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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
НОВОГО МОСТУ
Уперше за 50 років –
перший капітальний ремонт

Масштабну реконструкцію мостів проводять лише  

у Дніпрі та Києві

2018
Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 



ТРАНСФОРМАЦІЯ
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ

2018
Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

Реконструкція Вокзальної площі



ТРАНСФОРМАЦІЯ
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ

Капітальний ремонт елементів 

благоустрою вулиці Набережна 

Перемоги від Мерефо-

Херсонського мосту 

до вул. Космічної 

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



ТРАНСФОРМАЦІЯ
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
Капітальний ремонт скверу на вул. Столярова

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



ТРАНСФОРМАЦІЯ
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
Капітальний ремонт вул. Курчатова:

• реконструкція проїзної частини

• заміна трамвайних колій 

• монтаж нової контактної мережі

• створення «кишені» для зупинки тролейбуса

• улаштування тротуарів та веломаршруту 

• пониження бордюрів для маломобільних груп населення

• оновлення дренажної системи

• заміна освітлення на LED-лампи

• озеленення території

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



• реконструкція проїзної частини

• заміна трамвайних колій 

• монтаж нової контактної мережі

• створення «кишені» для зупинки тролейбуса

• улаштування тротуарів та веломаршруту 

• пониження бордюрів для маломобільних груп населення

• оновлення дренажної системи

• заміна освітлення на LED-лампи

• озеленення території

ТРАНСФОРМАЦІЯ
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ

Реконструкція території, обмеженої просп. Дмитра  

Яворницького, вул. Січових Стрільців, вул. Святослава 

Хороброго та вул. Андрія Фабра:

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

• нові тротуари 

• заміна освітлення на LED-лампи

• встановлення понад 100 
   підземних контейнерів

• пониження бордюрів для  
   маломобільних груп населення

• облаштування велодоріжок 

• висадження нових дерев (платани)

2018



ТРАНСФОРМАЦІЯ
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
Реставрація та архітектурне освітлення 20 фасадів  

історичних будівель у центральній частині міста

     Завершені у 2017 році:
- просп. Д. Яворницького, 121, 125

     У роботі:  
- просп. Д. Яворницького, 26, 68, 70, 83, 123
- вул. Харківська, 2
- пл. Вокзальна, 1, 2 (частина 1)

     Заплановані на 2018 рік:  
- просп. Д. Яворницького, 20, 46,
96, 98, 99, 101, 101а, 104, 105, 109
- вул. Пастера, 2
- пл. Вокзальна, 2 (частина 2)

Виконавець: Департамент стратегічного розвитку та інвестицій  

2018



РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ 
«ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ»
Капітальний ремонт центральної алеї  

Облаштування:

• зони відпочинку

• вертикального дитячого майданчика європейського рівня

• екстремальних атракціонів 

Виконавець: Департамент інноваційного розвитку

2018



БЛАГОУСТРІЙ
МОЛОДІЖНОГО ПАРКУ
ВІДПОЧИНКУ ТА ДОЗВІЛЛЯ
«НОВОКОДАЦЬКИЙ»

Капітальний ремонт:

• освітлення

• пішохідних доріжок

• літньої дитячої естради

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



РЕКОНСТРУКЦІЯ  
МІСЬКОГО ПЛЯЖУ НА  
МОНАСТИРСЬКОМУ ОСТРОВІ

• душові

• роздягальні

• питні фонтанчики 

• урни

• лавочки

• велопарковка

Облаштування території:

• рятувальна вишка 

• 240 кв м дерев’яних доріжок 

   з термодеревини

• спортивний майданчик   

   «Workout»

• вуличні тренажери

Виконавець: Департамент стратегічного розвитку та інвестицій  

2018



НОВІ
ТРОЛЕЙБУСНІ
МАРШРУТИ

Будівництво тролейбусної лінії
на житловий масив Сокіл

маршрут:

ж/м Сокіл – площа Соборна

Виконавець: Департамент транспорту та транспортної інфраструктури

2018



НОВІ
ТРОЛЕЙБУСНІ
МАРШРУТИ

Будівництво тролейбусної лінії
на житловий масив Сонячний

маршрут:

вул. Глінки – ж/м Сонячний

Виконавець: Департамент транспорту та транспортної інфраструктури

2018



НОВІ
ТРОЛЕЙБУСНІ
МАРШРУТИ

Продовження тролейбусного 
маршруту №5
(вул. Титова – просп. Пушкіна)
до Залізничного вокзалу:

• збільшення довжини маршруту 
на 6,8 км
• 11 додаткових зупинок

Виконавець: Департамент транспорту та транспортної інфраструктури

2018



НОВІ
ТРОЛЕЙБУСНІ
МАРШРУТИ

Продовження тролейбусного 
маршруту №19
(вул. Каверіна – ж/м Тополя-3)
до вул. Уральської:

• збільшення довжини маршруту 
на 1,6 км
• 6 додаткових зупинок

Виконавець: Департамент транспорту та транспортної інфраструктури

2018



ОНОВЛЕННЯ
РУХОМОГО СКЛАДУ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
• Придбання 50 нових тролейбусів за кошти ЄБРР

• Капітальний ремонт 8 тролейбусів

• Капітальний ремонт 30 трамвайних вагонів

Виконавець: Департамент транспорту та транспортної інфраструктури

2018



МОДЕРНІЗАЦІЯ  
ІНФРАСТРУКТУРИ  
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Капітальний ремонт:

• 8 км тролейбусної контактної мережі

• 6 км трамвайної контактної мережі

• 4,6 км трамвайної колії

Виконавець: Департамент транспорту та транспортної інфраструктури

2018



СИСТЕМА
GPS-МОНІТОРИНГУ
ТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ
• Сучасне навігаційне обладнання на кожному трамваї та 

тролейбусі – 400 одиниць

• «Розумне табло» на зупинках електротранспорту –  

150 одиниць

• Програмно-технічний комплекс автоматичного контролю,  

аналізу і аудиту використання рухомого складу на  

маршрутах міського електротранспорту

• Сучасна «Електронна

диспетчерська»

Виконавець: Департамент транспорту та транспортної інфраструктури

2018



РЕМОНТ ДОРІГ
32 млн євро коштів ЄБРР для реконструкції об’єктів  

дорожньої інфраструктури

200 тис кв м – поточний ремонт асфальтового покриття 

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



НОВІ СВІТЛОФОРИ 

Встановлення та оновлення 36 світлофорних об’єктів

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

Заміна
1,5 тис дорожніх знаків на території міста

Нанесення
300 км сучасної дорожньої розмітки

Встановлення
2300 антипаркувальних стовпчиків

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



БЕЗПЕЧНЕ МІСТО
Впровадження та доопрацювання

єдиної системи відеоспостереження «Безпечне місто»

• Розробка програмного забезпечення для відеоаналітики 

• Функціонування системи глибокого аналізу відеоінформації

Виконавець: Управління інформаційних технологій

2018



ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ

Ремонт
зовнішнього освітлення  
на 136 вулицях

Заміна:

• 3,8 тис світильників  
   (натрієві та LED)

• 80 електроопор

• 14 тис ламп

Модернізація
50 шаф зовнішнього  
освітлення

Прокладання 
128,5 км повітряної лінії

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



ОЗЕЛЕНЕННЯ
МІСТА
Висадження

• близько 3 тис дерев і кущів

• понад 11 тис квітів

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



ЧИСТЕ МІСТО

Придбання:

• 28 сміттєвозів для збору та транспортування твердих

побутових відходів  

• 6 тис контейнерів для збору сміття

Встановлення:

• 3 тис вуличних стаціонарних урн

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Капітальні ремонти:

245 – ліфти

120 – покрівлі

8 – утеплення фасадів

5 – відновлення несучих

конструкцій будинків

Поточні ремонти:

101 – фасади

61 – під’їзди

31 – покрівлі

72 – сантехсистеми

33 – електросистеми

33 – вимощення

Виконавець: Департамент житлового господарства   

2018



СПІВФІНАНСУВАННЯ 
224 ПРОЕКТІВ ОСББ

46 – ремонт систем  

водопостачання  

та водовідведення

35 – ремонт  

внутрішньобудинкових  

електромереж

34 – ремонт покрівель

30 – заміна вікон

29 – ремонт систем  

теплопостачання

18 – ремонт фасадів

17 – ремонт під’їздів

7 – вимощення

6 – встановлення ліфтів

2 – заміна ліфтового  

обладнання

Виконавець: Департамент з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики  

2018



МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

• Капітальний ремонт фільтрів Кайдацької насосної 

фільтрувальної станції на вул. Набережній Заводській 39

• Технічне переоснащення насосної станції очищення 

стоків на Лівобережній станції по вул. Байкальській 5

• Технічне переоснащення станцій першого та другого  

підйомів на Ломівській насосно-фільтрувальній станції  

по вул. Широкій 173-в

• Реконструкція водоводу від вул. Метробудівської 

до вул. Б. Трофімових

• Реконструкція каналізаційного колектору 

по Набережній Заводській

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури 

2018



МІСТО БЕЗ ОКОЛИЦЬ 

Будівництво:

 • мережі водопостачання

 • системи водовідведення

Ж/М ЧАПЛІ

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури

2018



МІСТО БЕЗ ОКОЛИЦЬ 

21 тис кв м – поточний ремонт доріг

Відновлення зовнішнього освітлення:

 • встановлення 110 нових світильників 

Озеленення:

 • висадження 100 дерев 

 • ліквідація 42 аварійних дерев

СЕЛИЩЕ АВІАТОРСЬКЕ

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури

2018



Капітальний ремонт системи зовнішнього  
теплопостачання на вул. Новошкільній

Капітальний ремонт системи зовнішнього  
водопостачання на вул. Новошкільній

Реконструкція каналізаційного колектора  
на вул. Новошкільній в районі будинків №76-80

СЕЛИЩЕ КРАСНОПІЛЛЯ

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури

МІСТО БЕЗ ОКОЛИЦЬ 

2018



Поточний ремонт доріг на вул. Дзеркальній 
та вул. Татарській

Відновлення освітлення на 20 вулицях

Реконструкція будівлі Краснопільського будинку  
культури під культурно-молодіжний центр «Краснопілля»

СЕЛИЩЕ КРАСНОПІЛЛЯ

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури

МІСТО БЕЗ ОКОЛИЦЬ 

2018



МІСТО БЕЗ ОКОЛИЦЬ 

Будівництво ІІІ черги водогону

Поточний ремонт вулиць: 

Поточний ремонт
зовнішнього
освітлення:

СЕЛИЩЕ ТАРОМСЬКЕ 

• М. Лояна

• Старий Шлях

• проїзд від вул. Андрійченка  

  до вул. Генерала Волівача 

• 28 ліхтарів –  

вул. Айдарівська

• 26 ліхтарів – 

вул. Промислова

Виконавець: Департамент благоустрою та інфраструктури

2018



ЕЛЕКТРОННЕ МІСТО

Упровадження веб-сервісу «Кабінет мешканця»

Запуск електронної системи аварійних звернень громадян 

«Контакт-центр»

Виконавець: Управління інформаційних технологій

2018



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

школи № 29, № 53, № 57, № 97, № 98

дитячі садки № 155, № 214, № 348, № 372

Встановлення індивідуальних теплових пунктів  

у навчальних закладах:

24 заклади освіти – енергоаудит 

14 закладів освіти – розробка
проектів з утеплення 

Реалізація програми  
«Теплий кредит» – фінансова  
підтримка проектів ОСББ  
з енергоефективності

Виконавець: Департамент з питань енергоефективних технологій 
та ініціатив

2018



РЕМОНТИ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Капітальні ремонти: Поточні ремонти:

26 шкіл 35 шкіл

3 заклади освіти –  

капітальний ремонт 

харчоблоків 

174 заклади освіти – 

нове обладнання для 

харчоблоків

16 дитячих
садків

44 дитячі садки

Виконавець: Департамент гуманітарної політки

2018



РЕМОНТИ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Виконавці: Департамент гуманітарної політки

Капітальний ремонт дитячої музичної школи № 15  

на вул. Петра Дорошенка 8

2018



РЕМОНТИ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
РЕНОВАЦІЯ

Школи № 7, 15, 25, 31, 73, 135

Навчально-виховне об’єднання № 136

Навчально-виховні комплекси № 106, 148 («Планета щастя»)

Капітальний ремонт будівлі:

• утеплення фасаду 
• ремонт покрівлі 

• заміна вікон та дверей
   на металопластикові

• влаштування пандусів

Благоустрій території:

• заміна огорожі
• влаштування 
   асфальтового покриття
• нове освітлення 
• озеленення
• встановлення  
   спортивних та дитячих
   майданчиків

Виконавець:  Департамент благоустрою та інфраструктури  

2018



РЕНОВАЦІЯ

вул. Тверська, 18

Спеціалізована школа № 7

Виконавці:  Департамент благоустрою та інфраструктури  

2018



РЕНОВАЦІЯ
Середня загальноосвітня школа № 15

вул. Д. Кедріна, 53

Виконавці:  Департамент благоустрою та інфраструктури  

2018



РЕНОВАЦІЯ
Середня загальноосвітня школа № 25

вул. Б. Кротова, 19

Виконавці:  Департамент благоустрою та інфраструктури  

2018



РЕНОВАЦІЯ
Середня загальноосвітня школа № 31

вул. Фабрично-Заводська, 22

Виконавці:  Департамент благоустрою та інфраструктури  

2018



РЕНОВАЦІЯ
Навчально-виховне об’єднання № 136

вул. Космонавтів, 10

Виконавці:  Департамент благоустрою та інфраструктури  

2018



РЕНОВАЦІЯ
Навчально-виховний комплекс № 148
Спеціалізована школа-дошкільний 
навчальний заклад «Планета щастя»

вул. В. Антоновича, 13

Виконавці:  Департамент благоустрою та інфраструктури  

2018



СУЧАСНА МЕДИЦИНА

Капітальний ремонт будівель КЗ «Дніпровський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» № 4 та № 5

Співпраця з ЄБРР у реконструкції амбулаторій  

сімейної медицини Центрів первинної  

медико-санітарної допомоги

Виконавець: Департамент охорони здоров`я населення 

2018



СУЧАСНА МЕДИЦИНА
Придбання 10 машин швидкої допомоги класу Б 

(дозволяють не лише транспортувати хворого, а й надавати допомогу 
безпосередньо на місці)

Виконавець: Департамент охорони здоров`я населення 

2018



СУЧАСНА МЕДИЦИНА

Придбання 323 одиниць комп’ютерної техніки

Впровадження електронних медичних сервісів

Премії лікарям первинної ланки до 30% за рахунок  

коштів міського бюджету

Виконавець: Департамент охорони здоров`я населення 

2018



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Реконструкція будівлі та прибудинкової території  

Центру соціальної підтримки дітей «Довіра»

Придбання 2 мікроавтобусів для служби 

«Соціальне таксі»

Адресна допомога:

94,2 млн грн для надання 

матеріальної допомоги різним  

категоріям соціально  

незахищених громадян

19,3 млн грн для надання 

матеріальної допомоги  

громадянам міста

Виконавець: Департамент соціальної політики  

2018



ПІДТРИМКА
УЧАСНИКІВ АТО
Створення ветеранського центру для учасників АТО 

на вул. Надії Алексєєнко, 20:

Виконавець: Департамент соціальної політики  

• допомога у започаткуванні власної справи 

• перекваліфікація

• працевлаштування

32,8 млн грн – адресна допомога учасникам АТО

та їхнім родинам

2018



МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
ІІ форум «Молодь Дніпра 2018» 

 • понад 500 учасників

Міжвузівський фестиваль самодіяльної творчості  
«Студентська весна»

 • 12 яскравих концертів 

 • понад 10 тис представників молоді міста

Музичний фестиваль фарб Kolir Fest

 • понад 5 тис учасників

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

2018



Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

НАЦІОНАЛЬНО- 
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Реконструкція та відновлення водної бази позашкільного 

навчального закладу «Міська флотилія юних моряків  

і річковиків» на вул. Набережна Перемоги, 5-д:

• реконструкція причалу

• нова альтанка для проведення занять  

• навіси для зберігання човнів

2018



Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

НАЦІОНАЛЬНО- 
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Створення культурно-навчального центру у зразковому 

музеї Бойової слави «Шляхами пам’яті»  

на вул. Космонавтів, 8:

Простір для проведення 

зустрічей із бійцями та  

волонтерами

Запланована кількість 

відвідувачів – понад 8 тис 

мешканців міста

• реекспозиція зали Другої світової війни 

• створення музейної експозиції-лекторію подій у зоні АТО

2018



Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

НАЦІОНАЛЬНО- 
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Реконструкція з розширенням Дитячо-юнацького центру 

«Штурм» на вул. Петра Дорошенка, 9:

• 5 спортивних та танцювальних залів

• актова зала на 200 місць 

• професійний ринг

• багатофункціональний спортивний майданчик з трибунами

2018



Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

НАЦІОНАЛЬНО- 
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

 • об’єднає понад 15 тис дніпрян

Виведення на новий рівень вивчення і викладання курсу 

«Захист Вітчизни»:

залік з предмету – боротьба за першість міста у військово- 

патріотичній спортивній грі «Прорив»

 • залучення понад 

 12 тис учнів старших 

 класів

2018



ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
«Діти Дніпра» – муніципальний табір відпочинку:

• відпочинок 3,9 тис дітей (13 змін по 300 осіб)

• капітальний ремонт дитячого табору

Оздоровлення понад 11 тис дітей у пришкільних  

таборах міста

Придбання 2,5 тис путівок для дітей пільгових категорій

Виконавці: Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів ДМР,
Департамент гуманітарної політики, Департамент соціальної політики  

2018



«ЗОЛОТИЙ ВІК»

Відпочинок 15 тис пенсіонерів

Реконструкція фронтальної частини території для  

відпочинку  

Будівництво літньої естради 

Оздоровлено пенсіонерів:

2017

2016

рік

рік

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТАБІР ВІДПОЧИНКУ

Виконавець: Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів ДМР

8 тис

3 тис

2018



УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ

Збільшення кількості студентів до 7 тис осіб

Відкриття нового філіалу в Палаці культури «Північний»

Нові заклади-партнери:

• Дніпропетровський академічний обласний український 

молодіжний театр

• Будинок органної та камерної музики

• кінотеатри міста

НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ

Виконавець: Департамент з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики  

2018



РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Реконструкція спортивної арени на вул. Універсальній 18-а

Багатофункціональна легкоатлетична арена з можливістю 

проведення міжнародних змагань:

• 8 сучасних бігових доріжок з 

покриттям швейцарської фірми «Коніка»

• сучасні поля для футболу та  

міні-футболу

• зона для штовхання ядра, метання 

молота, диска та списа

• зона для стрибків у довжину  

та висоту

• дитячий майданчик

• вуличні тренажери

• трибуна на 2100 посадкових

місць

Виконавці: Департамент гуманітарної політики,
Департамент благоустрою та інфраструктури   

2018



РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Будівництво:

 • академії спортивних єдиноборств  
 на вул. Краснопільській, 8

 • стадіону пляжних видів спорту 
 на вул. Набережній Заводській, 53

Виконавці: Департамент гуманітарної політики,
Департамент благоустрою та інфраструктури   

2018



РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Реконструкція:

 • «Льодової арени» на вул. Наберіжній Заводській, 53

 • легкоатлетичного стадіону
         на вул. Набережній Заводській, 53

Виконавці: Департамент гуманітарної політики,
Департамент благоустрою та інфраструктури   

2018



РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Реконструкція веслувального каналу та воднолижного 
стадіону бази олімпійської підготовки 
на вул. Набережній Перемоги, 13

Унікальна електронна система стартів,
яка не має аналогів в Україні:
 • надає змогу спортсменам стартувати в однакових  
    умовах (одночасно та без фальстартів)
 • повністю виключає людський фактор, що зменшує  
    кількість помилок
 • дозоляє проводити змагання міжнародного рівня 

Виконавці: Департамент гуманітарної політики,
Департамент благоустрою та інфраструктури   

2018



РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Капітальний ремонт спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву № 3 на  

вул. Білостоцького, 4-а

Облаштування:

• 9 футбольних міні-полів

• 170 дитячо-ігрових спортивних комплексів

Виконавці: Департамент гуманітарної політики,
Департамент благоустрою та інфраструктури   

2018



МІСТО СПОРТИВНИХ ПОДІЙ
Вперше у Дніпрі відбудуться

• Чемпіонат Світу з воднолижного спорту за електротягою

Термін проведення: 21-23 вересня

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

• Відкритий кубок Європи з триатлону

• Чемпіонат Європи з регбі-7 серед жінок

• Всеукраїнський турнір з п’ятиборства «Lazer Run»

Термін проведення: 2-3 червня

Термін проведення: 21-23 червня 

Термін проведення: 8 вересня

2018



МІСТО СПОРТИВНИХ ПОДІЙ
Заходи, що стають традиційними

• Dnipro ATB Marathon 2018

• INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2018

Термін проведення: 20 травня

Термін проведення: 15-16 вересня

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

2018



МІСТО СПОРТИВНИХ ПОДІЙ
Заходи, що стають традиційними

• Чемпіонат Європи серед юніорів з воднолижного спорту

Термін проведення: 25-28 серпня

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

• Міжнародні турніри з плавання, бадмінтону, карате,  

спортивних бальних танців

Термін проведення: протягом року

2018



МІСТО СПОРТИВНИХ ПОДІЙ
Заходи, що стають традиційними

• Регата серед студентів кращих українських ВУЗів

Термін проведення: 8 вересня

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

• Міжнародний фестиваль «Workout Fest 2018»

Термін проведення: червень

2018



МІСТО СПОРТИВНИХ ЗІРОК
Відкриття Алеї спортивної слави в приміщенні 

Дніпровської міської ради

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

Виставка-експозиція, присвячена 25 спортсменам з Дніпра – 

учасникам Олімпійських ігор та змагань світового рівня:

• фотографії

• інформація

Султан
Рахманов

Оксана
Баюл

Раїса
Курвякова

Богдан
Нікішин

Ганна
Рижикова

• нагороди (медалі, кубки)

• спортивний інвентар

2018



КУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ

Вперше у Дніпрі відбудеться

• Міжнародний книжковий форум

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

2018



КУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ
Заходи, що стають традиційними

• Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз на Дніпрі»

• Арт-проект «Вечір Пірсу»

• Діяльність камерного оркестру «Времена года»

• «Дніпровська ліга сміху»

• Унікальний проект «Народна філармонія»

Термін проведення: протягом року

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

2018



КУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ
Заходи, що стають традиційними

Масштабне святкування:

• Дня міста

• Дня молоді

• Дня Незалежності України

• Новорічних свят

Виконавець: Департамент гуманітарної політики  

Разом робимо Дніпро кращим!

2018



Разом робимо Дніпро кращим!


