданівської ОТГ відкрився новий дитсадок «Теремок».  

Двоповерховий дошкільний заклад, який звели за рік на місці занедбаної 

будівлі, відвідуватимуть 75 дітей.  



Реконструйований дитсадок за адресою вулиця Шкільна, 14 в Богданівці не 

працював з 90-х.  

Садок розрахований на чотири різновікові групи. З дошкільнятами 

працюватимуть практичний психолог і логопед. 

Проект реалізували коштом бюджетів різних рівнів. Левова частина 

надійшла з області. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ ВЕРБКІВСЬКОЇ ОТГ 

У селі Вербки Павлоградського району після реконструкції відкрито дитячий 

садок.  

Садочок у Вербках був розрахований на 45 дітей, та потреба у місцях була 

більшою. У 2011-му дошкільний заклад вирішили відремонтувати, а поруч 

добудувати ще одну будівлю. Роботи велись повільно, а згодом й зовсім 

зупинились. 

 
2015 року старий одноповерховий садок відремонтували, поруч звели 

двоповерховий корпус. Будівлі об’єднали переходом. Тепер кожна з шести 

груп має власну ігрову та спальню, окремий вихід та майданчик. Біля садка 

збудували і власну твердопаливну котельню. 

Після реконструкції садочок приймає 115 дітей. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА В ПЕРЕЩЕПИНСЬКІЙ ОТГ 

  
У селі Голубівка Новомосковського району реконструйовано дитсадок 

«Сонечко».  



В дошкільному закладі виховуються 120 дітей – після перебудови кількість 

місць збільшиться вдвічі. 

Коли у 1994 році в Голубівці звели садок, його відвідували більше двохсот 

дітей. Проте демографічна криза у країні змусила скоротити кількість груп 

удвічі – а ліву частину будівлі взагалі перестали експлуатувати. Нині в селі 

знову багато малечі, тож дитсадок реконструювали. 

«Стан дитсадка був плачевний: дах протікав, стіни побив грибок, а в лівому 

крилі й зовсім гуляв вітер.  

За рік у запустілому приміщенні підрядники оновили все: від комунікацій до 

шпалер, а на місці непрацюючого басейну створили сучасний спортзал. В 

усій будівлі садка замінили майже 200 вікон і 2 тисячі квадратів покрівлі, 

наразі завершують утеплювати фасад енергозберігаючим матеріалом. 

Після реконструкції кількість місць становить понад 200. У садочку готові 

приймати малечу навіть із сусідніх сіл. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА  

У СЕЛІ ЗНАМЕНІВКА ПІЩАНСЬКОЇ ОТГ 

У селі Знаменівка Новомосковського району відкрили новий дитячий садок.  

У занедбаній та напівзруйнованій будівлі, яка не використовувалась десятки 

років, утеплили та пофарбували фасад, замінили покрівлю, встановили нові 

металопластикові вікна, всередині зробили ремонт. 

 
Садочок створили на базі середньої школи №1 – разом вони складають 

навчально-виховний комплекс. 

У садочку чотири групи на 80 місць, у кожній – вітальня, спальня, ігрова. У 

будівлі тепла підлога, клімат-контроль – ми самі регулюватимемо 

температуру повітря.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ СУРСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ ОТГ 

Реконструкцію 61-річного садочку у Сурсько-Литовському розпочали у 

2014-му. На той момент там було дві групи на 40 вихованців. Під час ремонту 

реконструювали приміщення під третю групу – ще на 20 малюків. Для них 

облаштували спальню, ванну кімнату та ігрову. Тепер садочок 

відвідуватимуть 60 дітей села – 100% від потреби. 



До ладу привели усю будівлю – від фасаду до підлоги всередині, придбали 

нові меблі та іграшки, збудували три дитячих майданчика – окремо для 

кожної групи.  

 
На це з обласного та міського бюджетів виділили понад 1,3 млн. гривень. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО САДОЧКА  

У ГОЛУБІВЦІ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ 

  
У Голубівці Новомосковського району завершили капітальний ремонт 

дитячого садочка. Після реконструкції він може вмістити 220 дітей – вдвічі 

більше, ніж раніше.  

Дитсадок «Сонечко» звели понад 20 років тому, тоді його відвідували  

200 дітей. Згодом малечі стало менше. Одне крило закрили, воно повільно 

руйнувалося. Кілька років тому кількість дітлахів у селі зросла, і виникла 

потреба в ремонті будівлі. 

За рік в приміщенні замінили дах, комунікації та вікна, утеплили фасад. 

Ремонтники облаштували 6 груп для дітлахів. 

Разом з оновленим корпусом садочок отримав сучасний спортзал замість 

непрацюючого басейну. Тепер спортивні заняття проходитимуть в 

комфортних умовах. 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА «ВЕСЕЛКА»  

У СЕЛІ ГЛЕЮВАТКА КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 

  
У селі Глеюватка Криворізького району Дніпропетровська ОДА 

реконструювала дитсадок «Веселка».  

Дитсадок у Глеюватці з’явився ще у 80-х роках минулого століття. Через 

близькість кар’єрів на стінах та фундаменті закладу з’явилися тріщини. З 

проханням поліпшити умови виховання дітлахів звернулися батьки. 

Передусім модернізували старий корпус на чотири групи: утеплили фасад, 

покрівлю й підвал, замінили вікна й комунікації, уклали теплу підлогу, 

провели внутрішні оздоблювальні роботи, відремонтували харчоблок. 

Аби розширити дитсадок, до існуючої будівлі добудували двоповерховий 

корпус на дві групи – ясельну й дошкільну.  

Садочок був на 70 місць. Наразі його розширили, і тепер він розрахований 

на 108 діточок. У добудованому корпусі, крім двох додаткових груп, – ігрова 

зала. Для занять спортом – зала фізкультурна. Спортом займатимуться і 

дошкільнята, і учні місцевої школи.   

У кожної групи – ігровий майданчик з павільйоном та пісочницею. Крім того, 

у розпорядженні малечі – велодоріжки та куточок для вивчення правил 

дорожнього руху. 

Задля комфортного температурного режиму у групах – власна автономна 

котельня. Вона дозволяє регулювати подачу тепла. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА У СЕЛІ ЄЛИЗАВЕТІВКА 

  
У Єлизаветівці Петриківського району у дитячому садочку «Сонечко» 

збудували «з нуля» новий корпус.  



Реконструкція садочка в Єлизаветівці розпочалась в 2016 році. На території 

дошкільного закладу побудували новий корпус та обладнали сучасний 

ігровий майданчик. 

Нова будівля енергоефективна, обладнана сучасною системою вентиляції, 

теплою підлогою, кварцуванням приміщень. В корпусі навчатиметься старша 

група – всі меблі та іграшки розраховані на шестирічних малюків. 

Разом з новим корпусом садочок отримав музичну залу. Тепер всі урочисті 

заходи проходитимуть в комфортних умовах. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ У КРИВОМУ РОЗІ 

  
У Кривому Розі реконструювали дитячий садок. Після відкриття його 

відвідуватимуть 80 хлопчиків та дівчаток.  

Двоповерхова будівля на вулиці Глаголєва, 14 у Кривому Розі пустувала 

близько 15 років. У 2015-му її почали реконструювати під дитячий садок. 

Нині виконано вже 95% робіт, розповів генпідрядник Віталій Науменко. 

Замінили всі комунікації, покрівлю та стіни утеплили, встановили нові вікна 

та двері, зробили теплу підлогу, а також добудували ще один корпус – під 

харчоблок, кімнати для занять спортом та танцями. 

На реконструкцію криворізького садка з обласного та місцевого бюджету 

виділено понад 20 мільйонів гривень.  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НВК №7 У М.СИНЕЛЬНИКОВОМУ 

  
У Синельниковому капітально відремонтовано навчально-виховний 

комплекс №7. Будівлю осучаснили від покрівлі до ґанків. Різнокольоровий 

утеплений фасад, оновлені актова та спортивна зали, класи і коридори. 



Реконструйовано і спортивний блок – там розташували філію місцевої 

ДЮСШ.  

Будівлі майже 30 років, її жодного разу не реконструювали.  

Зовнішні стіни були занадто тонкі й легко втрачали тепло. Тому капремонт 

розпочали з термомодернізації. Нова утеплена покрівля, сучасні вікна та 

яскравий енергоефективний фасад – навіть поки що не завершений – вже 

добре зберігають тепло. 

Фасад будівлі з боку внутрішнього подвір’я – новий, різнокольоровий. 

Замість старого асфальту там поклали сучасну тротуарну плитку. Осучаснено 

зовнішні стіни. Приведено до ладу і ґанки – їх облаштують пандусами. 

На другому та третьому поверхах виконано оздоблювальні роботи. Стіни та 

двері у класах різнокольорові. 

В оновленій після ремонту спортивній залі вже проходять уроки фізкультури 

та тренування з футболу й волейболу. Там також все нове – вікна, двері, 

освітлення. Замість старої обдертої дерев’яної підлоги – сучасний 

спортивний лінолеум. 

Також капітально відремонтовано спортивний блок НВК. Там оновлено 

спортзал, зроблено тренерські кімнати, роздягальні та душові. А ще – 

облаштовано спортивну залу з м’якою підлогою. 

Після капремонту в НВК відкрито філію Синельниківської ДЮСШ. Бажаючих 

займатися футболом і легкою атлетикою з кожним роком все більше, а старе 

приміщення не розраховане на таку кількість вихованців. 

В Синельниківській школі №7 – 450 учнів. Це мешканці Синельникового та 

навколишніх сіл – Новогнідого та Іванівки. 

 

ПЕРША В УКРАЇНІ РЕСУРСНА КІМНАТА ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ 

  
У селищі Петриківка відкрили реконструйовану школу із ноу-хау кабінетами 

– першою в Україні ресурсною кімнатою та медіатекою для дітей з 

особливими потребами. Вони зроблені за технічним завданням Благодійного 

Фонду Порошенка, який втілює програму «Інклюзивна освіта – рівень 

свідомості нації». 

Ресурсна кімната створена за європейськими стандартами та адаптована під 

українські реалії. Подібні приміщення функціонують у навчальних закладах 

США, Норвегії, Данії, Литви та Молдові, а тепер їх перевагами 

користуватимуться четверо учнів з особливими потребами Петриківської 



школи. Ресурсна кімната – спеціально облаштований клас, де такі діти 

зможуть вчитися за індивідуальною програмою. Корекційні педагоги 

допомагатимуть хлопчикам та дівчаткам, зокрема, отримати повсякденні 

побутові навички. Для цього є всі необхідні меблі та техніка. 

Щоб діти навчалися в комфортних умовах, Петриківську школу 

відремонтували уперше за 87 років. Тут замінили всі комунікації, становили 

нові вікна, утеплили фасад. 

 

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ 

Унікальний Інклюзивно-ресурсний центр, де надаватимуть психолого-

педагогічну підтримку дітям з особливими потребами, створили «з нуля» на 

базі школи в Солоному. Його урочисто відкрила перша леді країни Марина 

Порошенко, яка з робочим візитом відвідала область. 

Інклюзивно-ресурсний центр, який не має аналогів в Україні, створили на 

першому поверсі Солонянської опорної школи №1. Облаштували його за 

європейськими стандартами. 

У центрі – три кімнати для індивідуальної роботи, ще одна – для групових 

занять. Тут особливі школярі займатимуться з логопедом, дефектологом, 

психологом та корекційними педагогами. 

  
Задля фізичного розвитку дітей у приміщенні облаштували кімнату 

лікувальної фізкультури. Спортивні заняття проводитиме лікар-реабілітолог. 

Ресурсна кімната розділена на кілька зон: корекційно-розвиткову – для 

занять з вузькопрофільними спеціалістами та соціально-адаптаційну – для 

здобуття побутових навичок. 

«Родзинка» новоствореного Інклюзивно-ресурсного центру – інтерактивна 

підлога. За допомогою сучасних цифрових технологій зображення 

відбивається на долівці і створює віртуальний «килим». 

В основі архітектури центру – безбар’єрність. Діти з обмеженими 

можливостями мають свободу в переміщенні. Ознака доступності – 

відсутність сходів та порогів, вхідні двері відчиняються автоматично під час 

натискання на кнопку. 

В ІРЦ надаватимуть послуги дітям з різними порушеннями віком від 2 до 18 

років, які мешкають у Солонянському районі. На сьогодні таких – майже 80. 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ЮР’ЇВСЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

У Юр’ївці реконструювали районний будинок культури, якому вже понад 

півсторіччя. Після капремонту місцеві матимуть оновлені глядацьку та 

танцювальну зали, сцену з сучасним освітленням та окремі, стильно 

декоровані приміщення для гуртків.  

Будівлю майбутнього сільського клубу звели ще на початку ХХ сторіччя й 

відродили після війни. Місцеві не пригадують, щоб її колись капітально 

ремонтували. Останніми роками приміщення було зовсім занедбаним. 

Відновлення будинку культури розпочали з покрівлі й фасаду – вони вже 

утеплені та гарні. Облаштували й територію – замість старого асфальту 

поклали тротуарну плитку.  

  
Замінили систему опалення та комунікації. Сцену облаштували новим 

спеціальним освітленням. До глядацької зали закуплять нові крісла. 

В будинку культури займаються два дитячих вокальних ансамблі, багато 

танцювальних колективів, 13 гуртків. Навчаємо вишивці хрестиком та 

бісером, робимо текстильні ляльки, квіти з фоамірану, різні вироби з 

солоного тіста. До нас із задоволенням ходять і діти, і дорослі – загалом понад 

150 вихованців. 

Після закінчення ремонту творчий колектив має окремі приміщення для 

гуртків та костюмерну – раніше всі тіснилися в одній кімнаті. Облаштували і 

танцювальну залу. 

Всі роботи зроблено коштом обласного бюджету. 

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВІДКРИВ У ДНІПРІ УНІКАЛЬНУ  

ДЛЯ УКРАЇНИ ДИТЯЧУ ЛІКАРНЮ 

  

Було Стало 



У Дніпрі реконструювали педіатричний корпус Центру матері та дитини ім. 

проф. Руднєва. Його родзинка – перший в країні Центр раннього втручання, 

де є діагностичне, реабілітаційне та педіатричне відділення. Унікальний 

медзаклад відкрив Президент України Петро Порошенко. 

На повну реконструкцію лікарні було виділено близько 80 млн гривень. 

Ще декілька років тому про це не було можливості й мріяти. Шкода, що поки 

що таких проектів в Україні – одиниці. Тут все за євростандартами – від 

інтер’єру до інноваційного обладнання. Підхід до надання медпослуг 

малюкам повністю змінений. Це гарний початок реформи в медицині». 

Педіатрію Центру матері та дитини ім. проф. Руднєва у Дніпрі 

реконструювали уперше за півстоліття. Від колишнього «неонатального 

ГУЛАГу», як жартома називали клініку лікарі, ані сліду. Ззовні та всередині 

оновлена будівля нагадує п’ятизірковий готель. 

П’ять поверхів, 45 місць – для постійного перебування малюків із мамами. 

Ще 15 ліжок – денний стаціонар. Кімнати – яскраві та різнокольорові. На 

стінах – дитячі малюнки. 

У кожній палаті – власний санвузол, поручні, кнопка для виклику медсестри, 

сучасна вентиляція, нові меблі. А для комфорту пацієнтів із вадами зору всі 

вказівники у лікарні дублюються шрифтом Брайля. 

Щорічно у поліклініці допомагатимуть понад 600 маленьким пацієнтам. 

 

БУДІВНИЦТВО НОВОГО ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ ЦЕНТРУ МАТЕРІ ТА 

ДИТИНИ ІМ. РУДНЄВА У ДНІПРІ 

  
Ушестеро більше операційних та новітнє обладнання. У Дніпрі буквально «з 

нуля» відбудовують хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва.  

У новій будівлі – нові можливості. Увесь 6-й поверх виділили під операційні. 

Їх буде шість. 

Раніше в лікарні була лише одна операційна, на двох пацієнтів 

В оперблоці – сучасна система подачі повітря, автоматичні двері, 

антибактеріальне покриття стін, а ще – новітнє обладнання. Наприклад, 

ангіограф та наркозно-дихальна апаратура.  

Кількість операцій малюкам збільшиться у 3,5 рази – до 7 тисяч на рік. 

Вже завершені роботи на 5, 4 та 3-му поверхах. Стіни пофарбовані у яскраві 

рожеві, блакитні та жовті кольори, розбавлені яскравими елементами. 



Встановлюється обладнання, меблі. Тут розміщено відділення кардіохірургії, 

голови та шиї, реконструктивно-пластичної хірургії. 

Поверхом нижче – приймальне відділення, травмпункт. Для зручності тут 

розмістять комп’ютерний томограф та рентген-кабінет. Ще нижче 

облаштовано зал лікувальної фізкультури, басейн, масажні кабінети. 

На кожному поверсі – одномісні та двомісні палати. Вони – для малюків та 

їхніх мам. Кожен поверх розрахований на 25 місць. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ 

У Дніпрі завершили реконструкцію дитячої поліклініки на Комічній. На трьох 

поверхах – кабінети для прийому, на четвертому – неонатальне відділення 

для порятунку новонароджених.  

Реконструкцію виконали за останніми технологіями, будівельники 

використовували сучасні та надійні матеріали. До старої будівлі добудували 

два поверхи та конферанс-зал, зробили перехід із поліклініки до дитячої 

обласної лікарні, утеплили дах та фасад. 

 
В будівлі замінили всі комунікації. Встановили нові вікна та двері, виконали 

оздоблювальні роботи. 

На трьох поверхах оновленої поліклініки кабінети для прийому та сучасне 

медобладнання. Тут працюють понад 40 фахівців. На четвертому поверсі 

рятують новонароджених. У неонатальному відділенні одночасно 

виходжують 16 малюків. 

Щоденно поліклініку відвідують близько 800 дітей зі своїми батьками. 



У ЛІКАРНІ ІМ. МЕЧНИКОВА ЗАПРАЦЮВАВ СУЧАСНИЙ АНГІОГРАФ 

 
В обласній лікарні ім. Мечникова запрацював надсучасний ангіограф. Він 

дозволяє проводити найтонші операції на судинах серця та головного мозку, 

пришвидшує реабілітацію пацієнтів. Ангіограф придбали коштом обласного 

бюджету.  

Надсучасний французький апарат дозволяє проводити високоточну 

діагностику та найтонші операції на судинах серця та головного мозку. 

Ангіограф встановили в лікарні ім. Мечникова та провели його налаштування 

в рекордно короткі строки – лише за два тижні. Головний лікар Сергій 

Риженко пояснює: в медзакладі вже вишикувалася черга з пацієнтів, які 

потребують лікування на такому обладнанні. 

Новий ангіограф дає можливість оперувати, використовуючи малоінвазивну 

методику.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ГЕРОЇВ У М.НОВОМОСКОВСЬК 

Музичний фонтан, японські сакури та якісне освітлення. Після реконструкції 

площу Героїв у Новомосковську не впізнати. Тепер це улюблене місце 

відпочинку жителів та гостей міста.  

  
Центральна площа Новомосковська – площа Героїв. Трохи більше року тому 

– занедбана, нині – із новою плиткою, комунікаціями та освітленням. 



 Реконструювала площу Дніпропетровська облдержадміністрація. Роботи 

розпочалися 2017-го. Восени 2018-го – площа вже оновлена. 

Підрядники облаштували освітлення, полив, водовідведення та 

відеоспостереження. Уклали тротуарну плитку. Встановили металеві і бетоні 

лавки та смітники. 

 Площу також озеленили – висадили газон, понад 1,5 тис. кущів та близько 

200 дерев. Серед них – японські сакури, ялинки, «шароподібні» платани і 

декоративні сливи. Родзинкою проекту став фонтан – він із музичним 

супроводом та підсвіткою. Є дитячі гойдалки та зона вай-фай.   

Реконструювали центральну площу Новомосковська вперше в історії.   

Сучасні умови відпочинку створили для 70 тис. мешканців Новомосковська. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ М.ПОКРОВ 

  
Завершилася реконструкція найбільшого парку в Покрові – 

ім.Мозолевського. Тепер у ньому є все для комфортного дозвілля городян: 

пішохідні доріжки, дитячий та спортивний майданчики, роледром, доглянуті 

газони. 8,5 гектарів перетворилися із пустки на сучасний центр відпочинку 

менше ніж за рік. 

Парк, який носить ім’я відомого археолога Бориса Мозолевського, 

обезлюднів та поріс хащами більше 20 років тому. Нинішня влада Покрова 

поставила собі за мету – повернути йому репутацію найулюбленішого місця 

відпочинку. 

У парку облаштували дитячий і спортивний майданчики, роледром, 

проклали пішохідні доріжки, відновили освітлення й провели автоматичну 

систему поливу. Аби озеленити територію, в парку висадили молоді дерева, 

уклали рулонний газон. 

Тепер парк ім.Мозолевського притягує до себе, як магнітом: за день його 

відвідує тисяча людей, а щосуботи всі бажаючі збираються на загальну 

зарядку. 

Останній штрих – фонтан у вигляді кульбаби. Його планують відновити 

місцевим коштом і запустили у 2018-му. 

 



ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ МОБІЛЬНИЙ ЦНАП  

  
Мобільний офіс ЦНАП – інноваційний соціальний проект Кам’янської міської 

ради, який у форматі віддаленого робочого місця дозволяє здійснювати 

повноцінний прийом документів для отримання адміністративних послуг за 

місцем перебування громадян (на дому, у лікарні чи іншому місці, де 

перебуває людина з особливими потребами). 

Основна мета такого ЦНАПу – обслуговувати людей з особливими 

потребами просто вдома або в лікарні. 

Мобільний ЦНАП надає повний спектр адміністративних послуг, як і 

стаціонарний офіс. Унікальність цього проекту в тому, що клієнти отримують 

послуги безпосередньо там, де вони знаходяться. Це актуально, в першу 

чергу, для людей з особливими потребами. 

Мобільний центр надання адміністративних послуг представляє собою 

компактний кейс із ноутбуком, принтером, сканером та модемом. 

Зв’язок забезпечує мобільний 3G-інтернет. Кейс розрахований на шість 

годин автономної роботи. 

Олександропільський ЦНАП став другим на Дніпропетровщині, де надають 

адміністративні послуги «на дому». Першопроходець – ЦНАП Кам’янського. 

Алгоритм роботи мобільного ЦНАПу такий: клієнт телефонує до офісу, 

робить попередню заявку. Ми виїжджаємо до нього і надаємо ту чи іншу 

послугу: від видачі різноманітних довідок до реєстрації права власності на 

нерухоме майно. Обслуговування однієї особи триває 10-15 хвилин 

На Дніпропетровщині працюють уже 20 мобільних ЦНАПів 

 

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ СІЛЬСЬКИЙ ЦНАП ВИДАЄ БІОМЕТРИЧНІ 

ПАСПОРТИ 

  

http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=4887EBCAB914EC44C225812500271CD5


У ЦНАПі Олександрополя Солонянського району запрацювало нове 

обладнання з видачі біометричних паспортів. Тепер, аби отримати ID-картку 

чи закордонний паспорт, не треба їхати до райцентру – усе в одному місці і 

без черг. Загалом у сільському ЦНАПі доступні майже 120 адмінпослуг. 

Майже 2,5 тисячі мешканців Олександрополя та прилеглих сіл мають змогу 

отримати паспорт громадянина України у формі ID-картки та біометричний 

закордонний паспорт. Для цього більше не доведеться долати 50 км до 

райцентру. Достатньо завітати до місцевого ЦНАПу, який знаходиться у 

будівлі Олександропільської сільської ради. 

У складі нової робочої станції є все необхідне – від принтеру та фотокамери 

до сканеру відбитків пальців і планшету для електронного підпису. 

Олександропільський ЦНАП став другим в області, та першим сільським, де 

запрацювало обладнання з видачі «біометрії».  

 

ПЕРШИЙ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН 

  
Запрацював перший на Дніпропетровщині Центр безпеки громадян. Його 

відкрили у селі Степове. Центр створений коштом Слобожанської об’єднаної 

територіальної громади. Він оберігатиме спокій понад 14 тисяч людей. 

У Центрі працюють 15 людей – як волонтери, так і кваліфіковані 

рятувальники, які до цього працювали в Державній службі надзвичайних 

ситуацій. Вони ділитимуться досвідом з новачками та навчатимуть 

професійно діяти в надзвичайних ситуаціях. 

В Центрі – гараж, службові кабінети, їдальня, кімната відпочинку та 

роздягальня. Є власне пожежне авто та необхідне обладнання. 

 

ЦЕНТР БЕЗПЕКИ У СВЯТОВАСИЛІВСЬКІЙ ОТГ 

На Дніпропетровщині відкрили вже другий Центр безпеки громадян. В 

Святовасилівській громаді. 

У Центрі нестимуть службу 14 рятувальників, для яких створені комфортні 

умови роботи – є роздягальня, душова, їдальня та кімната відпочинку. На 

озброєнні команди – пожежне авто та ковшовий трактор, який буде 

допомагати в ліквідації снігових заметів. 

Працівники пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати 

рятувальників. У них є все необхідне, щоб вчасно та ефективно реагувати на 

надзвичайні ситуації». 



 
Рятувальники Центру працюють цілодобово.  

Центр безпеки громадян обслуговуватиме 19 сіл Святовасилівської 

об’єднаної громади. Радіус дії – 30 кілометрів. 

 

БУДІВНИЦТВО СУЧАСНОГО СПОРТКОМПЛЕКСУ  

В СЛОБОЖАНСЬКІЙ ОТГ 

  
Будівництво сучасного спорткомплексу у Слобожанському завершено. 

Споруда вже готова. У ній – великий спортзал, простора тренажерка, фітнес-

зала. Поряд із будівлею зводять ще одну двоповерхову спортивну споруду – 

басейн. 

Триповерхову будівлю спорткомплексу звели на місці пустиря. Вже готові всі 

приміщення. Акцент у будівництві – на сучасних технологіях 

енергозбереження. Фасад – вентильований. Всередині – спеціальна система 

централізованого кондиціювання. З нею у приміщенні завжди 

підтримуватимуться необхідні температура та рівень вологості, підкреслив 

підрядник. 

На першому поверсі спорткомплексу – візитівка та головна окраса споруди 

– величезна спортивна зала площею понад 1300 квадратних метрів. Її 

«родзинка» – спеціальний спортивний паркет. Він додає підлозі амортизації 

та зменшує ймовірність травмування. Там можна буде грати у футбол, 

баскетбол, волейбол, настільний теніс. А ще – займатися східними 

єдиноборствами. На стінах – два електронні табло. По периметру – трибуни 

на 280 місць. 

На другому поверсі – простора тренажерка із безліччю сучасних снарядів 

для всіх без винятку груп м’язів. Величезні скляні вітражі замість стін, 



кондиціонери. Отже, багато світла і повітря. Поруч – простора зала для 

фітнесу. А ще – тренерські, роздягальні, душові і сауна. 

На 3-му поверсі – більярдна з двома столами і кімнати відпочинку для 

спортсменів із інших регіонів. 

У новому спорткомплексі щодоби зможуть займатися до 300 людей. 

 

ПЕРШИЙ В ОБЛАСТІ УНІВЕРСАЛЬНИЙ СТАДІОН  

ДЛЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ  

  
У Дніпрі після капітальної реконструкції відкрили стадіон «Трудові резерви» 

- перший в області універсальний майданчик, який одночасно підходить для 

всіх видів змагань з легкої атлетики.  

Останні два десятки років стадіон «Трудові резерви» був у занедбаному стані. 

Капітальна реконструкція розпочалася у 2015-му. Тепер це сучасний 

спортивний комплекс. 

«Раніше тут легкоатлетам неможливо було тренуватися. А зараз це гідна база 

для підготовки. Тренуватися тут шикарно – є все необхідне обладнання.  

У спорткомплексі є поля для баскетболу та міні-футболу, легкоатлетичний 

сектор з біговими доріжками і секторами для метальників молота, диска, 

списа, зал боксу, сучасні роздягальні та душові. 

Ще одна особливість комплексу – одне з кращих в Україні футбольних полів 

зі штучним покриттям. 

Спорткомплекс реконструювали державним та обласним коштом. 

 

НОВИЙ СПОРТКОМПЛЕКС У ДНІПРІ 

У Дніпрі відкрили новий спорткомплекс. Двоповерхову будівлю на 

Аржанова, 12 звели коштом обласного бюджету, закупили сучасний 

інвентар. Тепер тут проходитимуть змагання з більш ніж трьох десятків видів 

спорту.  

Це перший такий об’єкт, збудований за роки незалежності коштом 

обласного бюджету.  

Утеплили та облицювали фасад, відремонтували покрівлю, модернізували 

водопровід та електромережу, поштукатурили та пофарбували приміщення, 

поклали плитку, зробили спеціальну дерев’яну підлогу у найбільшій залі. 

Закупили електронне табло, нові сітки, стійки, ворота. 

 



 
На першому поверсі спорткомплексу – фітнесзал і тренажерка. На другому – 

великий ігровий спортзал для баскетболу, волейболу, гандболу, бадмінтону 

та міні-футболу. 

У спорткомплексі також проводиться онлайн трансляція всіх міських 

чемпіонатів. За професійною грою наших спортсменів зможуть спостерігати 

з усіх куточків країни. 

Щодня у новому спорткомплексі займатимуться близько 800 спортсменів. 

 

СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 

У 2015 році розпочато процес розбудови об’єктового моніторингу. Понад 

60% основних підприємств-забруднювачів області вже встановили 

автоматизовані системи екологічного моніторингу.  

 
Починаючи з 2016 року дізнатися про чистоту повітря у будь-якій точці 

області можна на сайті ecoinfo.pro. Проект отримав нагороду українського 

форуму інтернет-діячів iForum-2017. Це єдиний проект в Україні, який дає 

можливість всім бажаючим дізнатись про стан довкілля в конкретній точці, 

які підприємства найбільше впливають на екологію та де знаходяться 

найближчі зони відпочинку. Також тут можна помандрувати 

природоохоронними зонами України у форматі 3D-турів. 



У 2017 році перші 3 автоматизовані пости спостереження встановлено 

безпосередньо у міських селітебних зонах – на територіях житлової забудови.  

У 2018 році: 

 43 пости на підприємствах (32 з них – автоматизовані) 

 7 постів ecoinfo.pro 

 24 поста спостереження в містах 

 супутниковий моніторинг разом з «Дніпрокосмос» 

 2 мобільні лабораторії швидкого реагування 

 

ЗАРИБЛЕННЯ АКВАТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

У 2016 році вперше в Україні спільно з науковцями розроблено і розпочато 

реалізацію проекту з проведення відтворювальних і біомеліоративних 

заходів на верхній ділянці Дніпровського водосховища. 

Протягом 2016-2018 років на 6 ділянках акваторії Дніпровського 

водосховища випущено 4,131 млн мальків коропа, товстолобика та білого 

амура.  

 
Зариблення рибами-біомеліораторами дає можливість з мінімальними 

витратами контролювати рівень заростання рослинності, яка сьогодні 

спричиняє зменшення швидкості течії, а на деяких ділянках – застій води і 

погіршення її властивостей. Ці заходи протягом 3-5 років забезпечать істотне 

поліпшення якості водних ресурсів. 

Наразі розробляється проект біомеліоративних заходів на середній ділянці 

водосховища, що дасть можливість у 2019–2020 роках провести зариблення 

ще 4,8 млн мальків. 

 

ПЕРША МІНІ-ГЕС В ОТГ 

  



У Васильківській ОТГ здана в експлуатацію перша в регіоні міні-

гідроелектростанція. 

Проект був реалізований виключно за рахунок інвестора з України. Міні-ГЕС 

побудована на місці старої колгоспної ГЕС, яка близько 60 років була 

закинута і повільно руйнувалася. 

Обсяг інвестицій – 6 млн грн. Станція генерує 130 кВт на годину і підключена 

до мереж Дніпрообленерго. Електроенергія надходить в загальну мережу, а 

в разі аварійного відключення електроенергії, нова ГЕС забезпечить струмом 

усі бюджетні установи Васильківки – дитячі сади, школи, лікарні, всього 15 

об'єктів.  

Громада отримує безперебійне електропостачання, нові робочі місця і 

додаткові надходження до бюджету.  

 

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ «СОЛАР ПАРК ПІДГОРОДНЕ» 

 
В Підгородному відкрили третю чергу сучасної сонячної електростанції. 

Станція використовує передові технології альтернативної енергетики. Тут 

встановлена єдина в Східній Європі трекерна система. За допомогою 

спеціальних датчиків батареї обертаються та слідують за сонцем протягом 

дня. Такі рухомі батареї дозволяють виробляти на 50% більше енергії, ніж 

звичні стаціонарні установки. 

Станція складається з 10400 модулів потужністю понад 2,5 тисячі кВт на 

годину. Цього вистачить в середньому на обслуговування 27 тисяч 

домогосподарств в Підгородному та Золотих ключах. Станція дозволить 

зекономити близько півмільйона тонн вугілля на рік та уникнути викидів 

парникових газів». 

Сонячна електростанція «Солар Парк Підгородне» повністю збудована 

коштом вітчизняних інвестицій. На третю чергу бізнесмени витратили 

близько 20 млн грн. 

 



НАЙПОТУЖНІША СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ В ОБЛАСТІ 

Електростанцію у Нікополі звели за півроку. Гроші на її будівництво надав 

канадський інвестор. Реалізації проекту сприяли ДніпроОДА та 

Дніпропетровське інвестиційне агентство. 

Нині це найпотужніша в області сонячна електростанція, зведена коштом 

інвестора. На її будівництво знадобилося майже 11 млн євро. На 15 га землі 

розмістили понад 32 тисяч панелей. Потужність станції – до 10 МВт 

електроенергії на годину». 

Вироблена електроенергія здатна щомісяця забезпечувати світлом майже  

12 тис квартир. 

 
Усі панелі у Нікопольській електростанції – закордонного виробника, проте 

конструкції – дніпровські. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ОПАЛЕННЯ МІСЬКИХ ЛІКАРЕНЬ 

Міські лікарні №4 і №9, а також навколишні житлові будинки, опалюють нові 

модульні котельні. В якості палива в них використовуються пелети із 

соняшникового лушпиння. Практика показує, зводити такі енергоефективні 

об’єкти теплопостачання не тільки реально, а й вигідно: тариф нижчий за 

газовий, постійна подача гарячої води та регулювання тепла залежно від 

погоди.  

Тепло для 4-ї лікарні генерує котельня потужністю 7,5 МВт. Нині тут 

працюють три котли, та в разі сильних морозів запустять ще один. 

  



Завдяки автономній котельні економія коштів складає 100 тис грн на місяць. 

Підрахували рентабельність альтернативної енергетики і в лікарні №9. Тут 

дійшли висновку: тепло від пелетів значно дешевше за газові тарифи. 

Обидві автономні котельні зовсім не споживають газу, а це – внесок в 

енергонезалежність країни. Пелети з лушпиння соняшнику здатні замінити за 

рік майже 2 млн кубометрів блакитного палива. Крім того, об’єкти зведені 

без жодної копійки бюджетних коштів – виключно за рахунок інвестора. 

 

ПОКРОВ, МАРГАНЕЦЬ ТА НІКОПОЛЬ –  

МІСТА З АЛЬТЕРНАТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ОПАЛЕННЯ 

  
За декілька років міста Дніпропетровщини планують перевести на 

індивідуальну систему опалення.  

Покров, Марганець та Нікополь вже мають позитивний досвід переходу на 

альтернативну систему і готові поділитися з іншими містами області та 

України. 

У 2016 році завдяки співпраці з інвестором «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖІ» 

Марганець відмовився від центрального опалення. Об’єкти соціально-

культурної сфери тепер опалюють пелетами. В результаті споруджено шість 

нових твердопаливних котелень і п’ять топкових. Сумарна потужність 

побудованих котелень становила 16 МВт. Окрім того, було прокладено 4,3 км 

нових труб. Завдяки децентралізації опалення Марганець економить близько 

3 млн м³ газу на рік. Населення Марганця (251 будинок) повністю перейшло 

на індивідуальне опалення. Скористалися матеріальною допомогою 3027 

мешканців на загальну суму 26,8 млн грн, яка виділена з бюджетів області та 

міста. Перехід на електричне опалення істотно збільшило навантаження на 

електромережі. Наступним кроком стало укріплення електромереж і 

реконструкція трансформаторних підстанцій. У Марганці роботи з 

модернізації міських електромереж коштували майже 30 млн грн завдяки 

чому було замінено понад 46 км ліній електромереж.  

 



ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО 

 
Дніпропетровщина першою в Україні відкрила Центр допомоги учасникам 

АТО та їх родинам. Тут надають не лише консультації, а й практичну 

підтримку. Психологічна та фізична реабілітація, освоєння нових професій, 

оформлення земельних ділянок, отримання пільг – це далеко не повний 

список питань, з якими щодня звертаються до Центру. Щотижня тут 

приймають понад 100 людей. 

 

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВОЇНІВ АТО 

У Дніпропетровську відкрили реабілітаційний центр для атошників. Під нього 

виділили цілий поверх в обласному госпіталі для ветеранів війни. На ремонт 

і оснащення приміщення знадобилося два місяці. 

  
До адаптації учасників АТО підходимо комплексно. В області працюють 23 

центри допомоги бійцям і членам їх сімей, гаряча лінія психологічної 

підтримки, є безкоштовні курси англійської, комп'ютерних основ і РНР 

програмування. Це допомагає швидше повернутися до мирного життя. 

Тепер відкриваємо для атошників перший в області реабілітаційний центр. 

Тут з ними буде займатися ціла команда фахівців: медики, психологи, 

психотерапевти, соцпрацівники та інші. Такий підхід застосовують у Європі. 



Центр розрахований на 36 осіб. Курс лікування - 18 днів. За цей час бійцям 

надають медичну та психологічну допомогу. Щодня з ними працюють лікарі, 

психологи, фізіотерапевти. 

У центрі є спортзал. Його оснастили сучасним обладнанням, яке дозволяє 

розробляти кінцівки. Є і кімнати відпочинку – для спілкування, перегляду 

фільмів, релаксації. Інтер'єр центру створювали волонтери – від кольору стін 

до текстилю. 

 

ПЕРША В УКРАЇНІ АЛЕЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ АТО ТА РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

  
Алея – це данина Героям, полеглим за незалежність України. Відкриває 

особливий меморіал невелика стела-вказівник на проспекті Пушкіна. Вона 

символічно замінила колишній пам’ятник перемоги комунізму. 

Першими на алеї зустрічають чотири стели. На них – фото з передової, 

відзняті українським військовим фотокореспондентом Дмитром 

Муравським. При виготовленні стел використано новітні технології – 

подвійний друк фото на склі та зоновану підсвітку. Вони створюють ефект 

об’ємності зображення. 

За фотографіями – 15 стел з іменами та портретами понад 500 загиблих у зоні 

АТО мешканців Дніпропетровщини. На панелях – фраза «Герої не вмирають» 

п’ятьма  мовами: українською, англійською, німецькою, французькою та 

івритом. 

Підсвічення у темну пору доби створює атмосферу святості та реалістичності 

зображуваного. Місце розташування скверу також має своє значення – 

центральна частина міста. Тут завжди людно. Сюди може прийти кожен і 

побути наодинці з історією. А меморіал на роки буде німим нагадуванням 

про страшні події на Сході нашої країни. 

Тут стоїть хрест і поклінний камінь. Вони освячені. На цьому місці хлопці у 

квітні 2014-го року приймали присягу. 

Алея пам’яті – це парковий комплекс біля ДніпроОДА, під час облаштування 

якого ветерани АТО, їхні близькі та представники громадськості висадили 

понад 180 туй.  

Відкрито Алею 12 травня 2017 року. 

Меморіальний комплекс не має аналогів, його створено у співавторстві з 

матерями загиблих героїв, бійцями АТО, громадськістю. 

 



МУЗЕЙ «ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОДВИГ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ  

В ПОДІЯХ АТО», МУЗЕЙ АТО 

 
Музей – одна з шести філій Дніпропетровського національного історичного 

музею ім. Дмитра Яворницького, заснована у січні 2016 року. Складається з 

внутрішньої (розміщується в приміщенні діорами «Битва за Дніпро») та 

вуличної експозиції – «Шляхами Донбасу». 

Основна експозиція музею розташована на 600 квадратних метрах першого 

поверху діорами «Битва за Дніпро». Серед 2000 експонатів музею: 

документи, фотографії, нагороди, особисті речі учасників АТО, зразки зброї 

та медичні інструменти. У мультимедійній залі музею показуються панорамні 

документальні фільми про військові дії на Сході України. 

На вуличній експозиції «Шляхами Донбасу» представлені бойова машина 

БМП-2, башта танка Т-64, полковий міномет ПМ-43, інші зразки озброєння, а 

також карета швидкої допомоги (УАЗ-452) та макет блокпосту з бетонних 

блоків. Центр вуличної експозиції – скульптурна композиція «Солдат і 

дівчинка», а також дорога, навколо якої встановлені вказівні знаки з назвами 

міст Донецької та Луганської областей. За броньованою машиною піхоти 

встановлено велику металеву конструкцію, що зображує понівечені залишки 

Донецького аеропорту, і є своєрідним монументом «кіборгам», які 

обороняли льотовисько протягом 242 днів. 

 

ГІГАНТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ  

  
У середмісті Дніпра Президент України Петро Порошенко підняв Державний 

Прапор України, що встановив одразу два національні рекорди. Найбільший 



стяг, який коли-небудь майорів над українським містом, – 12 на 18 метрів і 

вагою – 23 кг. Височить він на найвищому, 72-метровому, флагштоці. Об’єкт 

монументального мистецтва, який облаштувала на проспекті Дмитра 

Яворницького Дніпропетровська облдержадміністрація, внесений до Книги 

рекордів України.  

Найбільший національний стяг, який презентували у Дніпрі до 27-ї річниці 

незалежності України, розвивається тепер на центральному проспекті міста 

навпроти історичного музею. 

За проектом, навколо флагштоку облаштували зону відпочинку. Форму 

прапора, що віє на вітру, віддзеркалюють шість лав. Кожна оздоблена 

гранітною стелою із сакраментальними знаками. Творча команда Музею 

українського живопису, яка працювала над тематичною наповнюваністю 

майданчика, виконала 12 символів у техніці гарячої художньої емалі. 

Урочисті завершилися флешмобом. Його учасниками стали близько 1 тисячі 

людей. Протягом 3-х хвилин вони змінювали полотна – прапори різних 

періодів українського державотворення. Київська Русь, Галицько-Волинське 

князівство, Гетьманщина, Крим, Сучасна Україна. 

 

ФЛЕШМОБ ДО ДНЯ ВИШИВАНКИ 

Дніпропетровщина відзначила День вишиванки унікальним флешмобом. 

Понад 1,5 тисячі людей виклали «живі» українські орнаменти. До акції 

приєднався й Президент Петро Порошенко. Разом учасники флешмобу 

встановили рекорд України за кількістю людей, які утворювали патріотичний 

візерунок. 

Учасники виклали 13 візерунків, характерних для вишиванок у різних 

регіонах України – від Буковини до Донбасу, від Київщини до Криму. «Живі» 

орнаменти створили за допомогою різнобарвних модулів, які тримали над 

головами. 

  
Кольори обрали ті, що на вишиванках зустрічаються найчастіше – червоний, 

чорний та білий. Наприкінці зобразили карту України. 

Флешмоб тривав близько чотирьох хвилин. До нього приєдналися понад  

1,5 тисячі людей. Взяв участь й Президент Петро Порошенко. 

Площа орнаментів склала понад півтисячі квадратних метрів. 

 



НАЙБІЛЬШИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ  

Стіни будівлі обласної державної адміністрації перетворили на велетенський 

синьо-жовтий стяг. Створили його за допомогою світлодіодних ламп. 

Масштабним патріотичним проектом вже зацікавилася Книга рекордів 

України. 

Дніпропетровська ОДА вже стала символом боротьби з російською агресію, 

символом волонтерства, миру та інновацій.  

 
Монтували сяючий Прапор близько тижня. Його довжина понад 60 метрів, 

ширина – майже 30 метрів. Для того, щоб засяяла вся будівля ОДА на фасаді 

встановили 110 прожекторів з 2 328 світлодіодами. Така кількість світлодіодів 

претендує на рекорд.  

Підсвітка будівлі ОДА виконана за останніми енергозберігаючими 

технологіями. Усі світлодіоди споживають електроенергії не більше за 

звичайний електричний обігрівач чи бойлер. Жодної копійки бюджетних 

грошей на проект не витратили. Усі роботи виконані приватним коштом. 

Дніпропетровська ОДА перетворюється на велетенський Прапор щовечора 

з 20.00. В залежності від пори року час може змінюватися. Підсвітку 

вмикатимуть разом із зовнішнім освітленням вулиці. 

 

АВІАШОУ «ВІЛЬНЕ НЕБО»  

  



Вже третій рік поспіль на летовищі у Майському Дніпропетровщина 

відзначає День незалежності України масштабним фестивалем «Вільне 

небо». Подивитися на карколомні кульбіти літаків, трюки парашутистів, шоу 

повітряних зміїв та прапор-рекордсмен приїздять близько 50 тис людей.  

Розпочалося свято із фестивалю повітряних зміїв. У небо здійнялося майже 

30 літаючих фігур різних форм та розмірів. 

Далі гостей свята вражали парашутисти. Взявшись у польоті за руки, вони 

виклали «живий» тризуб. А Олександр Кутя розгорнув у небі величезний 

Прапор України – 9 на 12 метрів. На рахунку хлопця вже понад 2 тисячі 

стрибків, але сьогоднішній – особливий. 

Нарешті у небо піднялися літаки. Крилаті під керівництвом віртуозних пілотів 

виписували неймовірні кульбіти. 

Протягом усього свята на аеродромі працювали фуд-корти, ярмарки з 

народними виробами. Дітей розважали аніматори. Вони могли покататися 

на гірках, пострибати на батутах, спробувати аквагрим. 

 

ПАРУСНА РЕГАТА «КОЗАЦЬКИЙ ШЛЯХ» 

Вже два роки поспіль до Дня Конституції ДніпроОДА організовую регату 

«Козацький шлях», яка пройшла історичними місцями запорожців і 

повернулася з Одеси до Дніпра. 

Два десятки яхт провели в дорозі понад два тижні й подолали більше тисячі 

кілометрів.  

Регата відшвартувалася від крейсерського яхтклубу Дніпра. Попереду у 

яхтсменів – півтисячі кілометрів по Дніпру, Дніпро-Бузькому лиману та 

Чорному морю. 

  
Перегони розбиті на шість етапів, у кожному з яких визначать трійку лідерів. 

Яхтсмени кидатимуть якір у Запоріжжі, Нікополі, Каховці, Херсоні. 

Традиційно регата пройде місцями козацької слави. Яхтсмени вшанують 

пам’ять отаманів Івана Сірка та Костянтина Гордієнка, зустрінуться із 

козаками сучасності, відвідають чорноморські військово-морські бази. 

Фінальний 60-кілометровий ривок – від Очакова. 

Разом із ДніпроОДА до організації регати «Козацький шлях» долучилися 

Дніпровський міський клуб крейсерських яхт, Січеславське крайове козацтво 

та міська федерація вітрильного спорту. 

 



ПАТРІОТИЧНІ ЕКСКУРСІЇ «ШЛЯХАМИ ГЕРОЇВ» 

На Дніпропетровщині втілюється проект «Шляхами Героїв», який не має 

аналогів в Україні. Це екскурсії для десятикласників зі всієї області. За 

допомогою таких турів прагнемо дати школярам можливість особисто 

познайомитися із справжніми Героями, з перших вуст дізнатися про важку 

сучасну історію України. 

«Шляхами Героїв» – це патріотичні екскурсії, які проводять для 

старшокласників зі всієї області. Під час патріотичних екскурсій школярі 

відвідують декілька локацій. Для них організовують поїздки до 25-ї 

повітрянодесантної бригади у Гвардійському. Там дітям розказують 

захоплюючі реальні історії, дозволяють зазирнути в танк та «стрибнути» з 

літака, пригощають солдатською їжею. 

  
Далі школярі відправляються до єдиного в Україні Музею АТО, Алеї пам’яті 

та центру допомоги бійцям АТО при ДніпроОДА. Гіди у турах – АТОвці та 

волонтери. 

Загалом з 2017 року в патріотичних турах «Шляхами героїв» побували понад 

10 тис старшокласників з різних куточків Дніпропетровщини. 

 

ПЕРШІ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНІ ІГРИ «СТАЛЕВА МІЦЬ» 

Вистріли, димова завіса, вибухи. На Дніпропетровщині стартували перші 

військово-спортивні ігри «Сталева міць»-2018. На полігонах ОК «Схід» 

протягом трьох днів змагатимуться понад півсотні військовослужбовців та 

ветеранів АТО з різних областей.  

Серед учасників – як чинні військові, так і ветерани. Одні популяризують 

службу в армії, інші – соціалізуються після війни. Жодних вікових обмежень. 

У планах, зробити ігри щорічними й вийти за межі України.  

  



Учасники випробовуватимуть свої силу й міць протягом трьох днів. 

Тактична смуга перешкод і вогневий рубіж – такий план на перший день 

змагань. 

Серед учасників – переважна більшість чоловіків. Але їм готові дати фору 

представниці слабкої статі. 

Змагання організувала громадська організація «Всеукраїнське об'єднання 

патріотів «Комбатант» за підтримки Дніпропетровської ОДА та ОК «Схід». 

 

ГЕРБ-РЕКОРДСМЕН 

  
У Миколаївській об’єднаній громаді Петропавлівського району встановили 

найбільший залізний Герб в країні. Його розміри – понад 4,5 метри на майже 

3,5 метри. Здобуток зафіксували у Національному реєстрі рекордів України.  

Ідея встановити такий Герб виникла у працівників Миколаївської сільради. 

Його виготовляла команда майстрів з Петропавлівського району. Над 

втіленням задуму працювали тиждень. Залізну фігуру встановили на 

Герцовій горі поблизу села Петрівка – поряд із 15-метровим флагштоком, на 

якому розвивається Прапор України. 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ У ДНІПРІ «DEF» 

  
Два роки поспіль ДніпроОДА збирає провідних вітчизняних та закордонних 

експертів. Щоб дізнатися їхні секрети успіху та налагодити нові ділові 

контакти. 

У Дніпрі другий рік поспіль проводиться Міжнародний економічний форум. 

Протягом двох днів учасники масштабної зустрічі говорять про рецепти 

успіху для бізнесу, економічний прорив країни, інновації та реформи.  



Щороку на Міжнародний економічний форум приїздять понад сто експертів. 

Серед них – банкіри, інвестори, дипломати, керівники вітчизняних та 

закордонних проектів розвитку, успішні бізнесмени. 

В 2017 році на слухачів форуму чекали 25 дискусій, семінарів та тренінгів. На 

них говорили про проведені реформи, втілені інновації, інвестиційний 

потенціал Дніпропетровщини та України, формування стратегії інвестиційної 

привабливості, розширення доступу українських компаній до міжнародних 

ринків. 

В 2018 році у перший день говоритимуть про рецепти національного успіху 

для України, перспективи економіки з точки зору бізнесу, взаємодію бізнесу 

і держави, інвестиції та реформи. Другий день форуму – у Дніпропетровській 

облдержадміністрації. Говорили про Україну у світовій торгівлі, соціальне 

підприємництво та теорію ігор у бізнесі. Загалом під час DEF-2018 пройшло 

40 дискусій, конференцій та семінарів. 

За два роки Міжнародний економічний форум зібрав понад 3 тисячі 

учасників із різних країн світу. 

 

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

  

Кілька тисяч учасників та десятки спікерів. У Дніпропетровській ОДА за 

сприяння Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування, 

що створений за сприяння Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe 

пройшов перший Всеукраїнський форум з децентралізації. Про реформу 

місцевого самоврядування вітчизняні та закордонні експерти говорили 

протягом двох днів.  

 У другий день форуму про децентралізацію говорили одночасно на кількох 

конференціях та семінарах. 

Одна з основних тем другого дня форуму - технічна допомога громадам.  

Ще одна тема – інклюзія в громадах. 

Йшлося під час форуму і про регіональні особливості децентралізації, е-

урядування, грантрайтинг, енергоефективні технології. 

За два дні форум «Децентралізація – трансформація сучасної України» зібрав 

кілька тисяч учасників. 

 



ПЕРША В УКРАЇНІ КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

 
Першу в Україні комплексну регіональну стратегію децентралізації 

розробили на Дніпропетровщині. Посібник розроблено Дніпропетровським 

Центром розвитку місцевого самоврядування, що створений за сприяння 

Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe та містить конкретні поради 

для громад із впровадження адмінреформи. 

«Книга призначена для територіальних громад, які вже утворилися або тільки 

збираються об’єднатися. Голови громад вже її отримали. Загалом розробили 

практичні поради в 12 напрямках впровадження реформи, які допоможуть 

громадам організувати комфортне життя для мешканців навіть найменших 

населених пунктів. 

Стратегія охоплює основні сфери життєдіяльності будь-якої громади: 

соціальний захист, освіту, охорону здоров’я, економічний розвиток, місцеве 

фінансування, безпеку життя, захист дітей, спорт, культуру, електронне 

урядування тощо. 

 

ФОРУМ «ЯРМАРОК ДОБРОСУСІДСТВА-2018» 

У Дніпропетровській області Дніпропетровським Центром розвитку 

місцевого самоврядування, що створений за сприяння Програми ULEAD з 

Європою / ULEAD with Europe проводиться форум «Ярмарок 

добросусідства». Об’єднані громади регіону представили проекти, які їм 

вдалося втілити протягом року. Кращі із кращих отримали 

децентралізаційний «Оскар». Переможцям, які змогли реалізувати 

найоригінальніші та найкорисніші задуми, вручили почесні кубки. 

  



У 2018 році громади області запропонували до участі у «Ярмарку 

добросусідства» 177 проектів – втричі більше, ніж минулоріч.  

У 2017-му лідером за кількістю заявок була номінація освіти, цьогоріч – 

просторове планування. Громади надали 43 проекти, які стосуються розвитку 

інфраструктури, будівництва заводів, сільськогосподарських кооперативів. 

Найкращі проекти 2018 року обирали у декілька етапів. Їх аналізували 

керівники структурних підрозділів Дніпропетровської ОДА, виносили на 

народне голосування у Facebook. А ще голови громад брали участь у битві 

проектів, де доводили, що саме їхній задум гідний перемоги. 

Відзнаки вручили Петриківській, Царичанській, Слобожанській, Софіївській, 

Вакулівській та іншим громадам. 

«Ярмарок добросусідства» проводиться на Дніпропетровщині вдруге. Цей 

проект – унікальний для України. 

 

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ІСТОРИЧНИЙ ФОРУМ 

  
Свіжий погляд на минуле. Добігає кінця другий та фінальний день 

історичного форуму в Дніпрі. Такий захід в Україні – вперше. Десятки 

істориків та сотні небайдужих учасників заходу міркують про події Другої 

світової війни – без політики та ідеології.  

Історичний форум «Світова війна: український погляд» стартував в 

національному історичному музеї Дніпра.  

Учасники форуму обговорили такі теми: «У пошуках правди: родинна пам’ять 

про Другу світову війну», «Достовірна історія війни: ідентифікація та 

популяризація», «Друга світова в інформаційній війні: політика, масова 

культура, ЗМІ», «8 та 9 травня: як відзначати?». 

  



 

Дніпропетровщина – є найбільшим промисловим регіоном України. 

Промисловий комплекс і надалі продовжує залишатися базовою галуззю 

економіки регіону, яка забезпечує майже 20% всього обсягу реалізованої 

промислової продукції України. 

В 2019-2021 роках промисловість області реалізовуватиме продукції на 

понад 500 млрд грн щороку.  

Досягнення таких показників буде досягнуто насамперед завдяки 

модернізації виробничих потужностей на базових промислових 

підприємствах. 

На виконання цього заплановано: 

у металургійній промисловості: 
продовження програми модернізації аглофабрики № 2; продовження 

капітального ремонту доменної печі – 9 I розряду з реконструкцією; 

впровадження замкненого контуру охолодження газоочисток 

конвертерного цеху (Блок № 2) (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»); 

 завершення реконструкцій: доменного цеху зі спорудженням комплексу з 

підготовки, вдування пиловугільного палива у доменні печі №№ 1М, 8, 9, 12, 

конвертерного цеху зі спорудженням установки десульфурації чавуну, 

сортопрокатного цеху (І черга, 2 етап) (ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат»); 

впровадження сучасного напівпровідникового генератора на стані № 8 в 

комплексі з виробництва труб 

малого сортаменту (КВТМС) на ПАТ 

«Інтерпайп Новомосковський 

трубний завод»; 

модернізація поточної лінії № 6 в 

трубопрокатному цеху (ТПЦ) № 7 та 

лінії фінішної обробки експортних 

труб в ТПЦ № 7 ТФС (ТОВ «Інтерпайп 

Ніко Тьюб»); 

 

 

 

 

 



у машинобудуванні та виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції: 
впровадження у виробництво гарнітур стрілочних, модернізація дільниці 

складання стрілок, придбання 

портального-оброблюючого центру 

Waldrich Coburg MasterTec 3500 FT, 

модернізація лінії штампування підкладок 

механозаготівельного цеху, 

впровадження у виробництво 5 нових 

проектів стрілочної продукції на ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод»,; 

продовження реконструкції дільниці 

хімводопідготовки цеху Карбамід-2 на АТ 

«ДНІПРОАЗОТ»;  

у харчовій промисловості: 
заплановано розширення асортименту продукції, зниження собівартості 

продукції за рахунок економії енергоресурсів, модернізації та впровадження 

нових виробничих потужностей (для покращення якості продукції), 

зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок технічного 

переозброєння підприємств, а саме: ТОВ «Хлібозавод № 10»,  

ПрАТ «Криворіжхліб», ПрАТ «Кондитерська фабрика «АВК» м. Дніпро»,  

ПрАТ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровський олійноекстракційний 

завод», ТОВ «Молочний Дім», ПАТ комбінат «Придніпровський»,  

ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», 

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», ПрАТ «Криворізький 

міськмолокозавод № 1» та інші. 

 

 
Середньомісячна заробітна плата в області є найбільшою в Україні, як і темпи 

її зростання. В 2019-2021 роках зарплата буде зростати щонайменше на 15% 

щороку. А у порівнянні з 2014 роком заробітна плата збільшиться у 2,6 разів. 

 

В 2021 році буде завершено будівництво метрополітену у м. Дніпро. У 

рамках проекту, укладеного з турецькою фірмою-підрядником Limak, у 



дніпровському метрополітені зведуть 3 нові станції в центральній частині 

міста – «Центральна», «Театральна» та «Музейна». Після завершення робіт 

довжина метро збільшиться з 7 до 11,1 км. Закінчити всі роботи планують 

наприкінці 2021 року. 

В рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення 

України», що реалізується за рахунок кредитів Європейського інвестиційного 

банку, буде реалізовано 16 інвестиційних проектів: 1 проект для вирішення 

житлових проблем внутрішньо переміщених осіб, 7 закладів освіти, 4 заклади 

охорони здоров'я, 2 заклади соціального захисту, 1 заклад культури та  

1 заклад спорту у містах Дніпро, Кам'янське, Нікополь, Новомосковськ та у 

Межівському, Софіївському, Томаківському, Широківському районах. 

 

Для вирішення питання забезпечення 

населення області централізованим 

питним водопостачанням впродовж  

2019-2021 років буде реалізовано  

105 інфраструктурних проектів, які 

передбачають будівництво близько  

200 км водопровідних мереж, що 

дозволить забезпечити питною водою 

близько 50 тисяч сільських мешканців, 

які ніколи не її мали у своїх будинках або мали з постійними та значними 

перебоями.  

Буде реалізовано 36 проектів з реконструкції каналізаційних мереж. 

Протягом 2019-2021 років буде реалізовано 101 проект з освітлення вулиць 

в 86 населених пунктах області загальною протяжністю понад 200 км. 

Крім того, протягом наступних трьох років буде реалізовано ще  

118 інфраструктурних проектів в галузі житлово-комунального 

господарства. 

 

Протягом 2019-2021 років передбачено будівництво 25 нових житлових 

будинків. 

За три наступні роки майже 300 сімей отримають житло в новобудовах по 

всій області, у тому числі родини учасників АТО. 

Яскравим прикладом будівництва нового соціального житла стане житловий 

будинок у Слобожанській ОТГ на 106 квартир. Квартири в ньому отримають 

«черговики», а також лікарі, вчителі та інші необхідні громаді професіонали. 

 

 

 

 

 

 



Протягом 2019-2021 років буде 

продовжено капітальні ремонти 

комунальних доріг у селах та містах 

області. Загалом планується 

відремонтувати 307 доріг. 

Крім того, за рахунок коштів обласного 

бюджету буде продовжено капітальний 

ремонт на дорогах загальнодержавного значення, переданих на баланс 

області. 

 

Наступні три роки буде продовжено реалізацію проектів, спрямованих на 

забезпечення енергетичної незалежності. 

Буде побудовано 16 нових сонячних 

електростанцій. 

Зокрема, коштом українського і 

китайського інвестора поблизу села 

Старозаводське в Нікопольському районі 

зведуть нову сонячну електростанцію 

потужністю 200 МВт. 

В Дніпрі французько-українська компанія 

MAINGroup Ukraine побудує сонячну електростанцію потужністю 85 МВт. 

Загалом до 2021 року за допомогою сонячних електростанцій планується 

отримувати електроенергію, загальною потужністю 1 ГВт на годину. 

Буде продовжено переведення житлового фонду та об’єктів соціально-

гуманітарної сфери на альтернативне опалення. 

Також планується повністю відмовитися від централізованого 

теплозабезпечення в містах міста Павлоград та Новомосковськ. 

Планується за рахунок коштів обласного бюджету продовжити капітальний 

ремонт на дорогах загальнодержавного значення, переданих на баланс 

області 

 

В 2019-2021 роках планується продовжити реалізацію заходів з покращення 

екологічного стану та відновлення екосистеми Дніпропетровщини. У планах 

– розчищення річок, їх зариблення, захист від підтоплень. Це близько 20-ти 

масштабних екопроектів по всій області щороку. 

У планах на 2019 рік: виконання 15 екологічних ініціатив на територіях 

Дніпровського, Криничанського, Петриківського, Солонянського, 

Царичанського районів та міст Апостолове, П’ятихатки. Таким чином, 

заплановано реалізацію природоохоронних заходів по захисту від шкідливої 

дії води шляхом розчищення близько 16,1 км річок, влаштуванням 3-х 

очисних споруд, 168 колодязів та камер, будування водовідведної мережі 

довжиною 6,671 км, закритої та відкритої дренажної мережі 4,676 км, 



влаштування 3 гідроспоруд, 

благоустрій територій, що дасть 

можливість покращити побутові 

умови близько 150 тисяч 

мешканців.  

2020 рік: внаслідок виконання 

заходів із запобігання та захисту 

від шкідливої дії вод очікується: 

влаштування 11 гідроспоруд, 104 

колодязів та камер, водовідведної мережі довжиною 15,516 км, розчистка 

русла річки Вовча 0,6 км, реконструкція дамби на р. Вовча, улаштування  

8 автодорожніх покриттів, благоустрій територій, що дасть можливість 

покращити побутові умови більше 165 тисяч мешканців. 

2021 рік: внаслідок виконання заходів із запобігання та захисту від шкідливої 

дії вод в очікується: влаштування 7 гідроспоруд, 31 колодязь та камер,  

7,7 км водовідвідної мережі, розчистка русла річок Бакаєць та Сухий 

Чортомлик, улаштування піших переходів та містків, благоустрій територій, 

що дасть можливість покращити побутові умови більше 165 тисяч 

мешканців. 

З метою продовження заходів з відновлення біологічного режиму 

Дніпровського водосховища, наразі розробляється проект біомеліоративних 

заходів на середній ділянці водосховища, що дасть можливість у  

2019-2020 роках провести зариблення ще 4,8 млн.екз. 

Також впродовж 2019-2021 рр. планується продовжити: 

 розбудову регіональної автоматизованої мережі спостережень за 

станом атмосферного повітря, зокрема відповідно до регіонального проекту 

додатково встановити 38 автоматизованих постів спостереження у наступних 

містах: Дніпро – 14 од., Вільногірськ – 1, Жовті Води – 1, Кам’янське – 2, 

Кривий Ріг – 6, Марганець – 3, Нікополь – 3, Новомосковськ – 2, Павлоград – 

1, Першотравенськ – 1, Покров – 1, Синельникове – 1, Тернівка – 2. 

 екомодернізацію на основних підприємствах-забруднювачах, що 

входять до Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) 

екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки: 

на ПАТ «Південний ГЗК» у 2021 році завершити будівництво і введення 

в дію нових газоочисних установок і споруд: реконструкцію системи 

очистки агломераційних газів зон спікання агломашин аглофабрики  

№ 1. Ефект: скорочення викидів пилу на 2166,118 т/рік. 

на ПАТ «Дніпровський металургійний завод» у 2021 році розпочати 

Установку пригнічення бурого диму на ливарному дворі під час випуску 

чавуну на доменній печі № 2. Ефект: зменшення викидів в атмосферу 

на 398,453 т/рік. 

на АТ «Нікопольський завод феросплавів» у 2021 році розпочати 

будівництво комплексу рукавних фільтрів загальною потужністю 2 млн 

м³/год на головній частині агломашин № 1 – 4. Ефект: зниження викидів 

на 188,388 тонн, марганцю – 47,074 тонн. 



на ПАТ «Дніпровський меткомбінат» у 2021 році розпочати 

модернізацію батарейних циклонів при проведенні капітальних 

ремонтів 5-ти агломашин у двоступеневий очисний апарат із 

підвищеною ефективністю уловлення. Ефект: зменшення викидів в 

атмосферу на 5000 т/рік. 

 

В 2019 році передбачено завершення добровільного об’єднання 

територіальних громад Дніпропетровської області. 

Окрім вже створених 63-х ОТГ, 

відповідно до Перспективного плану 

об’єднання громад передбачено 

створення ще 30 об’єднаних громад, з 

яких 11 – громади створені в містах 

обласного значення. 

Подальшим кроком децентралізації 

буде створення субрегіонального рівня 

адміністративно-територіального 

устрою, я саме створення укрупнених 

районів.  

 

Протягом наступних трьох років в області буде продовжено впровадження 

стандартів «Нової Української школи». 

Тільки в 2019 році планується введення в експлуатацію 7 шкіл та  

2 навчально-виховних комплексів, а саме середніх загальноосвітніх шкіл 

Божедарівської ОТГ Криничанського району, Карпівської ОТГ Широківського 

району, Лихівської ОТГ П’ятихатського району, Святовасилівської ОТГ 

Солонянського району, Царичанської ОТГ 

Царичанського району, Магдалинівської 

опорної школи, Чаплинській опорної 

школи Васильківського району, НВК в 

с. Ганнівка Верхньодніпровського району 

та реконструкція школи під навчально-

виховний комплекс в с. Миколаївка 

Новомосковського району. 

В усіх навчальних закладах буде 

впроваджено засади інклюзивної освіти.  

126 шкіл буде реконструйовано, у тому числі 21 опорна школа.  

 

 

 

 

 

 



Протягом 2019-2021 років передбачено 

проведення реконструкцій та капітальних 

ремонтів 38 дошкільних навчальних 

закладів в усіх містах та районах області. 

Буде побудовано «з нуля» 5 дитячих 

садків в Кам’янському, Покрові, 

Іларіоновому, Дніпрі, Старих Кодаках. 

За три роки планується створити понад 

4000 нових місць в дитячих садках, що 

повністю задовольнить потребу в місцях у 

дошкільні навчальні заклади. 

 

 

В рамках впровадження ініціативи 

Президента України Петра Порошенка з 

розвитку якісної медицини у сільській 

місцевості планується побудувати  

18 нових амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини, в тому числі  

11 із житлом для лікаря. Коштом обласного 

бюджету планується закупити 134 легкові 

автомобілі для амбулаторій в селах. 

Планується також розвиток телемедицини в сільських амбулаторіях.  

Буде продовжено розвиток третинної ланки системи охорони здоров’я. У 

Дніпрі «з нуля» побудують хірургічний корпус обласної офтальмологічної 

лікарні. Після відкриття лікарі зможуть проводити щорічно до 40 тисяч 

операцій. 

Загалом, в 2019-2021 роках тільки за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів 

передбачено реалізацію 146 інфраструктурних проектів по всій території 

області в сфері охорони здоров'я. 
 

Протягом 2019-2021 років передбачено реконструкцію та ремонт  

99 закладів культури. Переважно це сільські будинки культури та музеї. 

Зокрема буде капітально відремонтовоно 

Музею історії міста Кам’янське та 

забезпечено благоустрій прилеглої 

території. 

Планується відремонтувати приміщення 

Дніпровського планетарію та закупити 

найновіше обладнання вартістю 28 млн 

грн. 



В 2019-2021 роках буде продовжено 

розбудову найбільшої в Україні 

мережі ЦНАПів. 

Планується відкриття 25 нових центрів 

в м.Марганець, 2-х в Апостолівському, 

2-х у Васильківському, у Верхньо-

дніпровському, 2-х в Криничанському, 

2-х в Новомосковському, 2-х в 

П’ятихатському, в Петриківському, в 

Петропавлівському, в Покровському, 2-х у Синельниківському, 3-х у 

Солонянському, 2-х у Софіївському, у Томаківському, 2-х у Царичанському та 

у Широківському районах. 

 

Загалом, в 2019-2021 роках тільки за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів 

передбачено реалізацію 2000 тисяч інфраструктурних проектів по всій 

території області, насамперед в об’єднаних територіальних громадах. 

 

  



 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК INNOVATION FORPOST 

  
В Дніпрі з'явиться Індустріальний парк INNOVATION FORPOST. Він буде 

працювати на базі колишнього мартенівського цеху заводу «Інтерпайп НТЗ», 

який знаходиться на Слобожанському проспекті. 

У колишніх заводських приміщеннях облаштують бізнес-інкубатор, де будуть 

проходити наукові дослідження.  

Будівництво парку INNOVATION FORPOST буде коштувати 2,7 мільярда 

гривень. Більшу частину цієї суми (80%) оплатять інвестори. Решта витрат 

«ляжуть на плечі» міського та державного бюджетів. 

На базі бізнес-інкубатора INNOVATION FORPOST планують відкрити офісні 

приміщення для співробітників сфери ІТ-технологій, наукових лабораторій, 

конференц-залів. Крім цього, тут з'явиться бізнес- та ІТ-школи. 

Індустріальний парк займе близько 70 гектарів, 50 з яких будуть 

використовувати в промислових цілях. 

 

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ В ДНІПРІ 

В Дніпрі розпочнуть будівництво сонячної електростанції. Масштабний 

проект вартістю близько 90 млн євро фінансуватиме французько-українська 

компанія MAINGroup Ukraine.  

Це буде одна з найпотужніших сонячних електростанцій в Україні. Її проектна 

потужність – 85 МВт. 

Під будівництво станції міська влада передає 175 га землі в оренду на 

двадцять п’ять років. Ця ділянка розташована в межах міста, проте її ніколи 

не використовували. Це – район житлового масиву Ігрень, де завжди були 

поля.  

Для міста це вигідний проект: по-перше, компанія буде платити земельний 

податок. По-друге, буде створено близько 200 робочих місць. 

 



 
За підрахунками фахівців, станція зможе забезпечити електроенергією 

близько 180 тис. домогосподарств, тобто кілька великих мікрорайонів. 

 

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ В НІКОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 

 
Майже 750 тисяч панелей загальною потужністю 200 МВт. У Нікопольському 

районі Дніпропетровської області зводять нову сонячну електростанцію. 

Після завершення будівництва вона обіцяє стати найпотужнішою в Україні та 

ввійти до ТОП-3 найбільших у Європі. «Зелений проект» вартістю 230 млн 

євро втілюють власним коштом український і китайський інвестори (China 

Machinery Engineering Corporation (CMEC)).  

Цього разу черговий об’єкт зеленої енергетики зводять у Нікопольському 

районі. 400-гектарний будівельний майданчик – поблизу села 

Старозаводське. Роботи ведуться на місці відпрацьованого кар’єру, землі 

якого непридатні для сільського господарства. 

Загалом буде до 750 тис сонячних панелей. Також змонтують 80 інверторних 

станцій із силовими трансформаторами й розподільними пристроями. 

Модулі китайського виробництва зможуть забезпечити електрикою  100 

тисяч домівок та підприємств. 

Крім того, інвестори обіцяють створити нові робочі місця – зростуть 

надходження до місцевих бюджетів. 

 



БУДІВНИЦТВО ДЕВ’ЯТИПОВЕРХІВКИ ПІД СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО  

В СЛОБОЖАНСЬКІЙ ОТГ 

  
Будівництво дев’ятиповерхового будинку у центрі Слобожанської громади. 

Квартири в новобудові отримають 106 родин черговиків. 

Загальна площа новобудови – понад 10 тис. кв. м. У ній  54 однокімнатні,  

34 двокімнатні та 18 трикімнатних квартир «під ключ». В оселях буде все 

необхідне для комфортного життя: від сантехніки до кухонних плит. 

Новобудова на два під’їзди. У кожному з них працюватимуть ліфти. 

За проектом, облагородять і прибудинкову територію: облаштують дитячі 

майданчики, прокладуть пішохідні доріжки та висадять дерева. 

Будівництво дому вартістю більше 100 млн грн фінансується обласним 

коштом та за рахунок бюджету Слобожанської ОТГ. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СОФІЇВСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ  

У Софіївській опорній школі створять сучасний освітній простір.  

Першим етапом передбачено реконструкцію будівлі початкових класів, 

потім на черзі приміщення, де навчаються старшокласники.  

В двоповерховій будівлі початкових класів замінять покрівлю. 

25 кабінетів і гімнастичний зал приведуть до ладу. 

Другий етап – капремонт триповерхової будівлі старших класів, якій майже 

півстоліття. Тут оновлять 20 кабінетів і спортзал. 

 



Крім того, у школі замінять систему опалення й електромережу. Будівлю 

термомодернізують та облаштують яскравим енергоефективним фасадом. 

Оновлять і пришкільну територію. 

За проектом, приведуть до ладу шкільний стадіон. На ньому з’являться нові 

баскетбольний та волейбольний майданчики, сучасне поле для міні-футболу 

зі штучним покриттям. 

У Софіївській школі здобувають знання майже 700 дітей об’єднаної громади, 

яких підвозять автобусами з навколишніх сіл. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ №7 В М.МАРГАНЕЦЬ 

  
Після такої глобальної реконструкції від старої школи залишаться тільки стіни 

та юридична адреса. 

Після завершення всіх робіт учні матимуть яскраві класи з новими меблями 

та обладнанням, а ще – сучасний стадіон із професійним футбольним полем, 

тенісним кортом та біговими доріжками. 

Школа №7 – одна з найстаріших у Марганці. За 70-річну історію 

накопичилося безліч проблем. 

Дах протікав, із вікон дуло. Застаріли система опалення та водопостачання, 

електромережі. Тож ремонтним роботам, що стартували влітку, зраділи і 

вчителі, і учні, і батьки. 

У класах зроблять яскравою зону біля дошки. Двері також будуть різнобарвні. 

Кожен кабінет матиме свій колір. В оновлені класи завезуть сучасні меблі та 

обладнання. Відремонтують і актову та спортивну зали. 

Завдяки реконструкції в школі нарешті з’явиться власний стадіон. Його 

зведуть поряд із будівлею закладу, на місці пустиря. Зроблять спеціальну 

«подушку», перш ніж укладати професійне спортивне покриття. На стадіоні 

облаштують велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, тенісний корт. 

Осучаснять і територію закладу. Покладуть різнокольорову тротуарну плитку, 

розіб’ють клумби. Намалюють дороговкази – стрілочки указуватимуть, куди 

направлятися у разі надзвичайних ситуацій. 

У Марганецькій школі №7 – 284 учня.  

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛА №9 В М.МАРГАНЕЦЬ 

 
Марганецькій школі №9 трохи більше за 30-ть. Та ремонту вона потребувала 

ледве не зі свого «народження».  

Відповідно до проекту замінять покрівлею. Замінять і вікна. Вони із 

додатковою термоізоляцією. 

Термомодернізують фасад. Згодом його пофарбують у білий колір, а ще 

додадуть рожевого, зеленого, синього, помаранчевого. 

Після завершення зовнішньої реконструкції ремонтники перейдуть 

всередину будівлі. Осучаснять всі комунікації, коридори та кабінети. В 

оновлені класи привезуть меблі, мультимедійні дошки та інше обладнання. 

Згодом облаштують і територію. Нове асфальтове покриття буде 

різнобарвним. По периметру покладуть кольорову тротуарну плитку. 

У Марганецькій школі №9 – 639 учнів.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИВОДІВСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Незабаром маленьким мешканцям села Виводове Мирівської ОТГ 

Томаківського району заздритимуть діти обласного центру. Після 

реконструкції сільська школа набуде сучасного вигляду та змісту.  

Виводівську школу побудували понад 30 років тому. З тих пір приміщення не 

оновлювали. Покрівля і вікна давно зносилися – дуло з усіх щілин. Стали 



непридатними і система опалення, і каналізація. Не рятувала ситуацію навіть 

альтернативна котельня, яка давала тепло у достатній кількості – через 

протяги дітям доводилося сидіти на уроках у кофтах. 

Проектом реконструкції передбачено заміна покрівлі, вікон та дверей. 

Всередині передбачена сучасна система опалення. 

Фасад термомодернізують. Його утеплюють сучасними матеріалами. Згодом 

додадуть будівлі яскравих кольорів. 

Замінять всі комунікації. Діти навчатимуться в сучасних класах. 

Після капремонту школу перетворять на навчально-виховний комплекс. На 

першому поверсі облаштують приміщення для 2 груп дошкільнят. 

Осучаснять і шкільний стадіон. Він буде зі штучним покриттям. Там 

облаштують волейбольний, баскетбольний, футбольний майданчики. А ще – 

ігровий, для малечі. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ №1 В М.АПОСТОЛОВЕ 

 
Архітектура будівлі цього навчального закладу нагадує школи в Солоному, 

Магдалинівці, Васильківці і Покрові. Школа побудована в 80-х роках 

минулого століття. З тих пір жодного разу капітально не ремонтували. 

Школа отримає утеплений фасад, новий дах, вікна, двері, кабінети, коридори, 

зали і, звичайно, новий стадіон. Плюс, міні-парк на внутрішньому дворику. 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА У ФОРМІ ПІДКОВИ У ПОКРОВІ 

  



У 15-тисячному мікрорайоні Покрова – Рудник – планується будівництво 

сучасного дитсадка на 115 місць.  

Будівельний майданчик розгорнеться на місці пустиря.  

За проектом, садочок буде енергоефективним і з автономною котельнею. 

Для дитячих розваг – тіньові павільйони з пісочницями. Змалку дітей 

привчатимуть до праці: кожна група матиме власний город. Облаштують 

майданчики для занять спортом та вивчення правил дорожнього руху. 

Подвір’я благоустроять, висадять кущі й дерева. 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДОЧКА В РОМАНКОВОМУ  

 
В західній частині м.Кам’янське, у мікрорайоні Романкове «з нуля» буде 

збудовано дитсадок. 

Дошкільний заклад буде небанальної архітектури – у формі стільників. 

Енергонезалежність забезпечать альтернативна котельня та сонячні батареї.  

Садок, який відвідуватимуть 115 дітлахів, з’явиться тут вперше в історії.  

У мікрорайоні Кам’янського – Романковому – садка не було ніколи. Й понині 

батьки змушені возити малечу до дошкільних закладів у середмістя. На 

дорогу – майже година.  Вирішити проблему покликаний новий дитсадок. 

За проектом, дитячий садок буде у формі стільників. Таке незвичне 

архітектурне рішення стосується не тільки зовнішнього виду, а й  інтер’єру 

об’єкту. 

Котельня на альтернативному паливі та сонячні батареї забезпечать 

енергонезалежність закладу. Крім того, внутрішній двір підігріватиметься і не 

обмерзатиме взимку.  

Садок – на шість груп, кожна з яких матиме павільйон з пісочницею та 

ігровий майданчик. Прилеглу територію облаштують і озеленять. 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДОЧКА В ІЛАРІОНОВОМУ 

В Іларіоновому Синельниківського району «з нуля» буде зведено унікальний 

дитячий садок у вигляді бджолиних стільників. Дошкільний заклад 

єврозразка зможе прийняти 115 дітей.  

В Іларіоновому три дошкільних заклади, та місця для всіх дітей селища не 

вистачає. Новий дитсадок в Іларіоновому зведуть поряд з уже існуючим – 

«Катюшею». Заклад – переповнений. 



Двоповерхова будівля майбутнього закладу, що зверху має вигляд 

бджолиних стільників. Великі вікна – з додатковою термоізоляцією. Фасад 

буде облаштовано різнокольоровою плиткою. На даху – встановлено 

сонячні батареї. Тепло вироблятиме альтернативна котельня. Її зведуть 

поруч. 

 
Будівля – із внутрішнім подвір’ям. Підлога із підігрівом. Змонтують систему 

таїння снігу і льоду та водовідведення. За будь-якої погоди на подвір’ї буде 

сухо. 

Територію навколо дитсадка облаштовують тротуарною плиткою. 

Передбачили і місця під дитячі майданчики з альтанками – для кожної групи. 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДОЧКА В СТАРИХ КОДАКАХ  

 
Замість пустиря – сучасний дитячий садочок.  

Власного садочка місцеві ніколи не мали – доводилось відвозити дітей аж до 

обласного центру або залишати вдома. 

Садочок зведуть «з нуля» – він буде двоповерховим, матиме автономну 

котельню на альтернативному паливі та сучасний дизайн. Облаштують 

пандуси та підйомники для зручності людей з інвалідністю. 

В дитсадочку виховуватимуться 80 дітей. 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДКА №2 У М.П’ЯТИХАТКИ 

 
В П’ятихатках буде реконструйовано дитсадкок «Ластівка». 

Дитсадку №2 «Ластівка» у П’ятихатках 2018-го виповнилося 55 років. 

Найболючішою проблемою застарілої двоповерхової будівлі є «дірява» 

покрівля.  

Буде зроблено нову добротну покрівлю, замінено вікна, утеплено фундамент 

та цоколь будівлі. Термомодернізовано фасад. 

Всередині у групах зроблять теплу підлогу. Зараз ремонтники готують стіни 

під фарбування, у душових – облаштовують кахлем. Приміщення устаткують 

сучасною вентиляцією. 

Буде облаштовано територію закладу. У малечі буде ще один ігровий 

майданчик з гойдалками. 

У дитсадку «Ластівка» – понад 100 вихованців. 

 

БУДІВНИЦТВО КОРПУСУ ХІРУРГІЇ  

В ОБЛАСНІЙ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІЙ ЛІКАРНІ 

У Дніпрі зведуть «з нуля» хірургічний корпус обласної офтальмологічної 

лікарні. Він відповідатиме світовим стандартам медицини, наголошують 

фахівці. Після відкриття лікарі зможуть проводити щорічно до 40 тисяч 

операцій. 

 



Будівництво розпочнеться поруч з лікарнею, що надає весь спектр 

офтальмологічної допомоги дорослим і дітям Дніпропетровщини. Обласним 

коштом там буде зведено восьмиповерховий хірургічний корпус. Майже 6 

тисяч квадратних метрів – такою буде площа нової будівлі. По-сучасному тут 

устаткують приймальне відділення, відділення травми й реконструктивної 

хірургії, анестезіології та реанімації. 

Операційний блок включатиме сім операційних, дві з яких – лазерні. За 

проектом, усі вони будуть обладнані унікальною системою вентиляції й 

стерилізації повітря. 

Надаватимуть тут допомогу і недоношеним немовлятам з вадами зору. Нині 

з такою патологією направляють на лікування до столиці – незабаром 

необхідні умови будуть створені й у Дніпропетровській області. 

Крім того, в хірургічному корпусі облаштують аудиторії й конференц-зал на 

225 місць, які підключать до єдиної комп'ютерної мережі лікарні. Це 

дозволить навчати студентів, інтернів і лікарів, проводити онлайн-

трансляцію з операційних, сеанси телемедицини та міжнародні вебінари. 

 

ПЕРШИЙ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ПАЛІАТИВНИЙ ЦЕНТР  

  
У Дніпрі зведуть паліативний центр – перший в області.  

Центр у Дніпрі розрахований на 20 одномісних та 13 двомісних кімнат.  

В закладі будуть кімнати для волонтерів, родичів пацієнтів. У будівлі 

проходитимуть й навчальні семінари для медиків. 

В колишньому корпусі дніпровської лікарні №15 замінять дах, вікна, 

облаштують фасад. Всередині зроблять перепланування та ремонт. 

Заклад стане світлішим. Навколо будівлі висадять дерева, облаштують 

газони.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ  

В М.МАРГАНЕЦЬ 

Будівлі інфекційного відділення міської лікарні Марганця – понад 30 років. За 

цей час заклад не знав жодного капремонту – лише косметичний. 

Накопичилися проблеми – протікала покрівля, іржавіли труби, у підвалі 

стояла вода. Приміщення було вогким. Через застарілі вікна втрачалося 

багато тепла – не справлялася навіть нова пілетна котельня. 



Проект передбачає встановлення нової покрівлі та вікон. Фасад утеплять. 

Згодом його розфарбують у яскраві кольори. 

 
Буде оновлено всі комунікації. Зроблять стелю та підлогу. Стіни 

облаштовують гіпсокартоном та плиткою.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КРИТОЇ СПОРТИВНО-ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ СПОРУДИ 

ДЛЯ ІГОР СТАДІОНУ «ТРУДОВІ РЕЗЕРВИ» В М. ДНІПРО 

Проектом передбачено будівництво п’ятиповерхової будівлі критої 

спортивно-демонстраційної споруди для спортивних ігор з розміром в вісях 

55,5х33,2 м. та потужністю 5737,5 кв.м. Центральний вхід в будівлю 

розташований зі сторони північного фасаду. Зі сторони східного та західного 

фасаду розташовані евакуаційні та господарські входи (виходи).  

 

 
З північної сторони вздовж головного фасаду передбачено організацію 

проїзду 3,50 м. та тимчасову паркову на 19 машино/місць, в т.ч. два місця для 

інвалідів. 

 

ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО  

КОМПЛЕКСУ В СЛОБОЖАНСЬКІЙ ОТГ 

Будівля плавального басейну 1-3х поверхова. Функціонально розділена на 

вхідну групу (вестибюль, рецепція, фітобар, санвузли) – 1 поверх, зал з двома 

басейнами (16*25 м та 4.5*10) та роздягальнями – 2 поверх, спортивні зали і 

адміністрація - 3 поверх. Для забезпечення потреб МГН проектом 



заплановано вхід в будівлю, обладнаний пандусом з нормативним ухилом 

8%. Для доступу на поверхи запроектовано ліфт. 

 
Проектна потужність: 100 чол. на годину 

Проектом передбачено асфальтобетонне покриття проїздів. Покриття 

тротуарів і майданчиків передбачається асфальтобетоном і 

дрібнорозмірною тротуарною плиткою з обмеженням бордюрами. 

Озеленення шляхом влаштування газонів, посадки дерев.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ МЕТАЛУРГ В М.КРИВИЙ РІГ 

 
У Кривому Розі буде розкішна арена. На стадіон Металург чекає 

реконструкція. Реконструкція торкнеться всього стадіону – трибун, 

перекриття. А на фасад додатково розроблятиметься проект. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТКОМПЛЕКСУ «ПРОМЕТЕЙ» У М.КАМ’ЯНСЬКЕ 

У Кам’янському планується провести реконструкцію спорткомплексу 

«Прометей».  

У першу чергу необхідно зупинити руйнування будівлі й підусилити 

конструкції. Також замінити дерев’яні вікна на енергозберігаючі, провести 

систему вентиляції.  

У плані – ремонт душових й роздягалень, установка трибун на півтисячі місць, 

монтаж обладнання для прямих трансляцій. 



 
У трьох залах критого тенісного корту – основному та тренувальному – 

укладуть сучасне покриття американського виробництва. Воно буде таким, 

як на найсучасніших світових тенісних аренах – 11-шаровим. Матеріал уже в 

дорозі, монтуватимуть його представники іноземної фірми.  

У проекті реконструкції – і вісім літніх кортів. Два з них також матимуть 

професійне покриття – хардове, яке обіцяє не пошкоджуватися в процесі 

активних ігор. Інші шість – залишаться ґрунтовими: їх приведуть до ладу. 

СК «Прометей» займає площу 12 га. Крім кортів, у його складі – два великі 

футбольні поля, легкоатлетичний манеж. 

У спорткомплексі працюють секції баскетболу, черлідінгу, художньої 

гімнастики, тенісу, футболу, легкої атлетики, греко-римської боротьби. 

Займаються більше 600 дітей. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ  

ШКОЛИ №3 В М. КРИВИЙ РІГ  

 
Проектом передбачена реконструкція стадіону потужністю 3554 місць, 

виконання робіт розбивається на два пускових комплекси: 

Перший пусковий комплекс це трибуни з закритим приміщенням для 

глядачів (реконструкція будівлі) та влаштування навісу над зоровими 

трибунами. 



Другий пусковий комплекс – бігові доріжки, майданчик для занять 

кросфітом, майданчик для занять воркаутом, волейбольний майданчик, 

місце для стрибків у довжину. 

Бігові доріжки влаштовуються навкруги існуючого футбольного поля. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ РАЙОННОЇ ДЮСШ У СОФІЇВЦІ 

 
У Софіївці Дніпропетровська ОДА буде проведено реконструкцію районної 

дитячо-юнацької спортивної школи.  

Оновлення спортоб’єкту передбачено вперше за півстоліття.  

Приміщення, у якому тренувалися важкоатлети, прийшло в занепад. Футбол 

і баскетбол змушені були проводити у шкільних спортзалах. Футбольне поле 

ніколи не знало поливу, а бігові доріжки потрощило коріння дерев. 

Проект передбачає демонтаж старого адміністративного приміщення та 

будівництво на його місці нового. Тут буде кімната для настільного тенісу, 

роздягальні з душовими, тренерські, медпункт, зал важкої атлетики. 

До того ж на стадіоні прокладуть нові бігові доріжки, облаштують два 

футбольні поля зі штучним покриттям, волейбольний та баскетбольний 

майданчики, ями для стрибків у довжину, встановлять трибуни на  

900 місць.  

Зараз у Софіївській ДЮСШ виховуються 400 дітей. Для них – футбол, 

баскетбол і важка атлетика. Після реконструкції кількість секцій планують 

розширити. 

Крім того, разом з Федерацією футболу України буде облаштувано новітнє 

міні-футбольне поле.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТА СТАДІОНУ НВК №1  

ІМ. КОЦЮБИНСЬКОГО ВАСИЛЬКІВКОЇ ОТГ  

Проектом передбачається капітальний ремонт шиферної покрівлі, 

комплексне утеплення фасаду з застосуванням теплоізоляційного матеріалу, 

а також заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі, опоряджувальні 

роботи в коридорі з влаштуванням системи освітлення.  

 



  
Реконструкція відкритих спортивних споруд, до складу яких входять: поле для 

міні-футболу (27м*42м), майданчик для баскетболу, майданчик для 

волейболу, бігові доріжки навколо поля для міні-футболу з гумовим 

покриттям, сектору для стрибків в довжину і висоту, прямої бігової доріжки 

довжиною 60м, смуги перешкод, майданчики для воркауту, майданчик для 

настільного тенісу та спортивних тренажерів.  

Також передбачено встановлення огорожі та комплексне освітлення 

території майданчиків. Потужність: 690 учнів. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТА СТАДІОНУ НВК №1 В М.ПОКРОВ 

  
Проектом передбачається ремонт покрівлі, комплексне утеплення фасаду з 

застосуванням теплоізоляційного матеріалу, а також заміна вікон та дверей 

на металопластикові енергозберігаючі, внутрішнє опоряджувальні роботи. 

Реконструкція відкритих спортивних споруд, до складу яких входять: поле для 

футболу (42м*25м), поле для футболу (25м*15м), майданчик для баскетболу, 

майданчик для волейболу, сектору для стрибків в довжину і висоту, прямої 

бігової доріжки довжиною 50м та 100м, смуги перешкод,  майданчик для 

настільного тенісу, трибуни, навіси над лавками. Також передбачено 

встановлення огорожі.  

Потужність: 456 учнів.  



РЕКОНСТРУКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО ПЛАНЕТАРІЮ  

  
За весь час існування Дніпровського планетарію, а це 50 років, у ньому 

жодного разу не робили капітального ремонту.  

Під час реконструкції планують не лише оновити будівлю, а й закупити нове 

сучасне обладнання.  

Залучивши власні кошти й гроші українських та іноземних інвесторів, 

проведе переобладнання та ремонт планетарію. За попередньою оцінкою, 

це коштуватиме 50 млн грн. 

Для планетарію буде закуплене найновіше обладнання вартістю 28 млн грн. 

Крім цього, фахівців закладу навчать працювати з ним.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ  

В М. КРИВИЙ РІГ  

 
Проектом передбачена комплексна реконструкція ПДЮТ потужністю  

492 місця, з утепленням фасадів та покрівлі, заміною всіх інженерно-

технічних мереж. Передбачено формування нового архітектурно-

художнього образу. Центральний об’єм демонтується та зводиться новий. 

Динамічні форми покрівлі вестибюлю контрастують зі статичними масами 

основних об’ємів будівлі. Яскрава кольорова гама була обрана для того, щоб 

підкреслити її функціональне призначення. 

 

Було Буде 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ 

 
На період 2019-2021 років у місті Кам’янське планується провести 

капітальний ремонт фасаду та благоустрію прилеглої території, капітальний 

ремонт внутрішніх приміщень та експозицій Музею історії міста.  

 

  



 

 

 

Далі буде… 


