
     

 

 

  

 



 

Нікополь – місто обласного підпорядкування і районний центр, 

розташований на правому березі Каховського водосховища на 121 км. на 

південний захід від обласного центру міста Дніпропетровськ. Територія міста 

складає 5,0 тис. га. Місто має вигідне економіко-географічне положення та 

знаходиться в центрі України. Нікополь забезпечений усіма видами 

транспортної інфраструктури – залізничним, автомобільним і водним, і є 

одним із найбільших індустріальних центрів Придніпров'я України.  

Економіка Нікополя базується на 4 основних галузях: металургія, транспорт, 

бізнес-послуги, роздрібна торгівля. 

Найвищий рівень концентрації та величина обсягів реалізації, так само, як і 

зайнятості, спостерігається в металургії, а найвищі темпи кумулятивного 

зростання обсягів реалізації демонструють бізнес-послуги. 

 

Упродовж кількох минулих років чисельність населення Нікополя суттєво 

зменшувалась. До цього призвела невелика кількість новонароджених, яка 

не перевищувала кількості померлих. Проте не меншу втрату населення 

спричинило й від’ємне сальдо міграції.  

На сьогодні кількість наявного населення складає 112102 особи, кількість 

постійного населення – 114156 осіб. Чисельність працездатного населення – 

66578 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників міста склала 

24009 осіб, що на 3130 працівників або на 11,5% менше показника за 

аналогічний період 2016 року. Така ситуація у більшості пов’язана із 

запровадженням у червні 2017 року безвізового режиму з Європейським 

союзом та збільшенням трудової міграції працездатного населення міста.  

Нікополь – важливий промисловий центр Дніпропетровської області, що має 

тісні зв’язки з металургійними підприємствами східного регіону як 

постачальник необхідних у виробництві сталі феросплавів, так і як споживач 

чорних металів у виробництві труб.  

Основна галузь економіки – металургія та оброблення металу, вона складає 

95,6% від загального обсягу виробництва промислової продукції міста. 

В промисловій сфері міста діють 3 великі (бюджетоутворюючі) та 25 середніх 

металургійних підприємств. Основні з них: ПАТ «Нікопольський завод 

феросплавів», ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ТОВ «Інтерпайп 

НікоТьюб», ТОВ «ВНЦ «Трубосталь», ПрАТ «Нікопольський завод 

технологічного оснащення», ПрАТ «Нікопольський ремонтний завод»,  

ТОВ «ВСМПО-ТИТАН Україна», ПрАТ «Енергоресурси», ТОВ «М-ЛИТ». 



Найбільше промислове підприємство міста – ПАТ «Нікопольський завод 

феросплавів», яке є найбільшим феросплавним підприємством в Європі й 

другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів. На нього 

припадає майже 90% обсягів реалізації підприємств міста.  

Металургійна галузь є найбільшим роботодавцем Нікополя. Завдяки 

переважанню металургії й металообробної промисловості, де 

найефективнішими є підприємства з великими масштабами виробництва, 

найбільша кількість штатних працівників у Нікополі працює на великих 

підприємствах (близько 60% від загальної чисельності штатних працівників 

міста). В м. Нікополь великим бізнесом виробляється широкий асортимент 

трубної продукції, частина якої експортується до 80 країн світу: на ринки 

Євросоюзу, Південної Америки (Бразилію, Аргентину), ПАР, Австралію та 

багато інших держав. Нікопольський завод феросплавів, крім основної 

продукції – виробництва феромарганцю - здійснює виробництво трикотажу 

власної торгової марки. 

 

Малим та середній бізнесом міста виробляються: текстильні вироби власної 

торгової марки, меблі, пластикові вікна та двері, скло лобове для легкових, 

вантажних автомобілів, автобусів, сільськогосподарських машин, 

залізничного та річкового транспорту, виробництво гаманців, аксесуарів для 

мобільних телефонів, пошив військового одягу та вишиванок, обладнання 

для добувної та металургійної промисловості.  

Збільшення показників розвитку послуг в майбутньому обумовлено 

відкриттям нових об’єктів по наданню послуг щороку по 20 об’єктів (з  

406 об’єктів в 2017 році до 466 об’єктів в 2020 році), так і за рахунок 

розширення спектру послуг, росту вартості  послуг. Відкриття нових об’єктів 

послуг призведе до створення нових робочих місць та збільшення 

працюючих у сфері обслуговування до 2300 осіб у 2020 році (приріст на  

100 осіб у порівнянні з 2017 роком).  

В 2018 році очікується, що в обсязі реалізованих послуг найбільш вагомою є 

доля від діяльності підприємств транспорту та зв’язку (41,1 %), послуг з 

охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги (17,4%), ремонту 

автомобілів та побутової техніки (13,4 %).  

Згідно вищезазначених показників постійний розвиток споживчого ринку в 

місті Нікополі відіграє важливу роль в забезпеченості зайнятості населення 

та економічному розвитку міста.  

 

  



Територіальна громада міста Нікополя має великий потенціал та 

спроможність реалізації самих амбітних інноваційних проектів. 

Місто Нікополь має позитивний досвід плідної співпраці з Європейським 

Союзом та Організацією Об’єднаних Націй в рамках Угоди про партнерство 

та спільного Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».  

 У 2017 році за фінансової підтримки Проекту ЄС/ПРООН в рамках 

концепції «Розумні міста» у співпраці з громадською організацією 

«Власна ініціатива» в місті створено апаратно-програмний комплекс 

«Відеоінформаційна система «Нікополь – прозоре місто». Наразі в 

загальній мережі міста в режимі он-лайн функціонує 114 відеокамер, 

які сприяють охороні громадського порядку та безпеці дорожнього 

руху, забезпечують спостереження за інфраструктурою міста, 

висвітлення загальноміських заходів, оперативне реагування на 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного 

та соціального характеру, моніторинг екологічного стану міста.  

 Ще одним прикладом плідної співпраці з Проектом ЄС/ПРООН став 

грантовий проект «Впровадження інноваційних технологій в медичну 

сферу м. Нікополя. Електронна медична карта та е-ліки», який 

успішно реалізовано у співпраці з Нікопольським регіональним 

благодійним фондом «Дітям Нікополя». 

 Завдяки впровадженню сучасних інновацій та інструментів 

електронної демократії місто Нікополь має геоінформаційну систему 

та геопортал створення містобудівного кадастру; на сайті 

Нікопольської міської ради розміщено інтерактивну карту 

інвестиційних об’єктів та карту туристичних об’єктів міста 

Нікополя.  

 Започаткована співпраця з канадською інвестиційною компанією 

Refraction Asset Management (Калгарі, провінція Альберта) та 

реалізовано перший спільний проект будівництва в місті Нікополі 

сонячної електростанції ТОВ «Екотехнік Нікополь»/TIU Canada Ltd. 

потужністю 10,5 мегават на земельній ділянці комунальної власності 

площею 15 гектарів. Водночас створено 25 нових робочих місць. 

Загальний обсяг інвестицій склав 10,5 млн. євро. 

 Розпочато співробітництво з Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією (НЕФКО) (Nordic Environmental Finance Corporation NEFCO) 

в рамках спільного проекту «Заходи енергоефективності в м. 

Нікополі». Проект передбачає впровадження заходів з 

енергозбереження та енергоефективності в дошкільні навчальні 

заклади міста Нікополя і знаходиться на стадії реалізації, а саме на 

етапі підписання кредитної угоди. Завершено етапи планування, 



проведення енергоаудиту, розробки та затвердження бізнес-плану та 

погодження з Міністерством фінансів України. 

 Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) 

обрало місто Нікополь Пілотним містом у проекті «Житло для 

малозабезпечених груп в Україні. Інтегрована стратегія та План дій 

в приймаючій громаді». Статус Пілотного міста передбачає надання 

експертної допомоги у розробці Інтегрованої стратегії та Плану дій 

щодо житла для малозабезпечених груп населення з пріоритетом 

вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб у м. Нікополі. 

 

З метою забезпечення дітей Нікополя якісними освітніми послугами в місті 

функціонує 58 закладів: 26 загальноосвітніх закладів; 29 дошкільних 

навчальних закладів; 3 позашкільні заклади. 

За звітні роки проведена децентралізація опалення у всіх комунальних 

закладах, підпорядкованих відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, 

встановлені 26 газових котелень, 2 електрогенераторні та 1 твердопаливна 

котельня, на загальну суму 8972,0 тис. грн. Це посприяло поліпшенню умов 

перебування 12097 учнів та 4853 дошкільнят. 

За звітній період значно зміцніла матеріальна база загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів: це ремонт туалетів, дахів, заміна вікон, 

дверей та утеплення стін, тощо. І цьому є підтвердження вже сьогодні: 

 Грантова угода з ЄС/ ПРООН «Капітальний ремонт будівлі КДНЗ №42 

по вул. Надьожкіна, 2» на загальну суму 1344,7 тис. грн. 

 Грантова угода з ЄС/ ПРООН «Капітальний ремонт будівлі КДНЗ 

№29» на загальну суму 312,3  тис. грн. 

 Утеплення будівель ДНЗ №18, 47, 54, а саме заміна дерев’яних вікон на 

металопластикові. Всього у 2017 році було встановлено  

457 мелопластикових конструкцій на загальну суму 4575,0 тис. грн. 

 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Нікопольська 

СЗОШ I-II ступенів №14 на загальну суму 8158,9 тис. грн. 

 

У місті Нікополі медичні послуги надають 12 комунальних лікувально-

профілактичних закладів. З них 7 закладів підпорядковуються  

Нікопольському відділу охорони здоров’я та фінансуються з місцевого 

бюджету: КНП «Нікопольський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» НМР, КЗ «Нікопольська міська лікарня №1» ДОР»,  

КП «Нікопольська міська лікарня №4»ДОР», КЗ «Нікопольська дитяча міська 

лікарня» ДОР», КЗ «Нікопольська міська психоневрологічна лікарня» ДОР»,  

КЗ «Нікопольська міська стоматологічна поліклініка» ДОР»,  

КЗ «Нікопольський пологовий будинок» ДОР». Фінансуються з обласного 

бюджету КЗ «Нікопольська станція швидкої медичної допомоги» ДОР»,  

КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» ДОР», 

«Дніпропетровська обласна станція переливання крові Нікопольська філія», 



КЗ «Нікопольський дитячій санаторій» ДОР», КЗ «Нікопольський МСЦМСРД» 

ДОР». В місті працюють 13 відокремлених амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини, де ведуть прийом 47 сімейних лікарів, 10 лікарів-

терапевтів, 9 лікарів-педіатрів, 8 лікарів-гінекологів, 1 лікар-інфекціоніст на 

75 дільницях.  

За 2016 рік були виконані капітальні ремонти на загальну суму 5193,6 тис. грн: 

 Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж будівель амбулаторії, 

харчоблоку, рентгенкабінету по вул. Богуна, 3; 

 Реконструкція системи теплопостачанняя КЗ «НЦПМСД» 

амбулаторія №4 по вул. Станіславського, 18; 

 Реконструкція системи теплопостачання КЗ «НЦПМСД» 

амбулаторія №8 по вул. Запорізька, 41; 

 Капітальний ремонт нежитлового приміщення амбулаторії  

КЗ «НЦПМСД» по вул. Жуковського, 105; 

 Капітальний ремонт будівлі амбулаторії КЗ «НЦПМСД» по вул. 

Запорізька, 41; 

 Реконструкція приміщень першого поверху по пр. Трубників, 56/2; 

 Реконструкція зовнішніх теплових мереж КЗ «НМЛ № 4» ДОР» по  

пр. Трубників, 50; 

 Капітальний ремонт м'якої покрівлі КЗ «НМЛ № 4» ДОР» по  

пр. Трубників, 50; 

 Капітальний ремонт ліфта КЗ «НМЛ № 4» ДОР» по вул. Трубників, 50; 

 Реконструкція зовнішньої теплової мережі системи опалення від 

модульної котельні до будівель КЗ «НМЛ № 1» ДОР» по пр. Трубників, 50. 

В 2017 році – на загальну суму 2427,4 тис. грн: 

 Закінчено капітальний ремонт будівлі амбулаторії по вул. Запорізька, 41; 

 Закінчена реконструкція приміщень І поверху по пр. Трубників, 56/2; 

 Капітальний ремонт по усуненню деформації в будівлі амбулаторії  

КЗ «НЦПМСД» по вул. Запорізька, 41; 

 Закінчені роботи по капітальному ремонту покрівлі патолого-

анатомічного відділення КЗ «НМЛ №1» ДОР» по вул. 50 років НЗФ, 2а 

та закінчені роботи по капітальному ремонту покрівлі харчоблоку № 

2 КЗ «НМЛ №1» ДОР» по пр. Трубників, 50.  

В 2018 році – на загальну суму 3307,0 тис. грн: 

 Капітальний ремонт інфекційного відділення (КЗ «НМЛ №1» ДОР»); 

 Капітальний ремонт будівлі КЗ «НМЛ №1» ДОР» по вул. 50 років НЗФ, 

2А (хірургія); 

 Технічне переоснащення системи газопостачання в частині вузла 

обліку газу (КЗ «Нікопольський пологовий будинок» ДОР»); 

 Розробка проекту та встановлення лічильника теплової енергії                     

(КЗ «НМЛ №4» ДОР»); 

 Протипожежні заходи КЗ «НМЛ №1» ДОР». 

За звітний період для покращення обслуговування було придбане нове 

медичне обладнання в лікарні: апарат УЗД, цисторезектоскоп. Також 

придбано медичний та санітарний транспорт.  



В 2018 році в зв’язку з медичною реформою заклади первинної медицини 

забезпечені комп’ютерною технікою. 

 На базі КЗ «НМЛ №4» відкрито відділення реабілітації для інвалідів 

війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблого учасника АТО, 

Чорнобильців 1 категорії, осіб з інвалідністю 1, 2 груп.   

 З 2017 року триває робота по реконструкції частини будівлі 

амбулаторії № 1, 3 КЗ «Нікопольський центр первинної медико-

санітарної допомоги» під дитяче стаціонарне та консультативно-

діагностичне відділення по пр. Трубників, 47.  

 

За кошти обласного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту та 

здорового способу життя у 2017-2018 роках реалізовано 2 проекти (один 

повністю, один частково): 

 капітальний ремонт «Шахово-шашкового клубу» КЗ «НМЦФЗН 

«Спорт для всіх» по пр. Трубників, 13А. Освоєно 1293,4 тис.грн. 

бюджетних коштів, чим створено належні умови для занять 

інтелектуальними видами спорту для 1000 осіб. 

 з метою розвитку нових видів спорту в місті Нікополі, пропаганди 

здорового способу життя серед населення, забезпечення населення 

активним дозвіллям, підвищення рівня рухової активності, 

підвищення кількості населення, що прагнуть займатися фізичною 

культурою і спортом, покращення фізичного здоров’я населення 

тривають роботи з будівництва спортивно-оздоровчого комплексу 

на території парку Перемоги в м.Нікополі по вул.Херсонська. Загальна 

вартість проекту 91,7 млн грн.   

 

В місті функціонує 5 закладів культури (та їх філії): КЗ «Нікопольський 

культурно-дозвіллєвий центр» та його три філії; КЗ «Нікопольська міська 

централізована бібліотечна система» та її сім філій; КЗ «Нікопольська міська 

школа мистецтв № 1» (два корпуси); КЗ «Нікопольський Палац урочистих 

подій»; КЗ «Нікопольський краєзнавчий музей». 

У звітному періоді реалізовано два проекти за кошти місцевого бюджету: 

 капітальний ремонт КЗ «Нікопольська міська школа мистецтв № 1»                   

(пр. Трубників, 25) на загальну суму 3155,7 тис. грн; 

 реконструкція системи опалення КЗ «Нікопольський культурно-

дозвіллєвий центр» (вул. Патріотів України, 94) на загальну суму 

1439,3 тис. грн. 

Зазначені проекти направлені на поліпшення умов громадян для ефективної 

діяльності педагогічних працівників школи мистецтв та сприяння розвитку 

музичного виховання для учнів школи також на покрашення умов праці 

співробітників культурно-дозвіллєвого центру, створення відповідних умов 

для відвідувачів закладу в зимовий період. 

 



З метою безперебійної подачі води для мешканців міста Нікополя проведено 

капітальні та поточні ремонти водопровідних мереж. Так, за період 2015-

2018 років капітально відремонтовано за кошти місцевого бюджету 8,6 км 

водогону. Загальна кошторисна вартість складає 7,1 млн. грн. Поточні роботи 

з заміни водопровідних мереж проведено на 15 км водогону. Загальна 

кошторисна вартість складає 8,5 млн грн. 

 У 2016 році закінчено реконструкцію 3-го підйому по вул. Альпова, 3. 

Освоєно майже 4,2 млн грн. бюджетних коштів. Водовід 

забезпечуватиме питною водою мешканців м. Нікополь. 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді:  

 2015 рік: Реалізовані проекти з капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення на території м. Нікополя на суму – 699,3 тис. 

грн. Проведено роботи з поточного ремонту мереж зовнішнього 

освітлення на суму 298,1 тис. грн. Утримання мереж зовнішнього 

освітлення (заміна СІП – 16 км, заміна ламп зовнішнього освітлення у 

кількості 3971 на суму 590 тис. грн). 

 2016 рік: Реалізовані проекти з капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення на території м. Нікополя на суму 548,8 тис. 

грн. Проведено роботи з поточного ремонту мереж зовнішнього 

освітлення на суму 1286,1 тис. грн. Утримання мереж зовнішнього 

освітлення (заміна СІП – 20,2 км., заміна ламп зовнішнього освітлення 

у кількості 3640 шт. на загальну суму 502,9 тис. грн). 

 2017 рік: Реалізовані проекти з капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення на території м. Нікополя на суму 160,8 тис. 

грн. Утримання мереж зовнішнього освітлення (заміна СІП – 18 км, 

заміна ламп зовнішнього освітлення у кількості 2165 шт. на загальну 

суму 1489,9 тис. грн). 

 2018 рік: За кошти місцевого бюджету проведені роботи з поточного 

ремонту мереж зовнішнього освітлення на суму 162,5 тис. грн. За 

кошти субвенції проведено роботи з поточного ремонту мереж 

зовнішнього освітлення суму 95 тис. грн. Утримання мереж 

зовнішнього освітлення (заміна СІП – 38,6 км, заміна ламп зовнішнього 

освітлення у кількості 2822 шт. на загальну суму 1650 тис. грн).  

 

2016 року відключено від мереж централізованого теплопостачання 

багатоквартирні будинки, бюджетні та інші установи незалежно від форми 

власності, що опалюються від ТФК по вул. Краснодонській, 70, від котельні по 

вул. Першотравнева, 26 та інших котелень НКП «Нікопольтеплоенерго» за 

необхідністю». Станом на квітень 2016 року в КП «Нікопольтеплоенерго» 

перебувало 8500 абонентів, які користувались централізованим опаленням, 



що складало усього 24%, тобто 76% абонентів ще до 2017 року відмовились 

від централізованого опалення. 

Протягом 2016 року процес децентралізації тривав активно, матеріальну 

допомогу на встановлення індивідуального опалення отримали 4570 осіб на 

загальну суму 27,9 млн грн.  

У 2017 році активність у даному напрямку знизилась, 210 осіб отримали 

кошти з місцевого бюджету на встановлення індивідуальних джерел 

опалення на 1,4 млн грн. 

У 2018 році лише 5 осіб отримали майже 25 тис. грн на встановлення 

індивідуального опалення. 

Таким чином, 4785 колишніх абонентів НКП «Нікопольтеплоенерго» 

забезпечені індивідуальними джерелами опалення. 

За рахунок виконання природоохоронних заходів забезпечується екологічна 

безпека, скорочується рівень забруднення навколишнього середовища та 

поліпшується якість життя населення міста Нікополя. 

У 2015 році за рахунок коштів місцевого бюджету по фонду ОНПС : 

 розроблено проект «Реконструкція водопонижувальних скважен у  

м. Нікополі в районі масиву Новопавлівка» та роботи по реконструкції 

– 525,9 тис. грн; 

 розроблено схему санітарної очистки міста – 97,95 тис. грн; 

 виконані заходи з пропаганди екологічних знань для дітей дошкільного 

та шкільного віку – 93,8 тис. грн. 

У 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету по фонду ОНПС: 

  виконання проектних робіт по реконструкції водопонижувальних 

свердловин у м. Нікополі в районі масиву Новопавлівка – 1077,7 тис. грн; 

 придбано багаторічні зелені насадження – 99,8 тис. грн; 

 виконані заходи з пропаганди екологічних знань для дітей дошкільного 

та шкільного віку – 35,3 тис. грн. 

 придбання та впровадження установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування побутових відходів, кубових залишків –  

869,6 тис. грн. 

За рахунок коштів фонду ОНПС обласного бюджету: 

 придбання та впровадження установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування побутових відходів, кубових залишків –  

10,3 млн грн. 

У 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету по фонду ОНПС: 

 придбано багаторічні зелені насадження – 136,0 тис. грн; 

 перераховано проект «Автоматизована система екологічного 

моніторингу стану атмосферного повітря на території м. Нікополя» 

– 97,9 тис. грн; 

 розроблено проект на реконструкцію каналізаційної насосної станції 

«Головна» на вул. Херсонська, 300 в м Нікополі – 583,2 тис. грн. 



 придбання та впровадження установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування побутових відходів, кубових залишків –  

2690 тис. грн; 

 виконані заходи з пропаганди екологічних знань для дітей дошкільного 

та шкільного віку – 22,9 тис. грн. 

У 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету по фонду ОНПС: 

 виконані заходи з пропаганди екологічних знань для дітей дошкільного 

та шкільного віку – 37,3 тис. грн; 

 перший етап розробки проекту на реконструкцію каналізаційних 

очисних споруд по вул. Херсонська 557 – 714,4 тис. грн.  

З метою дотримання безпеки пересування автотранспорту та поліпшення 

умов проживання за рахунок коштів бюджетів різних рівнів виконано 

ремонт доріг місцевого значення: у 2015 році – 80,9 тис. м2 на суму 43,9 млн 

грн; у 2016 році – 69,0 тис. м2 на суму 21,1 млн грн; у 2017 році – 59,1 тис. м2 

на суму 20,2 млн грн; план виконання 2018 року – 59,5 тис. м2 на суму  

36,1 млн. грн. 

На сьогодні в м. Нікополь відсутній комунальний транспорт. Транспортна 

мережа міста включає в себе 19 міських маршрутів загального користування 

в звичайному режимі руху. Обслуговуванням пасажирів займається  

16 приватних перевізників (14 ФОП та 2 юридичні особи).  

Для поліпшення якості перевезення людей з інвалідністю 58 міських 

автобусів обладнані зовнішніми звуковими інформаторами, у 15 автобусах 

МАN можна регулювати висоту посадки (з пандусами), тобто призначені для 

перевезення маломобільних груп населення. 

Для підвищення ефективності контролю за роботою транспорту за рахунок 

перевізників встановлено спецобладнання (трекери) на 27 автобусах та 

підключено до системи GPS-моніторингу.  

В м. Нікополі функціонує відділ «Центр надання адміністративних послуг м. 

Нікополя» управління адміністративних послуг та дозвільних процедур НМР 

(далі – Центр), який здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна» 

і надає 121 адміністративну послугу. У 2015 році надано 14544 послуги, у  

2016 році – 20577, у 2017 році – 20729, у 2018 році – 26271.  

У Центрі функціонує електронна система «Віртуальний офіс електронних 

адміністративних послуг Дніпропетровської області», в якій здійснюється 

реєстрація наданих адміністративних послуг. 

У 2016 році адміністратори Центру отримали підключення до  електронних 

систем державного реєстру речових прав на нерухоме майно та єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, що надало можливість більш ефективно та 

кваліфіковано обслуговувати суб’єктів звернення та надавати адміністративні 

послуги. 



В 2018 році для здійснення прийому документів по оформленню та видачі 

або обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі 

термінове оформлення) придбано дві робочі станції на суму 700 тис. грн. По 

даній  послузі адміністраторами Центру прийнято 1280 заяв, з них: 1153 – по 

оформленню та видачі або обміну паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон та 127 заяв по достроковому оформленню та видачі або обміну 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон.  

З метою попередження та зменшення злочинності в місті протягом  

2016-2018 років встановлено 124 камери відеоспостереження, з них  

6 облаштовані програмним забезпеченням для моніторингу та фіксації авто 

номерів. За допомогою даних з камер Нікопольським відділом поліції ГУ НП 

у Дніпропетровській області було розкрито 3 угони транспортних засобів,  

3 розбійних напади, 49 пограбувань, 32 фактів крадіжок та 67 фактів ДТП. 

Користувачі мережі Інтернет близько 800 тисяч разів відвідали Інтернет 

сторінку «Нікополь – прозоре місто»  (http://nikopol.cam.dp.ua/).  

 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ №14  

 
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.  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРОЇЖДЖОЇ ЧАСТИНИ ПР. ТРУБНИКІВ  

  
У 2015 році проведено капітальний ремонт дороги, яка є однією з 

центральних вулиць міста та через яку проходить великий потік 

автотранспорту, в тому числі й маршрути міських пасажирських перевезень 

та є вкрай необхідною для забезпечення соціального благополуччя  

мешканців міста.  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ПО ВУЛ. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ 

  
У 2017-2018 роках проведено капітальний ремонт дороги, яка є однією з  

4 центральних вулиць міста та зв’язує північну і південну частини міста 

Нікополь, через яку проходить великий потік автотранспорту, в тому числі й 

маршрути міських пасажирських перевезень, а також щорічно відбувається 

почесна хода, присвячена відзначенню Дня перемоги у Другій світовій війні. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ПО ВУЛ. ДОВГАЛІВСЬКА 

Дорога по вул. Довгалівська проходить як центральна через весь житловий 

масив «Новопавлівка», де мешкають мешканці приватних будівель. Вулиця є 

зв’язуючим напрямком мешканців мікрорайону з центральною частиною 

міста. Частина вулиці до 2017 року була зовсім не асфальтованою. Роботи 

проведено у 2017-2018 роках.  

 



 
 

КАПІТАЛЬНИЙ  РЕМОНТ ДОРОГИ ПО ВУЛ. РИЖИКОВА 

Дорога по вул. Рижикова є однією з головних зв’язуючих доріг міста до 

мікрорайону «Новопавлівка», через яку проходить три маршрути 

загальноміського автотранспорту та знаходиться 5 соціальних об’єктів. На 

мікрорайоні «Новопавлівка» знаходиться лише приватна забудова житлових 

будинків, більшість мешканців яких пересувається на приватному 

автотранспорті саме по зазначеній вулиці. 

 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ГЕРЦЕНА 

  
У 2018 році виконано реконструкцію території колишнього пустирю на 

житловому масиві «Північний» по вул. Герцена загальною площею 800 м2. 

Було облаштовано тротуарні доріжки та зовнішнє освітлення, встановлені 

лави, спортивні та дитячі майданчики. 

 

 

 

 



ПРИТУЛОК ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН 

З 2015 року почав свою 

роботу притулок для 

безпритульних тварин, який 

розрахований на одночасне 

утримання 148 собак, та на 

сьогоднішній день 

знаходиться на балансі у КП 

«Міськавтодор-1». Основним 

завданням притулку є 

проведення біостерилізації 

виловлених тварин з метою зменшення їх розмноження в місті Нікополь. На 

підприємстві для виконання завдань, покладених на притулок, а саме 

проведення біостерилізації, укладається договір про надання послуги з 

ветеринарним лікарем, який проводить відповідні процедури.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ 3-ГО ПІДЙОМУ ПО ВУЛ. АЛЬПОВА, 3 

 
Для позитивного вирішення питання збереження системи централізованого 

водопостачання для усіх споживачів м.Нікополь та зменшення собівартості 

послуг з водопостачання питної води у м.Нікополь була необхідна реалізація 

проекту «Реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м. Нікополь».  

Реалізація проекту та зміна схеми водопостачання західної частини міста 

дозволила припинити збиткову закупівлю питної води від  

ПрАТ «Енергоресурси». Подача питної води споживачам здійснюється 

ліцензованим КП «Нікопольводоканал», а не підприємством приватної 

форми власності, що забезпечує стабільність послуги водопостачання 

мешканцям. 

 

БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

Першою інвестицією з боку канадців, що була зроблена в рамках Угоди про 

зону вільної торгівлі між Україною та Канадою, стало будівництво сонячної 

електростанції потужністю 10,5 мегават. Сонячну електростанцію збудовано 

в м. Нікополі на земельній ділянці комунальної власності площею 15 га і 

введено в промислову експлуатацію 26 січня 2018 року в рамках спільного 

інвестиційного проекту канадської компанії TIU Canada і місцевого 

спеціалізованого підприємства ТОВ «Екотехнік Нікополь».  



Водночас створено 25 нових 

робочих місць. Загальний обсяг 

надходжень до місцевого 

бюджету в 2017 році склав  

2040,0 тис. грн. У 2018 році 

місцевий бюджет отримав  

961,3 тис. грн орендної плати за 

використання земельної ділянки 

комунальної власності площею 

15 га. Загальний обсяг канадських інвестицій становить 10,5 млн євро. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ АМБУЛАТОРІЇ №1 та 3  

КЗ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД» ПІД ДИТЯЧЕ СТАЦІОНАРНЕ  

ТА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 
На даний час проводиться реконструкція частини будівлі амбулаторій  № 1 

та 3 «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 

адресою: м. Нікополь, проспект Трубників, 47, де будуть розташовані дитяче 

стаціонарне та консультативно-діагностичне відділення дитячої міської 

лікарні. Консультативно-діагностичне та стаціонарне відділення будуть 

знаходитись в одній будівлі. Крім того, лікарня буде оснащена всім 

необхідним сучасним обладнанням, а навколо будівлі з’явиться невелика 

паркова зона. 

 

БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД»  ПО ВУЛ. ЧАЛОГО, 121/1 

  
Завдяки реалізації проекту з капітального будівництва будівлі під 

амбулаторію ЗПСМ КЗ «Нікопольський центр первинної медико-санітарної 



допомоги» за адресою: м. Нікополь, вул. Чалого, 121/1 у населення 

відділених районів з’явиться можливість без перешкод добратися до 

амбулаторії та відвідати сімейного лікаря та педіатра, що вкрай важливо 

особливо для літніх мешканців та молодих матусь. Це все веде до  

поліпшення умов надання послуг медичного обслуговування та лікування 

дитячого населення у місті. 

 

ПРИДБАННЯ СУЧАСНОГО МЕДОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОЛІКЛІНІЧНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ КЗ «НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №4» ДОР» 

В 2017 році придбано 

рентгендіагностичне обладнання 

(1885,7 тис. грн). Завдяки цьому 

придбано 

сучасний 

рентген 

апарат 

«Медикс». 

Значно розширився спектр та якість надання 

медичних послуг мешканцям міста. 

В 2017 році придбано на придбання сучасний 

діагностичний мамограф «Либідь» для 

обстеження молочної залози (1998,0 тис. грн), 

завдяки чому значно підвищилась якість надання 

медичних послуг жіночому населенню міста. 
 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КДНЗ №42 

 
У 2016-2017 роках в рамках грантової угоди з ЄС/ПРООН капітально 

відремонтовано будівлю КДНЗ №42, по вул. Надьожкіна, 2 

проведено ремонт фасаду, внаслідок чого покращено стан будівлі. 

Поліпшено умови перебування 66 дошкільнят. Заміна вікон та даху 

посприяла значній економії енергоносіїв, у закладі тепер стало тепло та 

затишно. 
 

 

 

 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КДНЗ №29 

  
У 2016-2017 роках в рамках грантової угоди з ЄС/ПРООН капітально 

відремонтовано будівлю КДНЗ №29 по вул. Патріотів України, 114-В. 

На загальну суму 312,3 тис. грн було встановлено металоконструкції, а саме: 

вікна та двері, це поліпшило умови перебування 138 дошкільнят, 

забезпечило естетичний вигляд будівлі та значне енергозбереження в 

закладі. 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОПАЛЕННЯ (ВСТАНОВЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ 

КОТЕЛЕНЬ, ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ) 

У 2016-2017 роках були встановлені 

26 газових котелень, 2 електро-

генераторні та 1 твердопаливна 

котельня на загальну суму 8972,0 тис. 

грн. Це посприяло поліпшенню умов 

перебування 12097 учням та 4853 

дошкільнят. Дозволяє самостійно 

корегувати температурний режим в 

приміщеннях та підключити 

опалення у закладах освіти незалежно від погодних умов. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ «ШАХОВО-ШАШКОВОГО КЛУБУ» 

КЗ «НМЦФЗН «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

  
Реалізація даного проекту забезпечила створення належних умов для занять 

інтелектуальними видами спорту для 1000 осіб.  

 

  



 

Стратегією розвитку міста Нікополь встановлені такі базові загальноміські 

пріоритетні напрями розвитку:  

Створення умов для соціально-економічного розвитку міста;   

Підвищення якості життя в місті; 

Розвиток громади та системи управління. 

Кожний стратегічний пріоритет має стратегічні цілі. Досягти стратегічних 

цілей можливо лише за умови виконання оперативних цілей. Для виконання 

кожної оперативної цілі визначені зони стратегічної відповідальності, тобто 

відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради, що відповідають 

за їх виконання.  

Стратегією розвитку міста Нікополя є концепція його свідомого контролю у 

довгостроковій перспективі. Основні завдання Стратегії розвитку міста та 

його населення є основою для: 

своєчасного, ефективного та дієвого управління муніципалітету та його 

повноважних органів як у короткостроковій, так і у довгостроковій 

перспективі;   

оптимального використання  своїх обмежених фінансових ресурсів; 

отримання зовнішніх джерел фінансування; 

інтеграції та активізації жителів міста.  

Головна цінність цієї стратегії полягає в орієнтації на розвиток та поліпшення 

умов життя кожного мешканця та економічного розвитку громади в цілому.  

 

 

1. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

бюджетів різних рівнів приблизно на загальну суму 59000,0 тис. грн., а саме: 

 капітальний ремонт проїжджої частини, тротуару по вул. 

Станіславського із відновленням зливової каналізації; 

 капітальний ремонт дороги по вул. Патріотів України; 

 продовження капітального ремонту тротуару з елементами 

благоустрою по вул. Першотравнева від вул. Шевченка до вул. 

Патріотів України. 

2. Проведення поточного ремонту на 20 км водопровідних мереж для 

поліпшення якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з 

централізованого водопостачання близько 50 тис. осіб у місті:  



 проведення заходів з водопониження по вул Довгалівська, на масивах 

Північному, Чкалівському на суму – 1,0 млн грн; 

 реконструкція водопровідної насосної станції по вул. Межова, 2 на суму 

– 29,0 млн грн; 

 санація водопроводу по вул. Довгалівська (вул. 8 Березня – вул. Межова) 

на суму – 10,0 млн грн. 

3. Виконання робіт з встановлення (будівництва) мереж зовнішнього 

освітлення на території м. Нікополя. 

4. Заміна існуючих ламп зовнішнього освітлення на енергозберігаючі з 

метою економії на оплату електроенергії. 

 

Основні пріоритетні напрямки перспективного  розвитку в 2019-2021 році:  

 Будівництво двох комунальних позашкільних закладів освіти, що 

забезпечить відкриття додаткових місць у ДНЗ міста, та дасть 

можливість влаштувати дітей у садочки з найближчих районів.  

 Капітально відремонтувати приміщення та будівлі підпорядковані 

відділу освіти: утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, ремонт 

покрівель, тощо. 

 Ремонт будівлі та приміщення комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсного центру» для дітей з особливими освітніми потребами. 

 Капітальний ремонт адміністративно-технічної будівлі (відкриття 

комунального позашкільного закладу) з улаштуванням класів 

робототехніки. 

 Капітальний ремонт будівлі комунального екологічного дошкільного 

навчального закладу (ясел-садок) №53 «Золотий півник» із 

використанням енергозберігаючих технологій. 

 Будівництво спортивної зали з плавальним басейном та 

облаштуванням переходу в КЗ НСЗШ №21. 

 Капітальні ремонти протипожежного захисту комунальних закладів. 

Всі ці заходи сприяють створенню сприятливих, оптимальних умов 

перебування, навчання і виховання дітей у навчальних закладах міста з 

урахуванням пріоритетів збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників 

педагогічного процесу.  

Основною метою є задоволення культурних потреб мешканців міста, 

посилення ролі культури в місті, підвищення її ролі у розвитку 

громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку 

культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, 

збереження національно-культурної спадщини. На 2019 рік планується 

здійснення проектів:  

 капітальний ремонт адміністративної будівлі закладу культури за 

адресою: вул. Микитина, 10 на суму 3425,6 тис. грн. 

 капітальний ремонт приміщення будівлі харчоблоку під гончарну 

майстерню за адресою: пр. Трубників,35 на суму 386,8 тис. грн.  



Протягом 2021 року планується проведення капітального ремонту  

КЗ «Нікопольський культурно-дозвіллєвий центр» філія №3 «Оберіг»  

вул. Микитина, 3 на загальну суму 3123,5 тис. грн. 

 

Реконструкція стадіону «Металург ім. О.І. Куценка» по вул. Трубників,  

48 забезпечить належними умовами для занять фізичною культурою і 

спортом мешканців міста, активним дозвіллям, підвищить рівень рухової 

активності, збільшить кількість населення, що прагнуть займатися фізичною 

культурою і спортом. Вартість реалізації проекту: 78,3 млн грн. 

 

В 2019 році продовжиться реконструкція частини будівлі КЗ «НЦПМСД» під 

дитяче стаціонарне та консультативно-діагностичне відділення по пр. 

Трубників, 47 на суму 11,0 млн грн. 
Заплановано закінчення капітального ремонту будівлі інфекційного 

відділення КЗ «НМЛ №1» ДОР» по вул. 50 років НЗФ, 2а на суму 2,4 млн грн. 

На 2019 рік за рахунок коштів місцевого бюджету по фонду ОНПС 

планується: 
 Впровадження муніципальної автоматизованої системи екологічного 

моніторингу стану атмосферного повітря» – 899,0 тис. грн з 

співфінансуванням з обласного бюджету – 3472,0 тис. грн. 

 Організація і здійснення робіт з екологічної освіти та заходів з пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища – 40,0 тис. грн. 

 Заходи з озеленення міста Нікополь (придбання багаторічних зелених 

насаджень, висадка та утримання зелених насаджень) – 500,0 тис. грн. 

 Другий етап по розробці проекту на реконструкцію каналізаційних 

очисних споруд по вул. Херсонська, 557 – 576,0 тис. грн. 

 Придбання мулоскрьобу для первинного радіального відстійника на 

каналізаційних очисних спорудах по вул. Херсонська, 557 – 950,0 тис. грн. 

 Розробка проекту водоохоронної зони в межах міста Нікополя –  

150,0 тис. грн. із софінансуванням з обласного бюджету – 6750,0 тис. грн. 

 Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські 

розроблення. Внесення змін та доповнень до схеми санітарного 

очищення м. Нікополя Дніпропетровської області – 180 тис. грн. 

На 2020 рік за рахунок коштів місцевого бюджету по фонду ОНПС 

планується: 
 Реконструкція каналізаційних очисних споруд  по вул. Херсонська, 557 

– 50,0 млн грн за рахунок обласного співфінансування з фонду ОНПС. 

 Реконструкція каналізаційної насосної станції «Головна» по вул. 

Херсонська 300 – 13,2 млн грн за рахунок обласного фонду ОНПС. 



 Організація і здійснення робіт з екологічної освіти та заходів з пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища – 40,0 тис. грн. 

 Заходи з озеленення міста Нікополь (придбання багаторічних зелених 

насаджень, висадка та утримання зелених насаджень) – 500,0 тис. грн. 

 Розробка проектів парків, скверів та місць загального користування – 

350,0 тис. грн. 

 Капітальний ремонт берегозакріплювальних споруд в районі вулиць 

Нестерова і Рижикова. 

На 2021 рік за рахунок коштів місцевого бюджету по фонду ОНПС 

планується: 
 Придбання спеціальної техніки та спеціального обладнання, 

необхідних для екологічно безпечного, роздільного збирання, 

сортування, знешкодження, захоронення, зберігання твердих та 

рідких побутових відходів на території міста Нікополь – 4000,0 тис. 

грн за рахунок обласного співфінансування з фонду ОНПС. 

 Другий етап Проекту рекультивації полігону ТПВ – 500,0 тис. грн. 

 Організація і здійснення робіт з екологічної освіти та заходів з пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища – 40,0 тис. грн. 

 Заходи з озеленення міста Нікополь (придбання багаторічних зелених 

насаджень, висадка та утримання зелених насаджень) – 500,0 тис. грн. 
 

 

БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛІ ОБ’ЇЗНОЇ ДОРОГИ В МІСТІ НІКОПОЛЬ 

 
Щоденно через місто по автомобільній дорозі національного значення  

Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя проїжджає близько 315 вантажних 

та 6034 легкових автомобілів, що негативно відображається на екологічному 

стані навколишнього середовища міста, а також є загрозою для мешканців, 

так як траса проходить у безпосередній близькості до об’єктів соціальної 

сфери міста. Планується влаштування територіальної об’їзної дороги з метою 

відведення транзитного транспорту з центральних магістралей міста, тим 

самим зменшити навантаження на вулично-магістральну мережу міста, 

поліпшити екологічну складову в місті та покращити умови безпеки руху в 

місті. 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ «ПЕРЕМОГИ» 

 
Парк «Перемоги» – це найбільша територія відпочинку мешканців міста, яка 

складає приблизно 30 га. Заплановано проведення покращення умов для 

проведення дозвілля мешканців міста та організація різноманітних зон 

відпочинку на території парку. На території парку буде умовно поділено та 

облаштовано зони: масових заходів; тихого відпочинку та прогулянок; розваг 

та атракціонів; відпочинку та розваг дітей; культурно-освітніх заходів; 

фізкультурно-оздоровча зона; адміністративно-господарча зона; зона 

паркування автотранспорту та зони входів в парк. Вартість робіт з 

реконструкції складає близько 230,0 млн грн. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ІМ. О.С. ПУШКІНА 

 
Парк займає площу 2,5 га. Виконання робіт заплановано з метою 

вдосконалення існуючої планувальної структури, створення нових 

ландшафтно-декоративних елементів благоустрою, обладнання малих 

архітектурних форм, які мають відповідати сучасним вимогам суспільства і 

забезпечити комфортні умови відпочинку та оздоровлення населення. На 

території парку буде умовно поділено та облаштовано зони: масових заходів; 

тихого відпочинку та прогулянок; розваг та атракціонів; відпочинку та розваг 

дітей; фізкультурно-оздоровча зона; господарча зона; зона паркування 

автотранспорту та зони входів в парк. Вартість робіт з реконструкції складає 

18,0 млн грн. 

 

 

 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬКОГО ПЛЯЖУ 

  
Передбачається благоустрій території вздовж Каховського водосховища від 

Нікопольського річкового порту до пров. Звивистий, а саме: ремонт проїзної 

частини, тротуару, встановлення дорожньої огорожі, зовнішнього освітлення 

та облаштування велодоріжок, а також благоустрій міського пляжу 

(стаціонарні туалети, медпункт, оглядові майданчики, оглядові вишки та 

каскадна підпірна стіна). Вартість капітального ремонту міського пляжу 

складає 50,0 млн грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРОЇЖДЖОЇ ЧАСТИНИ, ТРОТУАРУ  

ПО ВУЛ. СТАНІСЛАВСЬКОГО 

 
Відновлення ливневої каналізації по вул. Станіславського вирішить питання 

ліквідації накопичення води з вул. Електрометалургів, вул. 50 років НЗФ, пр. 

Трубників, району 1 лікарні, скверу на площі «Незалежності» та району НТ 

НМетАУ, в тому числі й на території розташованих поблизу житлових 

будинків. Вартість робіт з капітального ремонту 22,0 млн грн. 

 

БУДІВНИЦТВО АБО ПРИДБАННЯ ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ЦНАП 

 



Будівництво або придбання окремої будівлі ЦНАП створить зручні та 

сприятливі умови для отримання адміністративних послуг суб’єктами 

звернень. Передбачається збільшення переліку адміністративних послуг, 

отриманих в одному місці; підвищення роботи працівників суб’єктів надання 

адміністративних послуг. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПО ВУЛ. ТРУБНИКІВ, 12-А 

 
У 2019 році планується капітально відремонтувати приміщення та будівлю 

для сприятливого перебування дітей та працівників на загальну суму  

5,0 млн грн. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО 

ДНЗ (ЯСЕЛ-САДОК) №53 «ЗОЛОТИЙ ПІВНИК» 

У 2019 році планується капітально відремонтувати будівлю ДНЗ (ясел-садок) 

№53 «Золотий півник» по вул. в.Усова, 6, із використанням 

енергозберігаючих технологій на загальну суму 8,8 млн грн, а саме: провести 

заміну вікон, дверей та комунікацій. Це посприяє поліпшенню умов 

перебування 240 дошкільнят. 

 

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ З ПЛАВАЛЬНИМ БАСЕЙНОМ ТА 

ОБЛАШТУВАННЯМ ПЕРЕХОДУ В КЗ «НСЗШ №21» 

 
будівництво спортивної зали з плавальним басейном та облаштуванням 

переходу в КЗ «НСЗШ №21» по вул. гагаріна, 161 надасть змогу 476 учням 

займатися спортом. 

Новий та привабливий проект для нашого міста планується реалізувати в 

2019-2020 роках, на загальну суму 8,8 млн грн.  

 

 

 



БУДІВНИЦТВО КДНЗ (ЯСЕЛ-САДКА) «СВІТАНОК» 

 
Один з найважливіших та масштабніших проектів нашого міста, який 

планується реалізувати у 2019-2020 роках на загальну суму 14,2 млн грн.  

Будівництво КДНЗ (ясел-садка) «Світанок» по вул. Першотравнева та  

вул. 8 березня забезпечить відкриття 110 додаткових місць у ДНЗ міста та 

можливість влаштувати дітей у садочок з найближчих районів навколо 

майбутнього дитячого садочка.  

 

БУДІВНИЦТВО КДНЗ САНАТОРНОГО ТИПУ «ДИВОГРАЙ» 

  
Ще один з найважливіших та масштабніших проектів нашого міста, який 

планується реалізувати у 2019-2020 роках на загальну суму 14,3 млн грн. 

Будівництво КДНЗ санаторного типу «Дивограй» по вул. Івана Куценка 

забезпечить створення 115 додаткових місць та можливість влаштувати дітей 

у садочок в одному із найвіддаленіших мікрорайонів міста. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КЗ НСЗШ «НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №19» 

  



Планується у 2019-2020 роках відновити будівлю закладу від фасаду та всіх 

комунікацій на загальну суму 8,8 млн грн.  

Капітальний ремонт будівлі КЗ НСЗШ «Нікопольська СЗОШ I-III ступенів 

№19» по вул. Добролюбова, 47 надасть можливість оновити будівлю для 

сприятливого перебування та навчання 460 учнів. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КЗ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №26» 

  
Запланований на 2019-2020 роки капітальний ремонт будівлі надасть школі 

новий вигляд та забезпечить поліпшення перебування 600 учнів у 

комфортних та сприятливих для навчання умовах.  

Загальна вартість капітального ремонту будівлі КЗ «Спеціалізована 

природничо-математична школа I-III ступенів №26» по вул. Каштанова, 62 – 

9000,0 тис.грн. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ «МЕТАЛУРГ ІМ. О.І. КУЦЕНКА» 

  
Основною метою реконструкції стадіону «Металург ім. О.І. Куценка» по вул. 

Трубників, 48 є створення належних умов для занять фізичною культурою і 

спортом, забезпечення населення активним дозвіллям, підвищення рівня 

рухової активності, підвищення кількості населення, що прагнуть займатися 

фізичною культурою і спортом (9350 ос.). Реалізувати проект планується 

протягом 2019-2021 рр. 

 

  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Реконструкція парку ім. О.С. Пушкіна Вдосконалення існуючої планувальної 

структури, створення нових ландшафтно-

декоративних елементів благоустрою, 

обладнання малих архітектурних форм, 

які мають відповідати сучасним вимогам 
суспільства і забезпечити комфортні 

умови відпочинку та оздоровлення 

населення.  

благоустрій Капітальний ремонт міського пляжу, в 

тому числі під’їзних шляхів, тротуарів, 

освітлення тощо 

Благоустрій території вздовж Каховського 

водосховища від Нікопольського 

річкового порту до пров. Звивистий для 

всіх мешканців міста 

благоустрій Капітальний ремонт фонтану біля 

медичного училища Сквер «Визволення», 
по вул. Херсонська 

Поліпшення естетичного вигляду скверу 

благоустрій Капітальний ремонт центрального 

острівця в формі кола на перетинанні 

вул. Електрометалургів пр. Трубників і 

вул. Першотравнева 

Поліпшення естетичного вигляду 

центральної частини міста 

благоустрій Продовження капітального ремонту 

тротуару з елементами благоустрою по 

вул. Першотравнева від вул. Шевченко до 

вул. Патріотів України 

Покращення умов для проведення  

дозвілля та пішохідного пересування 

мешканців міста 

благоустрій Реконструкція бульварної частини пр. 

Трубників та каштанової алеї 

Покращення умов для проведення  

дозвілля та пішохідного пересування 
мешканців міста 

благоустрій Реконструкція парку «Перемоги» по пр. 

Трубників  

Покращення умов для проведення 

дозвілля мешканців міста та організація 

різноманітних зон відпочинку на 

території парку 

виробництво Організація цеху по виготовленню  

вишиванок на базі існуючої фабрики 

виробництва текстильних виробів, вул. 

Шмідта, 1а 

Сприяння розвитку легкої промисловості 

в місті, створення нових робочих місць, 

підготовка кваліфікованих кадрів 

водопостачан-
ня 

Реконструкція водопровідної насосної 
станції по вул. Межова, 2 

Забезпечення стабільного 
водопостачання селищ Нікопольського 

району 

водопостачан-

ня 

Санація водопроводу по вул. 

Довгалівська (вул. 8 Березня – вул. 

Межова) 

Забезпечення стабільного 

водопостачання 

дитячі садки Капітальний ремонт будівлі комунального 

екологічного ДНЗ (ясел-садка) №53 

«Золотий півник», вул. В.Усова, 6 

Поліпшення умов перебування 240 

дошкільнят 

дитячі садки Будівництво КДНЗ (ясел-садка) 

«Світанок», вул. Першотравнева та вул. 8 
Березня 

Відкриття дошкільного навчального 

закладу надасть можливість забезпечити 
110 дітей дошкільною освітою 

дитячі садки Будівництво КДНЗ санаторного типу 

«Дивограй», вул. І.Куценка 

Відкриття дошкільного навчального 

закладу надасть можливість забезпечити 

115 дітей дошкільною освітою 



дитячі садки Капітальний ремонт фасаду з 

теплоізоляцією стін будівлі комунального 

ДНЗ (ясла-садок) № 47, вул. Шевченка, 

109-а 

Поліпшення умов перебування 281 

вихованця 

дитячі садки Капітальний ремонт фасаду з 

теплоізоляцією стін будівлі комунального 

ДНЗ (ясла-садок) № 18, вул. Микитинська, 

49 

Поліпшення умов перебування 203 

вихованців 

дитячі садки Капітальний ремонт фасаду з 
теплоізоляцією стін будівлі комунального 

ДНЗ (ясла-садок) № 54, вул. 

Добролюбова, 23-а 

Поліпшення умов перебування 254 
вихованців 

дитячі садки Капітальний ремонт будівлі із 

використанням енергозберігаючих 

заходів у комунальному ДНЗ (ясла-садок) 

№ 30, вул. Трубченка, 54 

Поліпшення умов перебування 240 

вихованців 

дитячі садки Реконструкція системи опалення у 

комунальному ДНЗ (ясла-садок) №13, 

вул. Микитинська, 23 

Поліпшення умов перебування учнів 82 

вихованців 

дитячі садки Капітальний ремонт будівлі комунального 

ДНЗ (ясла-садок) №10, вул. Світла, 40 

Поліпшення умов перебування учнів 182 

вихованця 

дитячі садки Капітальний ремонт протипожежного 

захисту комунального ДНЗ (ясла – садок) 

№ 7 «Барвінок», вул. Герцена, 11 

Поліпшення умов перебування 132 

вихованців 

дитячі садки Капітальний ремонт протипожежного 

захисту комунального ДНЗ (ясла – садок) 

№12 «Світлячок», пр. Трубників, 12а 

Поліпшення умов перебування 229 

вихованців 

дитячі садки Капітальний ремонт протипожежного 

захисту комунального ДНЗ №26 

«Росточок» музично – естетичного 
профілю, вул. Мозолевського, 25а 

Поліпшення умов перебування 70 

вихованців 

дитячі садки Капітальний ремонт протипожежного 

захисту комунального ДНЗ (ясла – садок) 

№30 «Оленка», вул. Трубченка, 54 

Поліпшення умов перебування 240 

вихованців 

дитячі садки Капітальний ремонт протипожежного 

захисту комунального ДНЗ (ясла – садок) 

№34 «Маргаритка», вул. Станіславського, 

32 

Поліпшення умов перебування 177 

вихованців 

дитячі садки Капітальний ремонт протипожежного 

захисту комунального ДНЗ (ясла – садок) 
№49 «Ведмежатко», вул. Мініна, 10-А 

Поліпшення умов перебування 104 

вихованців 

дитячі садки Забезпечення додатковим еваковиходом 

у комунальному ДНЗ (ясла – садок) №4 

«Чайка» із спеціалізацією по 

розвиваючому навчанню, вул. 

Електрометалургів, 46А 

Поліпшення умов перебування 175 

вихованців 

дитячі садки Забезпечення додатковим еваковиходом 

у комунальному ДНЗ (ясла – садок) №11 

«Ластівка», вул. Добролюбова, 60 

Поліпшення умов перебування 130 

вихованців  

дитячі садки Забезпечення додатковим еваковиходом 
у комунальному ДНЗ (ясла – садок) №13 

«Золотий ключик», вул. Микитинська, 23 

Поліпшення умов перебування 82 
вихованців 

дороги Будівництво магістралі об’їзної дороги в 

місті Нікополь 

Зменшення навантаження на вулично-

магістральну мережу міста, поліпшення 

екологічної складової в місті, 

покращення умов безпеки руху в місті 

дороги Капітальний ремонт проїжджої частини, 

тротуару по вул. Станіславського із 

відновленням ливневої каналізації 

Покращення стану асфальтобетонного 

покриття проїжджої частини та тротуару 

дороги Капітальний ремонт дороги по вул. 
Патріотів України 

Покращення стану асфальтобетонного 
покриття проїжджої частини  



дороги Проектування та реконструкція 

шляхопроводу по вул. Електрометалургів 

Забезпечення безпечного руху через 

шляхопровід 

екологія Проведення заходів з водопониження 

вул. Довгалівська, на масивах Північному 

та Чкалівському 

Зниження рівня стічних та дренажних 

вод, уникнення підтоплення житлового 

масиву міста 

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. В.Усова, 14 

Поліпшення умов проживання для 178 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. В.Усова, 27 

Поліпшення умов проживання для 112 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 
житлового будинку по вул. В.Усова, 33 

Поліпшення умов проживання для 150 
мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. В.Усова, 42 

Поліпшення умов проживання для 157 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Героїв 

Чорнобиля, 142 

Поліпшення умов проживання для 29 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Героїв 

Чорнобиля, 23 

Поліпшення умов проживання для 238 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Героїв 
Чорнобиля, 69 

Поліпшення умов проживання для 22 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Героїв 

Чорнобиля, 71 

Поліпшення умов проживання для 29 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Героїв 

Чорнобиля, 73 

Поліпшення умов проживання для 31 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Героїв 

Чорнобиля, 75 

Поліпшення умов проживання для 38 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Гагаріна, 18 

Поліпшення умов проживання для 19 
мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Гагаріна, 22б 

Поліпшення умов проживання для 29 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Гагаріна, 4а 

Поліпшення умов проживання для 12 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Гагаріна, 62 

Поліпшення умов проживання для 53 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Добролюбова, 27 

Поліпшення умов проживання для 294 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Дружби, 20 

Поліпшення умов проживання для 108 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 
житлового будинку по вул. 

Електрометалургів, 17/2 

Поліпшення умов проживання для 117 
мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку вул. 

Електрометалургів, 32а 

Поліпшення умов проживання для 168 

мешканців 

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. І.Мазепи, 25 

Поліпшення умов проживання для 33 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. І.Мазепи, 26 

Поліпшення умов проживання для 16 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Кармелюка, 1 

Поліпшення умов проживання для 27 
мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Малиновського, 31 

Поліпшення умов проживання для 151 

мешканця 

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Микитинська, 

29 

Поліпшення умов проживання для 43 

мешканців 



ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. П.Орлика, 61 

Поліпшення умов проживання для 32 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. П.Орлика, 63 

Поліпшення умов проживання для 48 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Патріотів 

України, 144 

Поліпшення умов проживання для 163 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Патріотів 

України, 154 

Поліпшення умов проживання для 57 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Патріотів 

України, 93 

Поліпшення умов проживання для 237 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Трубників, 1 

Поліпшення умов проживання для 153 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Трубників, 2 

Поліпшення умов проживання для 169 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Трубників, 3 

Поліпшення умов проживання для 121 

мешканця  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Трубників, 34 

Поліпшення умов проживання для 96 

мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 
житлового будинку по пр. Трубників, 37 

Поліпшення умов проживання для 157 
мешканців  

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Трубників, 4 

Поліпшення умов проживання для 362 

мешканця 

ЖКГ Капітальний ремонт багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Трубників, 45 

Поліпшення умов проживання для 27 

мешканців  

каналізація Проектування модернізації очистки 

господарсько-побутових стоків 

(Каналізаційно-очисні споруди КП 

НВУВКГ (вул. Херсонська, 300)) 

Зменшення рівня забруднення басейну 

Каховського водосховища 

каналізація Проектування та реконструкція 

каналізаційно-очисних споруд 
(Каналізаційно-очисні споруди КП 

НВУВКГ (вул. Херсонська, 300)) 

Поліпшення якості очистки 

каналізаційних стоків м. Нікополь 

культура Капітальний ремонт адміністративної 

будівлі закладу культури, вул. Микитина, 

10 

Дасть змогу забезпечити населення 

активним дозвіллям та поліпшити умови 

відпочинку громадян міста (6000 осіб) 

культура Капітальний ремонт приміщення будівлі 

харчоблоку під гончарну майстерню, пр. 

Трубників, 35 

Популяризація гончарного мистецтва, 

збереження давніх гончарних традицій 

(1000 осіб) 

культура Капітальний ремонт КЗ «Нікопольський 

культурно-дозвіллєвий центр» філія № 3 
«Оберіг», вул. Микитина, 3 

Дасть змогу забезпечити населення 

активним дозвіллям та поліпшити умови 
відпочинку громадян міста (6300 осіб) 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція частини будівлі 

амбулаторії №1, 3 КЗ «Нікопольський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  під дитяче стаціонарне та 

консультативно-діагностичне відділення, 

пр. Трубників, 47 

Поліпшення умов надання послуг 

медичного обслуговування та лікування 

дитячого населення у місті (20123 осіб) 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі інфекційного 

відділення КП «НМЛ №1 «ДОР», вул. 50 

років НЗФ, 2а 

Поліпшення умов перебування 592 

хворих у стаціонарному відділенні 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт дитячого  

стоматологічного відділення КЗ «НМСП» 

ДОР», пр. Трубників, 8 

Поліпшення умов перебування дитячого 

населення у дитячому  відділенні міської 

стоматології (20123 осіб) 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт терапевтичного 

відділення КП «НМЛ №1 «ДОР», пр. 

Трубників, 50 

Поліпшення умов перебування 1680 

хворих у стаціонарному відділенні  

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт та заміна ліфтів 

лікарні КП «НМЛ №1 «ДОР», вул. 50 років 

НЗФ, 2а 

Поліпшення умов перебування 3780 

хворих у стаціонарному відділенні  



охорона 

здоров’я 

Встановлення модульної кисневої станції 

КП «НМЛ №1 «ДОР», вул. 50 років НЗФ, 

2а 

Поліпшення умов перебування 3780 

хворих у стаціонарному відділенні 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція системи опалення КП 

«НМЛ №1 «ДОР», вул. 50 років НЗФ, 2а 

Поліпшення умов перебування 3780 

хворих у стаціонарному відділенні  

охорона 

здоров’я 

Заміна асфальтного покриття КП «НМЛ 

№1 «ДОР», вул. 50 років НЗФ, 2а, пр. 

Трубників, 50 

Благоустрій території лікарні, поліпшення 

умов доставки хворих у стаціонарні 

відділення МЛ №1 та МЛ №4 (суміжні 

території) 2500 м2 

охорона 
здоров’я 

Капітальний ремонт покрівлі поліклініки 
КП «НМЛ №4 «ДОР», пр. Трубників, 56/2 

Поліпшення умов для 84000 відвідувачів 
поліклініки  

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт 2-го водоводу 

водонапірної станції КП «НМЛ №4 

«ДОР», пр. Трубників, 56/2 

Поліпшення умов для 84000 відвідувачів 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт трубопроводу 

внутрішньоквартальних теплових мереж 

з виконанням земельних робіт КП «НМЛ 

№4 «ДОР», пр. Трубників, 50 

Поліпшення умов перебування 3000 

хворих  

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт системи 

внутрішньоквартальних мереж 
водопроводу КП «НМЛ №4 «ДОР», пр. 

Трубників, 56/2 

Поліпшення умов для 84000 відвідувачів 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії 

КНП «НЦПМСД», вул. І.Богуна, 3 

Поліпшення умов для 82000 відвідувачів 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі клініко-

діагностичної лабораторії КНП 

«НЦПМСД», вул. І.Богуна, 3 

Поліпшення умов для 20640 осіб  

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт дороги, тротуарів та 

асфальтового покриття навколо будівлі 

амбулаторії та клініко-діагностичної 
лабораторії КНП «НЦПМСД», вул. 

І.Богуна, 3 

Благоустрій території (500 м2) 

спорт Реконструкція стадіону «Металург ім. 

О.І.Куценка», вул. Трубників, 48 

Створення належних умов для занять 

фізичною культурою і спортом, 

забезпечення населення активним 

дозвіллям, підвищення рівня рухової 

активності, збільшення кількості 

населення, що прагнуть займатися 

фізичною культурою і спортом (9350 
осіб) 

спорт Будівництво спортивно-оздоровчого 

комплексу на території парку 

«Перемоги», вул. Херсонська 

3абезпечення населення активним 

дозвіллям, підвищення рівня рухової 

активності, підвищення кількості 

населення, що прагнуть займатися 

фізичною культурою і спортом, 

покращення фізичного здоров’я 

населення (1200 чоловік) 

ЦНАП Будівництво або придбання окремої 

будівлі ЦНАП 

Збільшення переліку адміністративних 

послуг, отриманих в одному місці; 
підвищення роботи працівників-суб’єктів 

надання адміністративних послуг;  

створення зручних та сприятливих умов 

для отримання адміністративних  послуг 

суб’єктами звернень 

школи Капітальний ремонт приміщення 

адміністративно-технічної будівлі, пр. 

Трубників, 12а (заклад позашкільної 

освіти) 

Відкриття позашкільного закладу, 

залучення 680 дітей до позашкільної 

освіти 

школи Будівництво спортивної зали з 

плавальним басейном та облаштуванням 

теплого переходу в КЗ «НСЗШ № 21», вул. 

Гагаріна, 161 

Залучення до здорового способу життя 

476 дітей 



школи Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Нікопольська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 19», 

вул. Добролюбова, 47 

Поліпшення умов перебування 460 учнів 

школи Капітальний ремонт приміщень з 

улаштуванням класів робототехніки у 

комунальному позашкільному закладі, пр. 

Трубників,12-а 

Поліпшення умов перебування 860 учнів 

школи Капітальний ремонт будівлі (заміна 

віконних блоків) у КЗ «Нікопольська 
СЗОШ I-III ступенів №25 з поглибленим 

трудовим і профільним навчанням», пр. 

Трубників, 46 

Поліпшення умов перебування 346 учнів 

школи Капітальний ремонт покрівлі будівлі у КЗ 

«Нікопольська СЗОШ I-III ступенів №10», 

вул. Некрасова, 43-а 

Поліпшення умов перебування 546 учнів 

школи Капітальний ремонт комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр», 

вул. Гагаріна, 54-а 

Поліпшення умов перебування 486 дітей 

школи Реконструкція спортивного майданчика 
КЗ «Нікопольська СЗОШ I-III ступенів 

№5», вул. Гагаріна, 54-а 

Поліпшення умов перебування 691 учня 

школи Реконструкція котельної у  комунальному 

закладі «Нікопольська СЗОШ I-III ступенів 

№6», вул. Електрометалургів, 55 

Поліпшення умов перебування 694 учнів 

школи Реконструкція спортивного майданчика  

у КЗ «Нікопольська СЗОШ I-II ступенів 

№14, вул. Гайдамацька, 33 

Поліпшення умов перебування 323 учнів 

школи Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Нікопольська спеціалізована школа I-III 

ступенів №5, вул. Гагаріна, 54-а 

Поліпшення умов перебування 691 учня 

школи Капітальний ремонт будівель 

комунального загальноосвітнього 

закладу Гімназія №15 (головний корпус), 

вул. Шульгіна, 2 

Поліпшення умов перебування 860 учнів 

школи Капітальний ремонт будівель 

комунального загальноосвітнього 

закладу Гімназія №15 (молодший корпус), 

вул. Кармелюка, 2 

Поліпшення умов перебування 860 учнів 

школи Капітальний ремонт приміщення будівлі 

КЗ «Нікопольська СЗОШ I-III ступенів 
№18, вул. Перемоги, 39 

Поліпшення умов перебування 175 учнів  

школи Реконструкція спортивного майданчика у 

КЗ «Нікопольська СЗОШ I-III ступенів №9, 

вул. Шевченка, 87 

Поліпшення умов перебування 785 учнів  

школи Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Нікопольська СЗОШ I-III ступенів №22» з 

улаштуванням пандусів, кнопки виклику, 

вхідного вузла, шляхів евакуації, 

доступність до приміщень 1-го поверху в 
середині ЗНЗ відповідно ДБН, вул. 

Добролюбова, 47-а 

Поліпшення умов перебування 542 учнів 

школи Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Нікопольська СЗОШ I-III ступенів №24» з 

улаштуванням пандусів, кнопки виклику, 

вхідного вузла, шляхів евакуації, 

доступність до приміщень 1-го поверху в 

середині ЗНЗ відповідно ДБН, вул. 

Першотравнева, 13 

Поліпшення умов перебування 918 учнів 

школи Капітальний ремонт будівлі КЗ 
«Нікопольська СЗОШ I-III ступенів №2», 

вул. Г.Чорнобиля, 68 

Поліпшення умов перебування 453 учнів 



школи Реконструкція стадіону КЗ 

«Спеціалізована природничо-

математична школа I-III ступенів №26», 

вул. Каштанова, 62 

Поліпшення умов перебування 523 учнів 

школи Реконструкція стадіону КЗ «Нікопольська 

СЗОШ I-III ступенів №19», вул. 

Добролюбова, 47 

Поліпшення умов перебування 478 учнів  

школи Капітальний ремонт будівлі комунального 

позашкільного навчального закладу 
«Будинок Дитячої та юнацької творчості», 

вул. Микитинська, 59 

Поліпшення умов перебування 1107 

вихованців 

школи Капітальний ремонт будівлі комунального 

позашкільного навчального закладу 

освіти «Нікопольський міжшкільний 

центр трудового навчання та технічної 

творчості», вул. Херсонська, 56/1 

Поліпшення умов перебування 683 учнів 

школи Капітальний ремонт протипожежного 

захисту комунального закладу 

«Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 5», вул. Гагаріна, 54-а 

Поліпшення умов перебування 691 учня 

школи Капітальний ремонт протипожежного 

захисту КЗ «Нікопольська СЗОШ I-III 

ступенів №9, вул. Шевченка, 87 

Поліпшення умов перебування 785 учнів 

школи Капітальний ремонт протипожежного 

захисту КЗ «Нікопольська СЗОШ І-ІІІ 

ступенів  № 13», вул. Героїв Чорнобиля, 

65 

Поліпшення умов перебування 541 учня 

школи Капітальний ремонт протипожежного 

захисту комунального загальноосвітнього 
закладу «Гімназія №15», вул. Шульгіна, 2 

Поліпшення умов перебування 860 учнів 

школи Капітальний ремонт протипожежного 

захисту КЗ «Нікопольська СЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 20», вул. Шевченка, 204 

Поліпшення умов перебування 933 учнів 

школи Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Нікопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2» по 

вул. Героїв Чорнобиля, 68 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Спеціалізована природничо-

математична школа І-ІІІ ступенів при 
Дніпропетровському Національному 

університеті ім. О. Гончара» по вул. 

Каштанова, 62  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 600 дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт покрівлі будівлі 

головного корпусу КЗ «Нікопольська 

центральна районна лікарня» ДОР» по 

вул. Першотравнева, 58  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт приміщень КЗДЮСШ 

№1 по вул. Гетьманська, 34а  

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 

 


