
     

 

   



 

Місто Дніпро – адміністративний, економічний і культурний центр 

Дніпропетровської області зі славною історією і перспективним майбутнім. 

Розташоване на р. Дніпро, приваблює розкішними сучасними та 

старовинними будинками, красивими парками, гостинним населенням та 

доброзичливою атмосферою.  

Згідно зі Стратегічним планом розвитку міста до 2020 року Дніпро у 

майбутньому – це місто зі сприятливим бізнес-середовищем; економіки 

знань, яка забезпечує якісні робочі місця; високоефективної 

конкурентоспроможної промисловості; з розвинутими до рівня 

міжнародних стандартів фінансовим, транспортно-логістичним та 

інформаційно-комунікаційним секторами економіки; екологічно-

коректного середовища для громади; гармонійної співпраці на засадах 

публічно-приватного партнерства, бізнесу і професійної влади, що 

забезпечує високі стандарти рівня і якості життя. 

 

У Дніпрі добре розвинута транспортна мережа. Через місто проходять 

найбільш важливі транзитні і залізничні магістралі. У місті діють 2 залізничних 

вокзали, могутній залізничний вантажний вузол, міжнародний аеропорт, що 

здатний приймати найсучасніші літаки і зв'язує місто з країнами ближнього і 

дальнього зарубіжжя, річковий порт, а також розвинута мережа 

автомобільних магістралей. 

 

Дніпро – одне з найбільших міст України, чисельність наявного населення 

якого станом на 01 листопада 2018 року становить понад 1 млн осіб. 

Основними галузями економіки міста є промисловість, транспорт, торгівля та 

фінансові послуги. Найбільше промислове підприємство міста – державне 

підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод                       

ім. О. М. Макарова» – провідне українське підприємство з виробництва 

ракетно-космічної техніки, що є одним зі світових лідерів у розробленні та 

виробництві ракетоносіїв. У металургії важливими підприємствами міста є 

«Металургійний завод «Дніпросталь», «Інтерпайп Нижньодніпровський 

трубопрокатний завод», «Євраз» тощо. 

Одним із джерел формування фінансових ресурсів міста є міський бюджет, 

показники якого формуються на підставі діючих положень бюджетно-

податкового законодавства України, побудованих на принципах 

децентралізації фінансів і зміцнення основи місцевого самоврядування, 

основних макроекономічних показників соціального та економічного 

розвитку міста (обсяг доходів та видатків бюджету міста на 2019 рік 

розраховано у сумі 14,0 млрд грн, прогнозні показники міського бюджету на 

2020-2021 роки – майже на рівні 2019 року). 

  



 

 У 2016 році в місті реалізовано проект на загальну суму 9,7 млн. грн. 

загальною площею 18093 м², а саме: будівництва нової дороги по вул. 

Південна (10351 м²) та капітальний ремонт вул. Гагаріна (7742 м²). 

Здійснення даних робіт комплексно  вирішило проблемне питання 

якості доріг в даній частині міста, що забезпечило зменшення 

соціальної напруги та поліпшення умов дорожнього руху. 

 У 2015 році побудовано новий тротуар по вул. Молодіжна загальною 

площею 864 м2 вартістю 388,667 тис. грн. та виконано капітальний 

ремонт тротуарів по вул. Молодіжна загальною площею 1735 м2 

вартістю 829,4 тис. грн. за рахунок обласного бюджету. 

Також реалізовано два проекти які спрямовані на комплексне вирішення 

проблем внутрішньоквартальних об’єктів благоустрою в районі будинків по 

вул. Центральна, 31а, 33, 35, 36а, Гагаріна, 12, 12а, 14, Варена 38, 40 та вул. 

Варена, 13/7, 15а, вул. ім.Ю.М.Устенка, 3, 5, вул. Молодіжна, 16/1, 16а. в 

роботи входило заміна асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних 

доріг та тротуарів улаштування площадок для спортивних та дитячих 

майданчиків та здійснення благоустрій території загальною площею 4892 м2 

вартістю 1,6 млн. грн. 

 

За період 2014-2018 років департаментом охорони здоров’я населення 

Дніпровської міської ради проведено: 

 Реконструкцію будівлі притулку для розміщення амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини КНП «Дніпровський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №4» на суму 6067,658 тис. грн. 

 Передпроектні та проектні роботи для реконструкції першого 

поверху терапевтичного корпусу під відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги КЗ «Дніпровське клінічне об’єднання 

швидкої медичної допомоги» на суму 2247,669 тис. грн. 

 Реконструкція приміщень будівлі КЗ «Дніпровське КОШМД» 

розташованої під рентгенопераційну для встановлення 

ангіографічної системи на суму 2800,0 тис. грн. 

Виконано капітальні ремонти будівель, покрівель будівель, влаштування 

пандусів на вході в будівлі, ремонт кисневого газифікатора та ліфтового 

господарства і проведено поточні ремонти по заміні вікон та дверей, 

покрівель, внутрішньо-оздоблювальні роботи, ремонти систем опалення, 

електропостачання, водопостачання та водовідведення в закладах охорони 

здоров’я. 



Також, за звітній період всі амбулаторії міста були укомплектовані сучасною 

комп’ютерною технікою на суму близько 10 млн грн, під’єднанні до мережі 

Інтернет та впроваджені нові електронні послуги. 

Згідно Угоди між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією 

та Дніпровською міською радою у рамках реалізації субпроекту «Підтримка 

реформування охорони здоров’я Дніпропетровської області» у рамках 

виконання субсидіарної угоди між Україною та Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку розроблено проектно-кошторисну документацію 

по 29 об’єктам охорони здоров’я та передано до департаменту капітального 

будівництва обласної державної адміністрації, як замовнику ремонтно-

будівельних робіт, для подальшого реалізації вказаного субпроекту. 

 

За рахунок коштів міського бюджету департаментом екологічної політики 

Дніпровської міської ради здійснено: 

 роботи з розробки та коригування проектно-кошторисної 

документації «Будівництво очисних споруд у місцях скиду 

поверхневого стоку у р. Самара», «Рекультивація порушених земель в 

районі вул. Сірка, 60», інженерний захист території (протизсувні 

заходи) в районі вул. Чекістів, 9 Січня; рекультивація порушених 

земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної ; 

 проведені підготовчі роботи для здійснення державно-приватного 

партнерства для будівництва сміттєпереробного об'єкта на 

території регіонального сміттєпереробного Комплексу 

раціонального використання та зберігання побутових відходів 

«Правобережний» КП «Еко Дніпро».  

 проведені заходи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, що дозволило 

вирішувати проблеми утилізації та переробки ТПВ міста. У 2017-

2018 рр. ліквідовано близько 14000 т.  

У 2017-2018 зібрано близько 4000 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп. 

Проведено близько 150 лабораторних досліджень атмосферного повітря, 

стічної та природної води. 

Продовж 2017-2018 років проведене обслуговування та технічне 

забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного 

моніторингу та постів контролю забруднення атмосферного повітря.   

Відповідно до Європейської ініціативи «Угода мерів» ведеться розробка 

Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Дніпра на період 

до 2030 року. 

Проведена робота з населенням: екологічні толоки,  конференції, засідання 

науково-технічної ради, робочих груп. 

 

По КП «Дніпровський електротранспорт»: 

 у 2015 році придбано 11 низькопольних тролейбусів; 



 у 2016 році придбано 13 низькопольних тролейбусів; 

 у 2017 році придбано 27 низькопольних тролейбусів, відновлено 

тролейбусний № (13) 2 сполученням вул. Глинки – ж/м Парус, відкрито 

тролейбусний маршрут № 14 сполученням вул. Глинки – ж/м 

Сонячний. 

 у 2018 році відкрито тролейбусний маршрут № 21 сполученням                             

пл. Соборна – ж/м Сокіл-2, продовжено на 1,55 км тролейбусний 

маршрут №19 «вул. Каверіна – ж/м Тополя-3» від вул. Каверіна до вул. 

Уральська, розпочато будівництво контактної мережі по 

тролейбусному маршруту №14 сполученням вул. Глинки – ж/м 

Сонячний. 

 

Для забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної та загальної 

середньої освіти у місті Дніпрі функціонують такі заклади комунальної форми 

власності: 175 закладів дошкільної освіти, 157 закладів загальної середньої 

освіти, з них: 154 школи з денною формою навчання (серед них  

34 навчально-виховні комплекси з дошкільними відділеннями комунальної 

форми власності) та 3 вечірні (змінні) школи. 

У закладах дошкільної освіти функціонує 255 спеціалізованих груп для дітей 

з різними формами захворювання: санаторні; з ранніми проявами 

туберкульозної інфекції; з малими формами туберкульозу; хронічними 

неспецифічними захворюваннями органів дихання; із захворюваннями 

серцево-судинної системи; з хворобами органів травлення; інші 

захворювання; для дітей з вадами мовлення; для дітей з вадами зору; для 

дітей з вадами інтелекту; для дітей з вадами психічного розвитку; для дітей з 

вадами опорно-рухового апарату. Дошкільною охоплено 95% дітей віком від 

3 до 6 років, 98% – дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років). 

Запроваджено інклюзивне навчання у 10 закладах дошкільної освіти міста 

(ДНЗ №№ 43, 107, 112, 164, 209, 323, 337, 340, 350, 375). 

З метою підтримки інклюзивної освіти у місті Дніпрі у закладах загальної 

середньої освіти влаштовано 35 медіатек, які є одночасно кімнатами 

психологічного розвантаження, і 25 ресурсних кімнат для проведення 

корекційно-розвиткових занять з учнями з особливими освітніми 

потребами. 

Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 

2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти у місті 

Дніпрі з 03.09.2018 розпочато роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1». 

Відкрито 3 додаткові групи на 60 місць (відповідно до нормативної 

наповнюваності) у функціонуючих закладах дошкільної освіти (ДНЗ №№ 201, 

372, 391).  

Створено 7 навчально-виховних комплексів із дошкільним відділенням (НВК 

№№ 27, 37, 42, 48, 71, 87, 120) для 80 вихованців. Реконструйовано 

приміщення дитячого садка НВК № 103 (відкрито 2 групи для 40 дітей). 



Профільне навчання у закладах загальної середньої освіти міста 

запроваджується через мережу профільних закладів (6 ліцеїв; 2 гімназії; 

17 спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів; 

45 навчально-виховних комплексів (об’єднань), у складі яких 9 гімназій, 

3 ліцеї) та при формуванні профільних класів старшої школи. 

За звітний період 2016-2018 роки на капітальні та поточні ремонти закладів 

освіти витрачено близько 0,3 млн. грн. 

 

З метою популяризації спорту та здорового способу життя за кошти 

місцевого бюджету на території м. Дніпра: 

 у 2014 році встановлено 90 дитячо-спортивних майданчиків (30 дитячих,  

20 тренажерних, 7 Воркаут, 33 комплекти баскетбольних та волейбольних 

стойок);  

у 2015 році встановлено 182 дитячо-спортивних майданчиків (118 дитячих. 

45 тренажерних, 10 Воркаут, 7 міні футбольних, 2 баскетбольних);  

у 2016 році встановлено 125 дитячо-спортивних майданчиків (99 дитячих,  

20 Воркаут, 10 міні-футбольних);  

у 2017 році встановлено 131 дитячо-спортивний майданчик (92 дитячих,  

12 тренажерних, 9 Воркаут, 13 міні футбольних, 5 баскетбольних);  

у 2018 році встановлено 194 дитячо-спортивних майданчиків (120 дитячих, 

53 тренажерних, 15 Воркаут, 9 міні футбольних, 1 баскетбольний,  

1 волейбольно-тенісний). 

Також у 2017 році розпочато реконструкцію гідротехнічних споруд 

веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської 

підготовки КП «Водно-спортивний комбінат», у 2018 році розпочато 

реконструкцію стадіону Петра Лайка Комунального підприємства «Спорт-

Інвест» по вул. Універсальна, 18 А, капітальний ремонт бази Комунального 

позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву № 3» по вул. Любарського, 4А та 

продовжено реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналу та 

воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки КП «Водно-спортивний 

комбінат».  

 

У місті діяльність здійснюють 42 заклади і підприємства культури, а саме,  

22 школи естетичного виховання (17 музичних шкіл, 2 школи мистецтв, 

2 художні школи та 1 школа класичного танцю); 5 театрів, 9 палаців та 

будинків культури, 2 централізовані бібліотечні системи для дітей та 

дорослих (54 бібліотеки), планетарій, Будинок мистецтв, Вокально-

хореографічний ансамбль «Юність Дніпра», школа сучасного 

образотворчого мистецтва ім. Вадима Сідура. 

У звітному періоді реалізовано комплекс культурних заходів у рамках 

програми Б. Філатова «Культурна столиця».  



 

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 БУДІВЛІ У КЗО «ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №336 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» 

  
Загальна кошторисна вартість складає 4 980,983 тис. грн. 

Реалізація проекту забезпечує комфортний мікроклімат приміщень і належні 

санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у дошкільному закладі освіти. 

Покращення естетичного вигляду будівлі. 

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2018/11/Screenshot_6.png
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2018/11/Screenshot_8.png


КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КЗО «НВК №104 «ЗОШ – ДНЗ 

  
Загальна кошторисна вартість складає 658,4 тис. грн. 

Ремонт харчоблоку з заміною обладнання. Проект направлений на 

покращення забезпечення якісного харчування учнів та покращення 

санітарно-технічного стану приміщення харчоблоку школи. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ, ПРИМІЩЕНЬ ТА САНТЕХНІЧНИХ 

МЕРЕЖ КЗО «ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №189  

 
Загальна кошторисна вартість складає 1646,2 тис. грн. 

Ремонт приміщень басейну, чаші басейну. Проект сприяє оздоровленню і 

фізичному розвитку дітей. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ У КЗО «СЗОШ №20»  

  
Загальна кошторисна вартість складає 1,6 млн грн. 

Ремонт харчоблоку з заміною обладнання. Проект направлений на 

покращення забезпечення якісного харчування учнів та покращення 

санітарно-технічного стану приміщення харчоблоку школи. 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КЗО «СЗОШ №82»  

 
Загальна кошторисна вартість складає 1,4 млн грн. 

Реалізація проекту забезпечую комфортний мікроклімат приміщень і 

належні санітарно-гігієнічні умови перебування учнів у закладі освіти. 

Покращення естетичного вигляду будівлі. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АКТОВОЇ ЗАЛИ КЗО  

«СЗОШ № 97 ІМЕНІ П.І. ШКІДЧЕНКА» 

 
Загальна кошторисна вартість складає 1,3 млн грн. 

Реалізація проекту забезпечую комфортний мікроклімат у приміщенні і 

належні санітарно-гігієнічні умови перебування учнів у закладі освіти. 

Покращення естетичного вигляду актової зали. Проект дозволяє по 

особливому організувати простір, що сприятиме цікавому і активному 

життю, в якому всім затишно. 

 

 

 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КЗО НВК № 12 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1 СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ» 

 
Реконструкція будівлі майстерні КЗО НВК №12 «Загальноосвітній навчальний 

заклад 1 ступеня – гімназія» Дніпропетровської міської ради під дитячу 

музичну школу по просп. Пушкіна, 75 в м. Дніпро» Кошторисна вартість – 

13,0 млн грн. Покращено умови навчального процесу для 65 учнів. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ДНЗ, РОЗТАШОВАНОЇ  

НА ТЕРИТОРІЇ КЗО «НВК № 103»  

 
Реконструкція існуючої будівлі дитячого навчального закладу, розташованої 

на території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс 

№ 103» по вул. Нарвській, 169 у м. Дніпро. 

Кошторисна вартість – 15,2 млн грн. 

Покращено умови навчального процесу для 80 дітей, 4 групи. 

 

 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ  

КЗО «СЗШ №97 ІМ. П. І. ШКІДЧЕНКА» 

  
Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території КЗО «СЗШ №97 ім. П. І. 

Шкідченка» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 42». 

Кошторисна вартість: 16100,908 тис. грн. Загальна площа утеплення фасаду – 

2482,8 м2, улаштування віконних блоків – 1025,97 м2, благоустрій території на 

880 м2. 
 

«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ  

КЗО «НВК №66»  

  
Капітальний ремонт будівель та благоустрою території КЗО «НВК №66» ДМР 

за адресою: м. Дніпро, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 3. 

Кошторисна вартість: 9846,07 тис. грн.  

Загальна площа утеплення фасаду – 1431,3 м2, улаштування покрівель 

рулонними матеріалами – 971,2 м2, улаштування віконних блоків – 288,8 м2, 

благоустрій території на 1170 м2. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ  

ТЕРИТОРІЇ КЗО «СЗШ № 135» 

  



Капітальний ремонт будівель та благоустрою території КЗО «СЗШ № 135» 

ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 31. 

Кошторисна вартість: 11,8 млн грн. Загальна площа утеплення фасаду –  

2900,7 м2, улаштування покрівель рулонними матеріалами – 3630,7 м2, 

улаштування віконних блоків – 930,59 м2, благоустрій території на 2277,6 м2. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ  

ТЕРИТОРІЇ КЗО «СЗШ №73» 

  
Капітальний ремонт будівель та благоустрою території КЗО «СЗШ №73» ДМР 

за адресою: м. Дніпро, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 5. 

Кошторисна вартість: 11456,471 тис. грн. Загальна площа утеплення фасаду – 

1296,8 м2, улаштування віконних блоків – 527,88 м2, благоустрій території на 

390 м2. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ  

ТЕРИТОРІЇ КЗО «СЗШ № 140» 

  
Капітальний ремонт будівель та благоустрою території КЗО «СЗШ № 140» 

ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 151. Кошторисна вартість: 

11,0 млн грн. Загальна площа утеплення фасаду – 1743,1 м2, улаштування 

покрівель рулонними матеріалами – 2853 м2, благоустрій території на 540 м2. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КЗО «СЗШ № 46» 

  



Капітальний ремонт будівлі КЗО «СЗШ № 46» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. 

Робоча, 75А. 

Кошторисна вартість: 755,441 тис. млн. Загальна площа приміщень з 

капітальним ремонтом – 186,1 м2, Вкривання підлоги лінолеумом – 132,2 м2, 

Улаштування натяжної стелі – 182,4 м2. 

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВІДКРИВ У ДНІПРІ УНІКАЛЬНУ  

ДЛЯ УКРАЇНИ ДИТЯЧУ ЛІКАРНЮ 

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 

У шестеро 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 БУДІВЛІ ПРИТУЛКУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 

АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ КНП «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД № 4» 

Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр ПМСД №4» 

Дніпровської міської ради обслуговує населення Соборного району у 

кількості 136,1 тис. осіб. У складі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР 9 амбулаторій 

ЗПСМ. З метою наближення надання медичної допомоги мешканцям 

Соборного району, створення сучасних та якісних умов для медичного 

обслуговування, реконструйовано будівлю за адресою: вул. Набережна 

Перемоги, 94а.  



  

Приміщення АЗПСМ переобладнано та відремонтовано згідно санітарно-

гігієнічних, з врахуванням комфортних умов перебування пацієнтів та 

оптимальних умов праці та відпочинку лікарів і обслуговуючого персоналу. 

Замінено системи опалення, електропостачання, водопостачання та 

водовідведення. Виконано комплекс заходів для створення повноцінного 

середовища життєдіяльності з урахуванням потреб маломобільних груп 

населення. АЗПСМ оснащено необхідними меблями та обладнанням. На 

території АЗПСМ виконано пішохідні доріжки, встановлено лавки та урни, 

влаштовано дитячу площадку, висаджено дерева та кущі.  

 

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. 

 

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. 

 

 
Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік 

та прогнозними показниками міського бюджету м. Дніпра на 2020- 

2021 роки, основними цілями і пріоритетами соціально-економічного 

розвитку міста є: 

поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як 

базису для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення; 

підвищення стандартів життя, дієвості і стабільності соціального захисту 

населення;  

впровадження енергозберігаючих технологій; 

поліпшення стану навколишнього природного середовища; 

продовження житлового будівництва та будівництва (реконструкції) об’єктів 

житлово-комунального і соціального призначення, зосередження коштів на 

об’єктах з високим рівнем будівельної готовності; 

модернізація інфраструктури, перш за все транспортної та енергетичної; 

стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку 

міського бюджету.  

 

 

В умовах реалізації державної політики у сфері реформування освіти «Нова 

українська школа» працівники галузі освіти Дніпра працюють над 

створенням нового освітнього середовища із сукупністю комфортних умов, 



засобів і технологій навчання. 

У 2019-2021 роках передбачається забезпечення розвитку 176 закладів 

дошкільної освіти, 152 денних закладів загальної середньої освіти, 3 вечірніх 

закладів загальної середньої освіти, КЗО «Навчально-реабілітаційний центр 

«Надія» Дніпровської міської ради, 20 закладів позашкільної освіти,  

КЗО «Спеціальна СЗОШ № 90» Дніпровської міської ради, 12 закладів 

професійно-технічної освіти, 22 шкіл естетичного виховання, з урахуванням 

вимог законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», Державного стандарту початкової освіти, нових освітніх 

програм, реалізація державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»; 

 забезпечення особистого зростання кожної дитини з урахуванням її 

задатків, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних 

особливостей, проведення капітальних та поточних ремонтів 

будівель закладів освіти міста, модернізація та оновлення 

матеріально-технічної бази закладів освіти міста; 

 реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами на 

здобуття якісної освіти за місцем проживання; 

 розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою молоддю, 

створення умов для їх реалізації та формування ціннісних орієнтацій 

та компетенцій; 

 створення умов для професійного розвитку умотивованого творчого 

вчителя; 

 забезпечення наскрізного процесу виховання, громадянської освіти; 

 ефективне управління розвитком освітньої галузі міста; 

 забезпечення доступності дітей до освіти шляхом розвитку мережі 

закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, 

профільної середньої освіти академічного спрямування, придбання 

інтерактивних панелей; 

 створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-

гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для 

функціонування закладів освіти; 

 забезпечення освітнього середовища ергономічними меблями, 

комп’ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами та 

засобами навчання; 

 облаштування медіатек та ресурсних кімнат, відкриття інклюзивно-

ресурсних центрів для якісного психолого-медико-педагогічного 

супроводу, адаптації, реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з 

обмеженими можливостями; 

 придбання профільних кабінетів природничого циклу для закладів 

загальної середньої освіти; 

 поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів освіти, 

проведення капітальних ремонтів. 

 



Пріоритетними завданнями розвитку галузі є забезпечення всебічного 

доступу мешканців міста до сучасних якісних медичних послуг, всебічне 

охоплення якісними послугами в закладах первинної медико-санітарної 

допомоги та в закладах вторинної медичної допомоги, збереження і 

зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності 

надання медичної допомоги з використанням сучасних технологічних 

процесів, з пріоритетним напрямком профілактики та лікування хронічних 

неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-

економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм 

хвороби. 

У 2019-2021 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 розвиток первинної та вторинної медичної допомоги шляхом 

створення локально-обчислювальної мережі та забезпечення доступу 

до мережі Інтернет у лікувально-профілактичних закладах; 

 забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства 

та збереження репродуктивного здоров’я населення; 

 забезпечення лікарськими засобами, кохлеарними імплантатами 

дітей з інвалідністю, які мають вади слуху; 

 забезпечення всебічного доступу мешканців міста до сучасних якісних 

медичних послуг; 

 забезпечення стабільного зростання тривалості та якості життя, 

активного довголіття; 

 поліпшення благополуччя населення шляхом підвищення якості та 

ефективності надання медичної допомоги; 

 визначення пріоритетним напрямком профілактики та лікування 

хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань; 

 зниження рівня малюкової та материнської смертності; 

 створення системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта; 

 переорієнтування діяльності галузі охорони здоров’я на 

профілактичний напрямок; 

 налаштування медичних працівників первинної ланки на вчасне 

виявлення хворих на туберкульоз та раннє виявлення 

онкозахворювань; 

 підготовка закладів охорони здоров’я до роботи в умовах 

реформування галузі, побудова нової системи громадського здоров’я. 

Департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради 

підпорядковано 12 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, у складі 

яких 75 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, та 21 лікувально-

профілактичний заклад. 

В подальшому планується реконструкція будівлі комунального 

некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-

санітарної допомоги № 12» Дніпровської міської ради за адресою: вул. 

Футбольна, 12 (кошторисна вартість складає майже 85 млн грн).  



Також, для лікарень та поліклінік міста планується закупити комп’ютерної 

техніки на орієнтовну суму 30 млн грн, під’єднати всі установи до мережі 

Інтернет та впровадити такі послуги як електронний рецепт, електронний 

лікарняний та електронна медична картка в усіх медичних закладах міста. 

 

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення є сприяння забезпеченню соціально вразливим верствам 

населення міста гідного рівня життя шляхом надання додаткових соціальних 

гарантій у вигляді надання адресної грошової допомоги; посилення 

соціального захисту та поліпшення соціального статусу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями; поступове вирішення основних проблем 

соціального захисту ветеранів війни та праці м. Дніпра, громадян м. Дніпра, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; підвищення рівня 

соціального, медичного та побутового захисту учасників антитерористичної 

операції (далі – АТО) і членів сімей учасників АТО та сімей, члени яких 

загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних 

під час участі в АТО, захоплені у полон або зникли безвісти. 

У 2019-2021 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 сприяння забезпеченню гідного рівня життя соціально вразливим 

верствам населення міста шляхом надання додаткових соціальних 

гарантій, залучення їх до активного життя, проведення заходів та 

надання соціальних послуг; 

 щорічно оздоровлюються понад 11,0 тис. дітей пільгових категорій; 

 надання соціальних послуг та різних видів допомоги ветеранам війни 

та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, 

незахищеним верствам населення та учасникам АТО і членам сімей 

учасників АТО та сім’ям, члени яких загинули або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, 

захоплені у полон або зникли безвісти; 

 надання соціальних послуг та різних видів допомоги громадянам м. 

Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 забезпечення соціального захисту дітей, які мешкають у майже  

900 сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

 розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (активізація національного 

усиновлення, влаштування дітей у прийомні сім’ї, дитячі будинки 

сімейного типу, під опіку і соціальний захист дітей, насамперед тих, 

які опинились у складних життєвих обставинах). 

 

Пріоритетними завданнями у сфері культури є визначення стратегії розвитку 

культури та мистецтва у м. Дніпрі, концептуальних підходів до вирішення 

основних проблем галузі та досягнення високих рівнів розвитку 



професійного і самодіяльного мистецтва для формування гармонійно 

розвиненої особистості. 

У 2019-2021 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 забезпечення функціонування 27 закладів культури та підприємств 

різних форм підпорядкування культурно-мистецького призначення; 

 створення сприятливих умов для повноцінної реалізації творчих 

здібностей, культурних потреб та інтересів через функціонування 

мережі клубних закладів і гуртків самодіяльної творчості; 

 забезпечення розвитку бібліотечної справи, центральних парків 

культури і відпочинку; 

 забезпечення гарантій свободи творчості, доступу громадян нашого 

міста до усіх культурних надбань; 

 приведення до сучасних вимог матеріально-технічної бази закладів 

культури міста; 

 подальше збереження та розвиток традиційної української культури 

і культур національних меншин, що населяють наше місто;  

 створення умов для розвитку здібностей і талантів мешканців, 

виховання творчої молоді та обдарованих дітей. 

 

Пріоритетними завданнями у розвитку галузі є реалізація першочергових та 

перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку 

сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, 

пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток 

масового та професійного спорту. 

У 2019-2021 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 удосконалення управління сферою фізичної культури шляхом 

створення умов для зростання ролі громадських і приватних 

організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, створення умов 

для занять фізкультурно-спортивною діяльністю понад 12,4 тис. 

дітей у 34 спортивних закладах;  

 забезпечення будівництва та реконструкції сучасних спортивних 

споруд, належного їх обладнання та використання; 

 розвиток олімпійського, параолімпійського, дефлімпійського та 

неолімпійського спорту; 

 створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом та підвищення рівня спортивної презентації міста на 

міжнародній арені. 

У 2019-2021 роках заплановано встановлення 100 дитячо-спортивних 

майданчиків у кожному році. 

У 2019 році заплановано завершити реконструкцію гідротехнічних споруд 

веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської 

підготовки Комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» 

Дніпровської міської ради, реконструкцію стадіону Петра Лайка 



Комунального підприємства «Спорт-Інвест» по вул. Універсальна, 18А та 

капітальний ремонт бази Комунального позашкільного навчального закладу 

«Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву 

№3» по вул. Любарського, 4А. 

 

Пріоритетними завданнями у галузі є здійснення ефективних і комплексних 

заходів з утримання території міста у належному санітарному стані, 

будівництво (реконструкція) об’єктів житлово-комунального та соціального 

призначення, утримання та ремонт інженерних, гідротехнічних, 

протизсувних споруд, мостів та шляхопроводів, вулично-дорожньої мережі 

міста, парків, фонтанів; підвищення якості послуг з утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій; фінансове оздоровлення підприємств 

житлово-комунального господарства. 

У 2019-2021 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста, зелених 

насаджень, зовнішніх електромереж, гідротехнічних та протизсувних 

споруд, мостів та шляхопроводів, малих архітектурних форм, 

кладовищ, фонтанів; утримання парків; 

 ремонт та утримання житлового фонду комунальної власності та 

будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

 всебічне сприяння створенню об’єднань співвласників багато-

квартирних будинків у житлових будинках комунальної власності 

територіальної громади міста з метою поліпшення умов проживання 

населення та демонополізації у сфері надання житлово-комунальних 

послуг; 

 технічне обслуговування ліфтів; 

 упровадження енергозберігаючих технологій; 

 

Пріоритетними завданнями у галузі є створення сприятливих умов на 

принципах вільної конкуренції для забезпечення потреб міського 

господарства і населення міста у пасажирських перевезеннях транспортом 

загального користування; розвиток транспортної інфраструктури міста, 

транспортного комплексу міста для створення сучасної системи організації 

та управління пасажирськими перевезеннями. 

У 2019-2021 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 забезпечити стабільне та безпечне перевезення громадян міста, 

створення комфортних умов у електротранспорті та підвищення 

рівня екологічності та енергоефективності транспортних засобів; 

 придбання трамвайних вагонів та тролейбусів; 

 капітальний ремонт та утримання рухомого складу з установкою     

електричного енергозберігаючого обладнання для відновлення їх 

технічного ресурсу; 



 капітальний ремонт рухомого складу, контактної мережі, 

трамвайних колій; 

 проектування та обладнання станцій метрополітену пристроями 

для переміщення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями 

на сходах ескалаторів станцій метрополітену; 

 будівництво метрополітену; 

 реконструкція систем управління роботою станції, телемеханіки, 

диспетчерської сигналізації на станціях метрополітену; 

 розробка Плану сталої міської мобільності м. Дніпра; 

 – розробка програм підвищення безпеки руху міського транспорту; 

 організація ефективного управління у сфері міських пасажирських 

перевезень електро- та автотранспорту; 

 забезпечення діяльності автоматизованої системи управління 

міським громадським транспортом; 

 технічне переоснащення та оновлення міського пасажирського 

транспорту. 

В подальшому по КП «Дніпровський електротранспорт» заплановано: 

 закінчити будівництво контактної мережі тролейбусного маршруту 

№ 14 сполученням вул. Глинки – ж/м Сонячний; 

 здійснити проектування та розробити технічну документацію двох 

проектів: будівництво тролейбусного маршруту на ж/м 

Придніпровськ та подовження тролейбусних маршрутів № 10 та  

12 до ж/м Перемога-6 (пров. Добровольців); 

 провести роботи з оформлення у лізинг 20 трамвайних вагонів з 

Німеччини; 

 продовжити роботу з Європейським банком реконструкції и розвитку 

по оформленню кредиту на придбання 44 тролейбусів. 

 

Пріоритетним завданням у сфері природоохоронних заходів є забезпечення 

сталого розвитку м. Дніпра  шляхом узгодженості  економічного, соціального 

та екологічного аспектів розвитку і поліпшення екологічного стану міста. 

У 2019 – 2021 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 проведення науково-дослідної послуги з інвентаризації та 

паспортизації скверів, зелених зон у місті та визначення їх меж, 

виявлення запасів природних рослинних ресурсів;  

 проведення організаційно-масових заходів екологічного спрямування; 

 виконання лабораторного дослідження вмісту забруднюючих речовин, 

стічних та природних водойм, ґрунтів тощо; 

 придбання приладів для перевірки та зниження токсичності 

відпрацьованих газів транспортних засобів; 

 обслуговування та технічне забезпечення функціонування 

автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста 

контролю забруднення атмосферного повітря; 



 збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, 

перевезення та організація утилізації небезпечних відходів; 

 знищення популяції амброзії полинолистої у межах міста Дніпра; 

 будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. 

Дніпро, з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації 

правобережної та лівобережної частин м. Дніпра; 

 будівництво споруд, придбання та установлення контейнерів для 

збору і складування побутових відходів, у тому числі вторинної 

сировини;  

 відновлення і підтримання сприятливого режиму та санітарного 

стану р. Гнилокіш в Амур-Нижньодніпровському районі у місті Дніпрі; 

 придбання пересувних станцій безперервного автоматичного 

моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних 

засобів з інвентаризації джерел забруднення; 

 рекультивація порушених земель стихійними сміттєзвалищами; 

 будівництво об’єкта «Комплекс раціонального використання та 

зберігання побутових відходів «Правобережний»; 

 забезпечення екологічної безпеки.  

Заплановано роботи по таких об’єктах: 

 рекультивація порушених земель в районі вул. Сірка, 60; 

 інженерний захист території (протизсувні заходи) в районі вул. 

Чекістів, 9 Січня; 

 рекультивація порушених земель стихійними сміттєзвалищами в 

районі вул. Лізи Чайкіної ; 

 удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі 

моніторингових досліджень стану навколишнього природного 

середовища із застосуванням сучасних технічних засобів та 

інформаційних систем); 

 проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу 

раціонального зберігання та використання твердих побутових 

відходів «Правобережний». 

 

 

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 млрд грн. 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. 



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 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 м2. 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. 

 

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. Це коштуватиме 50 млн грн. 

Для планетарію буде закуплене найновіше обладнання вартістю 28 млн грн. 

Крім цього, фахівців закладу навчать працювати з ним. 

Було Буде 



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ІЗ 

ВПРОВАДЖЕННЯМ «ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТУ» 

(ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ)» НА 2013 – 2024 РР. 

Мета: скорочення споживання енергоресурсів сумарно на 30-35% в 

бюджетних будівлях та створення комфортних умов для перебування дітей 

та персоналу. Залучені кошти будуть направлені на впровадження 

енергоефективних заходів в 84 бюджетних будівлях (школи та дитячі садки). 

Перспективи проекту: впровадження енергоефективних заходів в  

117 бюджетних будівлях (школи та дитячі садки); скорочення споживання 

енергоресурсів сумарно на 35-40% та створення комфортних умов для 

перебування дітей та персоналу; залучення другого траншу за проектом –  

10 млн євро; залучення додаткового гранту – 2-6 млн євро 

 

ПРОЕКТ З ОНОВЛЕННЯ ТРОЛЕЙБУСНОГО ПАРКУ М. ДНІПРО 

Мета: оновлення рухомого складу тролейбусів, що не тільки дасть змогу 

частково оновити застарілий рухомий склад міського електротранспорту, а й 

забезпечить надійне та якісне трамвайне сполучення між житловими 

районами і центром міста. Кошти: кредит ЄБРР у розмірі 10 млн євро на 

придбання 50 тролейбусів. 

 

ПРОЕКТ «ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА МЕТРОПОЛІТЕНУ У М. ДНІПРО» 

Мета: завершення будівництва другої черги метрополітену у м. Дніпрі. 

Кошти: ЄБРР 152 млн євро та ЄІБ 152 млн євро.  

 

СУБПРОЕКТ «ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ – ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ У М. ДНІПРО» 

Проектом передбачається енергоефективна реконструкція системи 

зовнішнього освітлення міста шляхом реалізації наступних етапів: заміна 

існуючих ламп зовнішнього освітлення на світлодіодні; ремонт опор 

конструкцій зовнішнього освітлення; заміна кабельно-провідникових ліній 

електропостачання; заміна шаф управління; модернізація та переобладнання 

диспетчерської служби. 

Передбачена заміна системи живлення неізольованої повітряної лінії на 

самонесучий ізольований провід, що підвищить надійність і безпеку роботи 

мережі освітлення. Планується провести заміну 2 302,72 км. Це пов’язане із 

тим, що повітряні лінії електропередач виконані неізольованим проводом, 

тривалість експлуатації повітряних ліній електропередачі в середньому сягає 

35 років, через що вони є морально застарілими та фізично зношеними. 

Термін експлуатації кабельних мереж становить 30 років Проводи 

повітряних ліній є фізично застарілими та при підвищеному вітровому 

навантаженні, а також під впливом сонячної радіації та атмосферних опадів 

прийшли в непридатність. Оголені проводи часто замикають та є 

небезпечними в експлуатації. 



В результаті виконання проекту також буде створений та реалізований 

механізм впровадження дистанційного керування об’єктами зовнішнього 

освітлення по радіоканалу з обробкою даних комп’ютерною технікою і 

керуванням з центрального диспетчерського пульту, який дозволить 

раціонально використовувати енергетичні ресурси з відповідним 

забезпеченням сталого рівня якості послуги; зменшити витрати, пов'язані з 

обслуговуванням мереж зовнішнього освітлення; мати можливість 

оперативно регулювати електроспоживанням; мінімізувати людський 

фактор; отримати стабільне, чітко окреслене функціонування системи 

зовнішнього освітлення; швидко виявляти та усувати дефекти, неполадки, 

аварії. Загальна інвестиційна вартість Проекту: 22,3 млн євро. Термін 

реалізації проекту – 3 роки. У подальші роки очікується зменшення 

споживання електроенергії на 26280 МВт/год на рік. 

 

ПРОЕКТ «БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСТАХ УКРАЇНИ» 

Основними цілями Проекту є удосконалення транспортної інфраструктури у 

м. Дніпрі, створення безпечних умов пересування учасникам дорожнього 

руху, усунення системних проблем та прогалин у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху в місті, та забезпечення покращення ситуації з аварійністю 

на дорогах. Загальна вартість Проекту – 32,7 млн євро без урахування ПДВ. 

Передбачається, що фінансування буде здійснюватися за рахунок кредитних 

коштів ЄІБ та ЄБРР, та коштів місцевого бюджету м. Дніпра. Проект 

находиться на стадії ініціювання. Основним очікуваним результатом 

реалізації Проекту буде зменшення кількісті дорожньо-транспортних пригод 

та зниження рівня тяжкості їх наслідків (загиблі, травмовані). 

 

ПРОЕКТ УРЯДУ ЯПОНІЇ «ОФІЦІЙНА ДОПОМОГА РОЗВИТКУ» 

Сьогодні в м. Дніпрі існує один діючий полігон твердих побутових відходів, 

об’єми якого стрімко зменшуються. З огляду на перспективи розвитку міста 

Дніпро потребує реалізації проекту з будівництва сучасного 

сміттєспалювального заводу (з когенерацією теплової та електричної енергії) 

відповідно до передових технологій та світових стандартів. Стосовно 

будівництва зазначеного сучасного сміттєспалювального заводу м. Дніпро 

потребує фінансової допомоги. В рамках проекту уряду Японії «Офіційна 

допомога розвитку» (ODA) за особливих умов для економічного партнерства 

(STEP) існує програма кредитування, яка передбачає надання кредитів в 

японських єнах за максимально низькими відсотковими ставками та 

десятирічний термін відстрочення погашення кредиту, загальний термін 

якого може становити до 50 років. 

 

 
  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Будівництво крематорію в районі 

кладовища по шосе Запорізькому, 55 А із 

сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпро 

(проектні роботи та будівництво) 

Вирішення проблеми дефіцита місць під 

захоронення. Категорія отримувачів 

вигоди – мешканці міста. 

благоустрій Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпро з 

улаштуванням транспортно-
пересадочного вузла (проектні роботи та 

реконструкція) 

Благоустрій та поліпшення 

інфраструктури міста та організація 
комфортної зони відпочинку жителів 

міста і зручного доступу до мережі 

міського транспорту. 3,03 га 

виробництво Проект створення інноваційного бізнес-

інкубатора на базі індустріального парку 

міста Дніпра 

Залучення інвестицій, збільшення 

зайнятості населення, збалансованого 

регіонального розвитку, підтримки 

місцевих виробників, сприяння малому 

та середньому підприємництву 

виробництво Проект створення регіонального 
виставкового багатофункціонального 

центру (РБВЦ) в місті Дніпро 

Залучення інвестицій, збільшення 
зайнятості населення, збалансованого 

регіонального розвитку, підтримки 

місцевих виробників, сприяння малому 

та середньому підприємництву 

Водопостачан-

ня 

Будівництво магістрального 

водовідвідного каналу в Діївській заплаві 

від паводко-дренажного каналу 

«Діївський» до скидної канави в районі 

вул. Андрійченка у м. Дніпро (проектні 
роботи та будівництво)  

Поліпшення житлових умов окремих 

категорій населення. 1290 м 

Водопостачан-

ня 

Будівництво ІІІ черги водогону нижньої 

частини колишнього смт Таромське у м. 

Дніпро (проектні роботи та будівництво) 

Поліпшення житлових умов окремих 

категорій населення 

дитячі садки Реконструкція КЗО «ДНЗ № 200» по 

бульвару Слави, 11 у м.Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 114 

місць 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 

№165» по просп. Гагаріна, 147 (у т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 

№210» по просп. Гагаріна, 173-а (у т.ч. 

ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Реконструкція ДНЗ №254 по вул. 

Альвінського, 1, м. Дніпро  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Реконструкція ДНЗ №41 по вул. 

Молодогвардійській, 24д, м. Дніпро  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Будівництво ДНЗ на 220 місць на території 
СШ № 25 у м. Дніпро, вул. Кротова, 601 (у 

т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Будівництво ДНЗ на 115 місць на території 

КЗО СШ № 116 по вул. Передова, 601 м. 

Дніпро (у т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 



дороги Реконструкція вул. Короленка, від просп. 

Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в 

м. Дніпро (проектні роботи та 

реконструкція) 

Формування привабливого зовнішнього 

вигляду центральної частини міста та 

поліпшення умов проживання 

мешканців. 4500 м² 

дороги Реконструкція вул. Барикадної, від вул. 

Шолом-Алейхема до вул. Якова 

Самарського в м. Дніпро (проектні роботи 

та реконструкція) 

Формування привабливого зовнішнього 

вигляду центральної частини міста та 

поліпшення умов проживання 

мешканців. 4500 м² 

дороги Автомобільна дорога на ділянці від вул. 
Кайдацький шлях до автомобільної 

дороги Київ–Луганськ–Ізварине, м. 

Дніпропетровськ – будівництво (проектні 

роботи) 

Покращення ситуації в дорожньому 
господарстві. Будівництво 6,6 км нової 

дороги 

екологія Інженерний захист території, обмеженої 

просп. Гагаріна, просп. Дмитра 

Яворницького, вул. Горбистою та 

Балашовським узвозом у м. Дніпро, 

будівництво (проектування та 
будівництво) 

Захист території 120 га, будівель і споруд 

від зсувних та обвальних процесів. 

Категорія отримувачів вигоди – 

мешканці міста. 

екологія Відновлення гідрологічного режиму 

природних водойм на території парку 

Кирилівка у м. Дніпро, будівництво» 

(проектні роботи та будівництво)  

Підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму і санітарного 

стану що дасть можливість понизити 

рівень грунтових вод. 16 га 

екологія «Проектування, будівництво та 

рекультивація «Комплексу раціонального 

використання та зберігання побутових 

відходів «Правобережний» 

Дозволяє вирішити проблеми утилізації 

та переробки ТПВ міста. Категорія 

отримувачів вигоди – мешканці міста. 

екологія Проектування «Комплексу раціонального 
використання та зберігання побутових 

відходів «Правобережний» 

Дозволяє вирішити проблеми утилізації 
та переробки ТПВ міста. Категорія 

отримувачів вигоди – мешканці міста. 

екологія Рекультивація порушених земель 

стихійними сміттєзвалищами (розробка 

проектно-кошторисної документації, 

експертиза, виконання робіт) 

Дозволяє вирішити проблеми утилізації 

та переробки ТПВ міста. Категорія 

отримувачів вигоди – мешканці міста. 

житлове 

будівництво 

Багатоквартирний житловий будинок по 

вул. Великій Діївській у районі будинків 

№№ 4, 6 у м. Дніпро, будівництво 

(проектні роботи та будівництво) 

Створення належних умов для 

проживання 

ЖКГ Реконструкція нежитлової будівлі за 

адресою: вул. Космонавта Волкова, 21 у м. 

Дніпро (проектні роботи та 

реконструкція) 

Поліпшення житлових умов окремих 

категорій населення 

ЖКГ Винос інженерних мереж по вул. 

Короленка, від просп. Дмитра 

Яворницького до вул. Челюскіна в м. 

Дніпрі – будівництво (проектні роботи та 

будівництво) 

Для збереження благоустрою території 

по вул. Короленка при експлуатації та 

обслуговуванні підземних інженерних 

мереж до прилягаючих будівель на 

зазначеній ділянці 

каналізація Будівництво зливового колектору по вул. 
Князя Володимира Великого, на ділянці 

від вул. Європейської до вул. Михайла 

Коцюбинського у м. Дніпро (проектні 

роботи та будівництво) 

Забезпечення безперебійного 
водовідведення, підвищення екологічної 

безпеки та попередження забруднення 

навколишнього середовища, 1224 м 

каналізація Реконструкція мереж дощової каналізації 

вул. Любарського, у районі перехрестя з 

вул. Мурманською до існуючого 

колектору в районі буд. № 44 по вулиці 

Маршала Малиновського у м. Дніпро 
(проектні роботи та реконструкція) 

Забезпечення безперебійного 

водовідведення, підвищення екологічної 

безпеки та попередження забруднення 

навколишнього середовища, 560 м 

культура Будівництво адміністративної будівлі 

Комунального підприємства культури 

«Центральний міський дитячий парк 

Лазаря Глоби» по просп. Дмитра 

Поліпшення та організація комфортної 

зони відпочинку 506 мешканців міста  



Яворницького, 95 у м. Дніпро (проектні 

роботи та будівництво)» 

культура Реконструкція будівлі Краснопільського 

будинку культури під культурно-

молодіжний центр «Краснопілля» по вул. 

Дзеркальній, 1 р у м. Дніпро (проектні 

роботи та реконструкція) 

Поліпшення та організація комфортної 

зони відпочинку 500 жителів селища 

Краснопілля.  

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі КЗ «Дніпровська 

міська дитяча клінічна лікарня №5» по 
вул. Івана Акінфієва, 5 у м. Дніпро 

(проектні роботи та реконструкція) 

Створення умов медичного 

обслуговування населення міста, яке 
відповідає сучасним стандартам, та 

забезпечує доступність передових 

методів діагностики та лікування. 

Орієнтовна кількість отримувачів вигоди 

– одночасного перебування 100 

пацієнтів. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі КЗ «ДЦПМСД №12» 

за адресою: вул. Футбольна, 12, м.Дніпро 

Забезпечення оптимальних санітарно-

гігієнічних, протиепідемічних режимів, 

комфортних умов перебування пацієнтів, 
з врахуванням потреб маломобільних 

груп населення, шляхом переобладнання 

приміщень амбулаторій ЗПСМ та 

надання якісних медичних послуг для 

15160 осіб 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі КЗ  

«Дніпропетровська обласна клінічна 

офтальмологічна лікарня» в комплексі 

забудови пл. Жовтнева, 14, м.Дніпро 

Створення умов медичного 

обслуговування населення міста, яке 

відповідає сучасним стандартам, та 

забезпечує доступність передових 
методів діагностики та лікування. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі в 

амбулаторії № 4, 6 за адресою: вул. 

Іларіонівська, 9, м. Дніпро 

Створення умов медичного 

обслуговування населення міста, яке 

відповідає сучасним стандартам, та 

забезпечує доступність передових 

методів діагностики та лікування. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція відділення 

постінтенсивного догляду та 

виходжування новонароджених КЗ 
«Дніпропетровський обласний 

перинатальний центр зі стаціонаром» по 

вул.Космічна, 17 у м.Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 20 
ліжок 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі в 

амбулаторії № 4, 6 за адресою: вул. 

Іларіонівська, 9, м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 1618 м² 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі харчоблоку з 

господарськими спорудами КЗ 

«Дніпропетровський спеціалізований 

клінічний медичний центр матері та 
дитини ім.проф. М.Ф.Руднєва» за адресою 

пр.Пушкіна, 26, м. Дніпро  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі КЗ 

«Дніпропетровський обласний клінічний 

центр кардіології та кардіохірургії», 

м.Дніпро, вул. Князя В.Великого, 28 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція головного корпусу блок 

№2 (сходово-ліфтовий вузол) з 

переходом до блоку №6 КЗ «ДОДКЛ» по 
вул.Космічній, 13, м.Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі головного корпусу 

(блоки №№ 1,2,3) КЗ «ДОДКЛ» по вул. 

Космічній, 13, м. Дніпро, в межах 

землекористування. (у т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 



охорона 

здоров’я 

Реконструкція головного корпусу КЗ 

«Дніпропетровська міська лікарня № 15» 

під КЗ «Обласний центр поліативної та 

хоспісної допомоги» по вул. Перемоги, 

113 м. Дніпро  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція аварійної будівлі КЗ 

«Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» по вул. 
Свердлова, 65, м. Дніпро (у т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція покрівлі нового 

хірургічного корпусу КЗ 

«Дніпропетровська обласна клінічна 

лікарня ім. І.І.Мечникова», у т.ч. ПКД за 

адресою: площа Соборна, 14, м.Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлових приміщень КЗ 

«ДЦПМСД №9» під амбулаторію ЗПСМ за 

адресою: вул. Осіння, 13а  м.Дніпро. 

Коригування  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 
здоров’я 

Реконструкція нежитлових приміщень КЗ 
«ДЦПМСД №1» під амбулаторію №6 за 

адресою: вул. М. Руденка, 112, м. Дніпро 

(у т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 
комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція амбулаторії №10 КЗ 

«ДЦПМСД №4» за адресою: вул. 

Козакова, 1-А, м. Дніпро (у т.ч. ПКД) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція амбулаторії №2 КЗ 

«ДЦПМСД №6» за адресою: вул. 

Караваєва, 68, м. Дніпро  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 
здоров’я 

Реконструкція амбулаторії №9 КЗ 
«ДЦПМСД №7» за адресою: вул. 

Новошкільна, 92, м. Дніпро  

Створення належних умов для 
комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлових приміщень КЗ 

«ДЦПМСД №9» під амбулаторію №12 за 

адресою: пров. Фестивальний, 14, м. 

Дніпро  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлових приміщень КЗ 

«ДЦПМСД №10» під амбулаторію 

сімейної медицини №8 за адресою: вул. 
Електрична, 15, м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПСМД №10» за 

адресою: вул. Чаплинська, 96, м. Дніпро, 

під розміщення амбулаторії ЗПСМ 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПМСД №1» за 

адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 59 під 

розміщення амбулаторії ЗПСМ 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПМСД №4» за 
адресою: м. Дніпро, вул. Новорічна, 77 під 

розміщення амбулаторії ЗПСМ 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  
міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПМСД №4» за 

адресою: м. Дніпро, вул. Набережна 

Перемоги, 118 під розміщення 

амбулаторії ЗПСМ №12  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПМСД №1» за 
адресою: м. Дніпро, проспект Богдана 

Хмельницкого, 12-г під розміщення 

амбулаторії ЗПСМ  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  
міста у закладі охорони здоров’я. 



охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПМСД №4» за 

адресою: вул. Сімферопольська, 19, м. 

Дніпро, під розміщення амбулаторії ЗПСМ 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПМСД №4» за 

адресою: просп. Героїв, 3, м. Дніпро, під 

розміщення амбулаторії ЗПСМ 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 
здоров’я 

Реконструкція філії амбулаторії № 6 за 
адресою: вул. Орловська, 41 м.Дніпро, під 

амбулаторію ЗПСМ 

Створення належних умов для 
комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлових приміщень КЗ 

«Дніпровський ЦПМСД №10» під 

амбулаторії ЗПСМ за адресою: вул. 

Буковинська, 5 м.Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПМСД №5» за 

адресою: м.Дніпро, просп. Свободи, 99 під 

розміщення амбулаторії ЗПСМ 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт амбулаторії № 6 КЗ 

«Дніпровський ЦПМСД №7» по вул. 

Амбулаторна, 1, м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців 

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт амбулаторії №7 КЗ 

«Дніпровський ЦПМСД №7» за адресою: 

вул. Філософська, 62 в м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція першого поверху 

терапевтичного корпусу під відділення 

невідкладної (екстреної) медичної 

допомоги КЗ «Дніпропетровське клінічне 
об'єднання швидкої медичної допомоги» 

по вул. Свердлова, 65 м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція нежитлового приміщення 

КЗ «Дніпровський ЦПМСД №7» за 

адресою: вул. Надії Алексєєнко, 30, м. 

Дніпро, під розміщення амбулаторії ЗПСМ 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Коригування проекту «Реконструкція 

м΄якої покрівлі під шатровий дах з 

утепленням фасадів головного корпусу КЗ 
«Дитячий санаторій №1» під 

«Реконструкція з утепленням фасаду 

головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій 

№1» по вул. Тополина, 41, м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі КЗ «Дніпровський 

ЦПМСД № 12» за адресою: вул. 

Футбольна, 12 (технічне обстеження 

несучих конструкцій, проектування та 

проведення експертизи проекту) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 
здоров’я 

Будівництво харчоблоку КЗ «Дніпровське 
КОШМД» по вул. Філософській, 62, м. 

Дніпро 

Створення належних умов для 
комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція другого поверху 

терапевтичного корпусу під відділення 

реанімації та інтенсивної терапії для 

хворих з політравмою КЗ 

«Дніпропетровське клінічне об'єднання 

швидкої медичної допомоги» 

(коригування проекту) по вул. В. 
Антоновича, 65, м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень 3-5 поверхів 

терапевтичного корпусу КЗ «Дніпровське 

КОШМД» по вул. В.Антоновича, 65, м. 

Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 



охорона 

здоров’я 

Реконструкція аварійної будівлі КЗ 

«Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» по вул. 

Свердлова, 65, м. Дніпро  

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі нового 

хірургічного корпусу КЗ 

«Дніпропетровська обласна клінічна 

лікарня ім. І.І.Мечникова» з утеплюванням 
фасаду та підсиленням опорних ділянок 

спирання плит перекриття по блокам «А» 

і «Д». Коригування. м.Дніпро, Соборна 

площа, 14/8 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція акушерського відділення 

патології вагітних під центр 

екстрагенітальної паталогії вагітних КЗ 

«Дніпропетровська обласна клінічна 

лікарня ім. І.І.Мечникова», м.Дніпро, 
площа Соборна, 14 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція частини м'якої покрівлі під 

шатровий дах із металочерепиці з 

утепленням фасадів корпусів та 

влаштуванням центру реабілітації КЗ 

«Дніпропетровська міська 

багатопрофільна клінічна лікарня №4» 

ж/м «Західний», вул. Ближня, 31, м.Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

соцзахист Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства 

Поліпшення житлових умов окремих 

категорій населення.  

спорт Будівництво міні-футбольного 

майданчика з навчально-тренувальних 

занять дитячо-юнацького футболу у КЗО 

«СЗОШ № 77» по вул. Нестерова, 29 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 550 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

спорт Будівництво міні-футбольного 

майданчика з навчально-тренувальних 

занять дитячо-юнацького футболу у КЗО 

«Спеціалізована СЗОШ № 142 еколого-

економічного профілю» по вул. Бєляєва, 2 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 1670 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

спорт Реконструкція міні-футбольного 
майданчика з навчально-тренувальних 

занять дитячо-юнацького футболу у КЗО 

«СЗОШ № 117» по вул. Передова, 800А 

Створення належних умов для 
комфортного перебування 350 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

спорт Реконструкція міні-футбольного 

майданчика з навчально-тренувальних 

занять дитячо-юнацького футболу у КЗО 

«НВК №103 «Школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ 

(ясла-садок)» по вул. Доблесна, 164 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 540 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

спорт Реконструкція стадіону КЗО «НВК №104» 

«СЗОШ – ДНЗ (ясла-садок)», м. Дніпро, 
вул. Данила Нечая, 3 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

спорт Реконструкція плавального басейну КЗО 

«Загальноосвітня санаторна школа-

інтернат №3» ДОР по вул. Прапорна, 25, 

м.Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

спорт Реконструкція стадіону КЗО «ССЗШ № 126 

з поглибленим вивченням французької 

мови» м. Дніпро, вул. Казакевича, 7 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

спорт Реконструкція плавального басейну 

Комунального підприємства «Оздоровчо-
спортивний комплекс «Метал» по вул. 

Столєтова, 19 А у м. Дніпро 

Створення сприятливих умов для 

тренування. Категорія отримувачів 
вигоди – мешканці міста. 

спорт Будівництво будівлі академії спортивних 

єдиноборств по вул. Краснопільській, 8Б у 

м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво) 

Створення сприятливих умов для 

тренування та проведення спортивних 

змагань. Орієнтовна кількість 



отримувачів вигоди – 100 осіб, які 

постійно тренуються, та глядачі 

спорт Нове будівництво стадіону пляжних видів 

спорту на базі КП «Молодіжне творче 

об'єднання», за адресою: вул. Набережна 

Заводська, 53, м. Дніпро 

 1245 м.кв, 772 місця,  

спорт Реконструкція зали боксу (безкаркасного 

ангару) спортивного комплексу КСНЗСП 

«Дніпропетровське вище училище 
фізичної культури» під спортивно-

адміністративний комплекс по пр. 

Богдана Хмельницького, 29а в м. Дніпро. 

Коригування 

Створення умов для розвитку і 

популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення різних 
вікових категорій  в будь-яку пору року 

спорт Реконструкція гідротехнічних споруд 

веслувального каналу та воднолижного 

стадіону бази олімпійської підготовки 

комунального підприємства «Водно-

спортивний комбінат» у м. Дніпро 

25000 спортсменів 100 разів на рік 

кратність водообміну 

спорт Реконструкція системи теплопостачання 
стадіону «Трудові резерви», м. Дніпро, пр. 

Б.Хмельницького, 29а. Збільшення 

потужності.  

Створення умов для розвитку і 
популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення різних 

вікових категорій  в будь-яку пору року 

спорт Реконструкція стадіону «Трудові резерви», 

м.Дніпро, пр. Б.Хмельницького, 29а. Крита 

спортивно-демонстраційна споруда для 

спортивних ігор  

Створення умов для розвитку і 

популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення різних 

вікових категорій  в будь-яку пору року 

спорт Реконструкція спортивного комплексу та 

будівель за адресою вул. Універсальна, 18 
А у м. Дніпро 

15,6 тис. осіб за рік; загальна площа 

забудови – 2,8 га, створення умов для 
розвитку і популяризації спорту та 

зорового способу життя, оздоровлення 

різних вікових категорій  в будь-яку пору 

року 

спорт Реконструкція спортивного комплексу та 

будівель за адресою вул. Універсальна, 18 

А у м. Дніпро. Будинок спорту 

14,4 тис. осіб за рік; загальна площа 

забудови – 0,58 га, створення умов для 

розвитку і популяризації спорту та 

зорового способу життя, оздоровлення 

різних вікових категорій  в будь-яку пору 
року 

спорт Реконструкція спортивного комплексу та 

будівель за адресою вул. Універсальна, 18 

А у м. Дніпро. Готельний комплекс 

12 тис. осіб за рік; загальна площа 

забудови – 0,58 га, створення умов для 

розвитку і популяризації спорту та 

зорового способу життя, оздоровлення 

різних вікових категорій  в будь-яку пору 

року 

транспорт Будівництво тролейбусної лінії на ж/м 

Придніпровський від вул. Космічної (вул. 

Набережна Перемоги – Південний міст – 
вул. Гаванська – вул. Електрична) до вул. 

20-річчя Перемоги (в районі буд. 55 Г) та 

зворотному напрямку і зарядної станції 

(проектні роботи) 

Забезпечення стабільного та безпечного 

перевезення громадян міста, створення 

комфортних умов перевезень, 
збільшення надання транспортних 

послуг населенню.  

транспорт Будівництво тролейбусної лінії для 

продовження маршрутів № 10, 12 від 

бульв. Слави до пров. Добровольців і в 

зворотному напрямку до вул. Космічної 
(проектні роботи) 

Забезпечення стабільного та безпечного 

перевезення громадян міста, створення 

комфортних умов перевезень, 

збільшення надання транспортних 
послуг населенню.  

транспорт Реконструкція тягової підстанції № 19 

(вул. Січеславська Набережна, в районі 

буд. № 7) (проектні роботи) 

Збільшення надання транспортних 

послуг населенню. Категорія отримувачів 

вигоди – мешканці міста. 

транспорт Реконструкція тягової підстанції № 17 

(вул. Набережна Перемоги, 96) (проектні 

роботи) 

Збільшення надання транспортних 

послуг населенню. Категорія отримувачів 

вигоди – мешканці міста. 



транспорт Завершення будівництва метрополітену у 

м. Дніпро (в тому числі: корегування 

проекту «Будівництво першої черги 

метрополітену в м. Дніпро» та нагляд за 

виконанням будівельних робіт) 

13,16 км 

транспорт Коригування проекту «Будівництво 

першої черги метрополітену в м.Дніпро» 

(у тому числі І пусковий комплекс і ІІІ 
пусковий комплекс) 

8,98 км 

школи Реконструкція КЗ освіти «СЗОШ № 34» 

Дніпровської міської ради по вул. Д. 

Кедріна, 57 у м. Дніпро (проектування та 

реконструкція)» 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 273 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Прибудова спортивної зали до 

Вальдорфської СЗОШ по просп. О.Поля, 

133, м. Дніпро, будівництво 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 350 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реставраційні роботи з ремонту фасаду 

будівлі КЗО «НВК № 33 «Маріїнська 

багатопрофільна гімназія – 
загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня» по вул. Троїцькій, 1 у м. Дніпро 

(проектні та реставраційні роботи)  

Утеплення фасадів будівлі із 

збереженням її  історичної унікальності 

як пам’ятки історично-культурної 
спадщини. Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди –  720 учнів 

школи Реконструкція існуючих майстерень під 

харчоблок КЗО «СЗОШ № 6» по вул. 

Робочій, 64 у м. Дніпро (проектні роботи 

та реконструкція) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 630 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція будівлі (для створення 

інклюзивно-ресурсного центру №1) за 
адресою: вул. Велика Діївська, 213 Б, м. 

Дніпро (проектні роботи та 

реконструкція) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей з 
особливими потребами у закладі. 

Орієнтовна кількість отримувачів вигод – 

630 учнів 

школи Будівництво переходу у КЗО «Неповна 

СЗОШ № 127» за адресою: вул. 

Календарна, 20А, м. Дніпро» (проектні 

роботи та будівництво) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 254 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

школи Реконструкція будівлі та благоустрій 

території КЗО «СЗОШ № 51» за адресою: 

вул. Алтайська, 4а, м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція будівлі та благоустрій 

території КЗО «СЗОШ № 85» за адресою: 

вул. Західна, 1 у м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція будівель та благоустрій 

території КЗО «СЗОШ № 88» за адресою: 

пр. Свободи, 218 у м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція спорткомплексу КЗО 

«Спеціалізована СЗОШ № 141» по вул. 

Моніторній, 3 у м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція будівлі КЗО «СЗОШ №105» 

під навчально-виховний комплекс за 
адресою: вул. Жовтнева, 26 у м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  
міста у закладі охорони здоров’я. 80 

місць 

школи Капітальний ремонт будівлі та благоустрій 

території КЗО «СЗОШ №15» за адресою: 

вул. Дмитра Кедріна, 53, м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція КЗО «СЗОШ №123» по вул. 

Академіка Кисловського, 1 у м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт будівлі та благоустрій 

території КЗО «СЗОШ № 31» за адресою: 
вул. Фабрично-Заводська, 22, м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 



школи Реконструкція будівлі КЗО «СЗОШ №124» 

Дніпропетровської міської ради по вул. 

Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 445 місць 

школи Реконструкція будівель та благоустрій 

території КЗО «СЗОШ № 88» за адресою: 

пр. Свободи, 218 у м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт будівлі КЗО НВК 

№104» «СЗОШ – ДНЗ (ясла-садок)», м. 

Дніпро, вул. Данила Нечая, 3 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт фасадів та покрівлі 
будівлі КЗО «Спеціалізована школа №13» 

по вул. Михайла Драгоманова, 50 у м. 

Дніпро 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт будівлі з утепленням 

КЗО «ССЗШ № 126 з поглибленим 

вивченням французької мови» м. Дніпро, 

вул. Казакевича, 7  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт будівлі КЗО 

«Спеціалізована СЗОШ № 9 з 
поглибленим вивченням англійської 

мови» м. Дніпро, вул. Мостова, 3 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

школи Капітальній ремонт будівлі учбового 

корпусу Дніпропетровського 

педагогічного коледжу 

Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара за 

адресою: пр. Кірова, 83 у м. Дніпро 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт аварійної покрівлі  

Коледжу культури та мистецтв м. Дніпро, 
пр.Яворницького, 47 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

школи Реконструкція КЗО «СЗОШ №34» по вул. 

Д. Кедріна, 57 у м.Дніпрі (проектування та 

реконструкція) 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


