
246-річниця
міста Дніпро

Величавий Дніпро,
мій могут  ній Дніпро,
Час минає - лишень молодієш.
Ти Славутича ліве і праве крило-
Від т  акої краси шаленієш.

авт ор: Тет  яна Маляренко-Казмирук



З 1955 року, після відновлення та забудови монументальними будівлями центру міста (1948-1957) активно почали забудовуватися

вільні землі в південних районах Дніпропетровська: пр. Кірова (верх) (Олександра Поля), вул. Дніпропетровська (нині — просп.

Богдана Хмельницького) — 12-й квартал. Гагаріна (верх), а також Новомосковське шосе (нині пр. ім. Газети Правда) та вул. Косіора —

так звана «хрущовська» забудова. На правому березі Дніпра була побудована найдовша в Європі набережна.

У 1966 році був зданий автомобільний Міст № 2 — найдовший на той момент міст через Дніпро («Новий міст»).

Наприкінці 1960-1970-х здебільшого були побудовані нові житлові масиви 9-12-поверхової забудови: Червоний Камінь, Парус,

Комунар, Тополя, Перемога (1971-1983 роки), Сокіл, Західний, Північний, Лівобережний, Клочко, Сонячний, Ювілейний, район вулиць

Калинової, Будівельників, Гладкова. Наприкінці 1970-1980-х будувалися масиви Лівобережний-3, Фрунзенський район Підстанції,

почав забудовуватися багатоповерховими будинками верх вул. Робочої. В цей же час у Дніпропетровську з'явився ряд будівель

оригінальної архітектури громадського призначення: театр опери та балету (1974); діорама «Битва за Дніпро»(1975); річний

кінолекторій в парку ім. Т. Р. Шевченка (1977); нова будівля Дніпропетровського цирку (1980); будинок архітектора (1980); нова

будівля Міськвиконкому (1983); залізничний поштамт (1983); реконструйовані історичний музей (1977); український драматичний

театр ім. Т. Р. Шевченка (1979); кінотеатр «Батьківщина».

19 травня 2016 року Постановою Верховної ради України місто перейменовано з Дніпропетровська в Дніпро.

Наше Місто набуло слави східного форпосту країни ще у 2014-му, коли Росія почала військові дії на “Донбасі”. Та сьогодні Дніпро

став осередком найбільшої волонтерської мережі в Україні. Саме у нашому місті створили логістичний хаб для гуманітарної допомоги.

Дніпро працює на перемогу тепер в оточенні трьох фронтів з півночі, півдня та сходу. Ми переможемо, бо кожен з нас є частиною сили

і духу нашого рідного міста!

Місто Дніпро розташоване на р.Дніпро в Східно-Центральній Україні. Дніпро вважається «космічною

столицею» України і було засноване у 1776. Будівництво почалось на лівому березі Дніпра, але через невдале

розташування на болотистій місцевості і, як наслідок, частих повеней, захворювань серед населення, яке сягнуло

декількох тисяч осіб, місто Катеринослав проіснувало тут лише кілька років (1776-1783), після чого був видано

указ про перенесення міста Катеринослава на нове місце — пагорб на правому березі Дніпра, навпроти гирла

Самари.

У липні 1926 р. Катеринослав було перейменовано на Дніпропетровськ на честь видатного більшовика,

одного з діячів комуністичного руху Григорія Петровського.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/08/4/7033908/


Кожного року велась ретельна підготовка до святкування Дня міста. Це свято, на яке завжди з

нетерпінням чекали його гості та мешканці. Організовувалося багато майданчиків, де можна було

відпочити та розважитись. По всьому місту встановлювались естрадні сцени, грала музика. Численні

заходи тішили глядачів своєю яскравістю. У районах міста організовувались місця для святкування, щоб

кожен бажаючий міг бути присутнім на святі.

Війна росії проти України вмить докорінно змінила життя українців. Тепер для нас нова реальність

- це спати та прокидатися під лунання сирен. Цього року немає безтурботних посмішок та душевного

спокою при святкуванні, бо кожен з нас чекає на найбажанішу новину – ПЕРЕМОГАУКРАЇНИ.

Сьогодні ми українці пишемо свою історію, а наші нащадки будуть вивчати її по шкільних підручниках, газетах, журналах, на сайтах

архівів. Документи Національного архівного фонду – це історія нашого регіону, численні долі людей нашого краю. Головна місія

працівників управління архівної справи – виявлення та збереження інформації про історичні події, що відбуваються в Дніпрі та житті

дніпрян.

Команда управління архівної справи Дніпровської міської ради продовжує

свою історичну та архівну місію. З початку війни накопичує, верифікує та

систематизує великі обсяги матеріалів про життя та побут дніпрян під час війни, опір

мирного населення, евакуацію, руйнування, насилля, а також світлі, добрі моменти,

коли небайдужі протягують руку допомоги незнайомим людям.

Документування воєнних подій сьогодні стане незабутньою частиною

національної пам’яті в майбутньому.

Події сьогодення вкотре запевнюють весь світ, що український народ зупинить

кровопролиття та дасть гідну відсіч окупантам. Ми обов’язково переможемо!



З нагоди відзначення 246-ї річниці рідного міста

управління архівної справи Дніпровської міської ради

підготувало онлайн-експозицію архівних документів.

Ласкаво просимо до перегляду!
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