
Звіт керівника 

Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської 

ради 

 

1. У травні 2021 року проведено міжнародний інвестиційний форум 

«UkraineInvest Talks Dnipro». Результатом якого стало покращено інвестиційний 

клімат міста Дніпра. До участі залучено близько 200 учасників. Презентовано 

інвестиційний потенціал міста Дніпра. По результатам презентації 

Індустріального парку «INNOVATION FORPOST» Прем’єр міністру України 

отримана підтримка розвитку зазначеного проєкту.  

2. У серпні 2021 року підписано договір та розпочато інженерне проєктування 

«Нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури в районі 

просп. Слобожанського, вул. Столєтова, буд. 21 та вул. Столєтова, буд. 21 Д 

(індустріальний район) у м. Днiпрi». Наявність проєктно-кошторисної 

документації та робочого проєкту дозволить залучати державні кошти та кошти 

інвесторів для розбудови інфраструктури Індустріального парку «INNOVATION 

FORPOST».  

3. У вересні 2021 року рішенням Дніпровської міської ради Агентством розвитку 

Дніпра набуто статус керуючої компанії Індустріального парку «INNOVATION 

FORPOST». Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» тільки 

керуюча компанія має право укладати договори оренди на земельні ділянки 

індустріального парку з міськрадою та передавати в суборенду ці ділянки 

учасникам. Дана процедура надає можливість органам місцевого 

самоврядування розпочати процес залучення інвесторів, з метою будівництва 

промислових підприємств до індустріального парку. 

4. У листопаді 2021 року завершена процедура та прийняте рішення 

Дніпровської міської ради, щодо затвердження стратегії розвитку міста Дніпра 

«Стратегія Дніпра 2030». Робота над створенням стратегії тривала з 2020 року. 

Цим документом визначено новий вектор розвитку міста в умовах нових 

глобальних та регіональних викликів і докорінних змін, що трапилися в світі та 

українському суспільстві протягом останніх років. Стратегія прийнята на 10 

років. До розробки стратегії були залучені профільні фахівці з різних напрямків, 

представники органів самоврядування та громадськості. 

5. Протягом 2021 року розроблений план та розпочато промоцію 

Індустріального парку «INNOVATION FORPOST», а саме: 

- проведена презентація індустріального парку на різноманітних форумах та 

конференціях; 

- створено промоційний ролик, презентаційні плакати та матеріали.  

- подано заявку до Державного фонду регіонального розвитку на 

співфінансування будівництва інфраструктури Індустріального парку 

«INNOVATION FORPOST», що планується розпочати  у 2022 році. 

6. У вересні 2021 року проведено тиждень туризму з нагоди Всесвітнього дня 

туризму. До Всесвітнього дня туризму, вперше у Дніпрі, було влаштовано 

Тиждень туризму. Кожен гість та мешканець Дніпра мали змогу відвідати 

сувенірний ярмарок, де виставлялась продукція дніпровських майстринь та 

майстрів. Також мешканці мали унікальну пропозицію відвідати безкоштовні 



пішохідні екскурсії містом від найкращих гідів Дніпра. У сукупності аудиторія 

заходів складала понад 1000 осіб. 

Відділ туризму 

6. 26 травня 2021 рішенням Дніпровської міської ради було затверджено 

«Програму активізації туристичного потенціалу міста Дніпро». Програма  

відображає комплекс заходів для ефективної промоції та ефективного розвитку 

туристичного потенціалу міста. Разом з тим це Перелік завдань і заходів на 2021 

рік, які дозволяють систематизувати роботу відділу туризму КП «АРД» ДМР та 

отримати якісний результат. 

7.   Відповідно до завдань «Програми активізації туристичного потенціалу 

міста Дніпро» спеціалістами відділу туризму КП «АРД» ДМР розроблено 

презентаційні матеріали та проведені зустрічі з представниками готелів та 

ресторацій Дніпра, а також спільнотою гідів з метою налагодження комунікації 

та формування бази даних туристичної інфраструктури міста. 

8. З метою реалізації комунікаційної  стратегії розвитку туристичного 

потенціалі міста на території парку «Зелений гай» за сприяння КП «Міська 

інфраструктура» відділом туризму протягом літа було запроваджено серію 

кінопоказів просто неба. Такі заходи розважають та інформаційно збагачують 

містян.  

9. Місто – це люди, тому за ініціативи відділу туризму КП «АРД» ДМР було 

організовано і проведено виставку робіт молодої талановитої архітекторки та 

урбаністки з Дніпра Євгенії Самойленко. Познайомитися з рідним містом з 

погляду митця всі бажаючі мали можливість протягом серпня місяця 2021 року. 

10. Відділом туризму в рамках реалізації завдань Програми були 

застосовані різні інструменти серед яких зокрема конкурси та розіграші призів. 

У такий спосіб відділ туризму підтримав розвиток інтелектуального відпочинку 

у місті та став партнером Організації IMoms Dnipro, яка проводить 

інтелектуально-розважальні ігри для жінок.  

11. Важливою складовою розвитку туристичного потенціалу є якісна 

комунікація з представниками середнього і малого бізнесу, тому відділ туризму 

КП «АРД» ДМР підтримав місцеву ініціативу від представників ГО «Асоціація 

рестораторів та готельєрів м. Дніпро» щодо проведення конкурсу кондитерів та 

створення гастрономічної візитної картки міста Дніпра. Працівники відділу 

приймали участь у роботі журі конкурсу та провели активну промоційну 

кампанію у соціальних мережах та серед місцевих ЗМІ. 

12. Просування бренду міста – одне з найактуальніших завдань відділу 

туризму, тому було підтримано ініціативу першого великого перельоту через 

пустелю Олешківські піски командою Дніпра на повітряних кулях від голови           

ГО «Дніпро Опен Скай» та встановлення відповідного рекорду до 30-ї річниці 

незалежності України. Таким чином проведено роботу з популяризації бренду 

міста Дніпра на національній арені та місцевих ініціатив щодо розвитку сектору 

активного відпочинку. 

13. Цього року Україна відзначає 30-ту річницю незалежності. Відділом 

туризму КП «АРД» ДМР також проведені заходи з цієї нагоди. До Дня прапору 

України за ініціативи відділу туризму разом з ГО «Байкери України» було 

організовано та проведено наймасштабніший флешмоб на Фестивальному 



причалі міста. За допомогою 200 мотоциклів та прапорів було створено символ 

30-ї річниці незалежності України, цей факт був зафіксований на фото та відео 

за допомогою журналістів та технічних спеціалістів «Дніпро ТВ»  та інших ЗМІ 

(зйомки з квадрокоптера та камер ситуаційного центру). 

14. До Дня незалежності України відділом туризму КП «АРД» ДМР 

разом з ГО «Асоціація рестораторів та готельєрів м. Дніпро» була проведена 

низка заходів. Зокрема приготування кулінарної страви, яка є одним з елементів 

обласного культурологічного проєкту  "Нематеріальна культурна спадщина 

Дніпропетровщини". ГО «Асоціація рестораторів і готельєрів м. Дніпро» і ГО 

"GASTRO CLUB" разом із відділом туризму КП «АРД» ДМР вписали цю страву 

в гастрономічну історію України. Метою проведення заходів є  популяризація 

гастрономічних страв нашого краю. Про культурну спадщину та самобутність 

Дніпропетровської області ми бажаємо заявили на всю країну. 

15. 27 вересня – Всесвітній День туризму. Дніпро вперше відзначав цю 

дату за ініціативи відділу туризму КП «АРД» ДМР. До Всесвітнього дня туризму, 

вперше у Дніпрі, влаштовано святковий туристичний ярмарок. Урочисте 

святкування Дня туризму було влаштоване на площі Героїв майдану за участі 

кращих хореографічних колективів міста. Кожен гість та мешканець Дніпра мали 

змогу відвідати сувенірний ярмарок, де виставлялась продукція дніпровських 

майстринь та майстрів. У сукупності аудиторія заходів складала понад 5000 осіб. 

16. Разом з тим з 27.09.2021 до 03.10.2021 у місті Дніпро вперше був 

проведений «Тиждень туризму». Мешканці мали унікальну пропозицію 

відвідати безкоштовні пішохідні екскурсії містом від найкращих гідів Дніпра. У 

сукупності аудиторія заходів складала понад 1000 осіб. 

17. Крім того в рамках виконання «Програми розвитку туристичного 

потенціалу міста Дніпро» з метою промоції міста на національному та світовому 

рівнях відділом туризму КП «АРД» ДМР було створено ряд промоційних 

продуктів, а саме промоційний журнал «Дніпро– місто можливостей» та 

презентації щодо туристичних можливостей міста Дніпро. 

18. З метою висвітлення проектів, які організовує відділ туризму КП 

«АРД» ДМР та до яких долучається як партнер, з метою популяризації 

туристичного потенціалу міста Дніпра та висвітлення постійної роботи відділу 

розроблено індивідуальний контент-план відділу туризму КП «АРД» ДМР, а 

також щотижневі і щомісячні пропозиції про заплановані заходи за участю 

міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів та про заходи виконавчих органів і комунальних підприємств міської 

ради, які потребують висвітлення у засобах масової інформації. За допомогою 

соціальних мереж, офіційних ресурсів міської ради та ЗМІ відділ туризму 

постійно інформує свю аудиторію щодо актуальних подій та планів на майбутнє. 

 



Звіт керівника 

Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради 

№ 
Вид робіт, 

найменування заходу 

Місце 

проведення 
Обсяг робіт 

Обсяг 

фінансування 

(млн грн) 

Дата початку 

реалізації 

Дата 

завершення 

Довідка (короткий опис 

робіт/заходу із зазначенням 

кількісно-якісних показників) 

1 Проведення 

Міжнародного 

інвестиційного форуму 

«UkraineInvest Talks 

Dnipro» 

м. Дніпро, 

Бізнес-центр 

Кудашевський 

Підготовлено 

організацію по 

проведенню 

форуму за 

участю Прем’єр-

Міністра 

України, 

міністра, 

заступника 

Офісу 

Президента 

України, 

депутатів 

різного рівня  

 

  

1,788 27.05.2021 27.05.2021 Форум «UkraineInvest Talks 

Dnipro» спрямований на 

популяризацію інвестиційного 

середовища в Дніпрі та 

Дніпропетровській області. 

Серед учасників заходу - 

Прем’єр-Міністр України, члени 

уряду та Офісу Президента 

України, міські голови, депутати 

різних рівнів, представники 

бізнес-спільноти, міжнародних 

фінансових організацій та 

експертного середовища. 

 

Серед ключових тем - 

інвестиційна політика та 

розвиток регіонів, інвестиційні 

стимули для проектів зі значними 

інвестиціями, досвід інвесторів, 

які працюють в регіоні, побудова 

«інвестиційних мостів» між 

українськими регіонами та 

світом. Презентація міста Дніпра, 

його інвестиційних 

можливостей, зокрема 

презентація першим особам 

держави Індустріального парку 

«INNOVATION FORPOST» 

 

У заході прийняли участь 

близько 200 учасників. Крім 



того, в онлайн форматі взяли 

участь  понад 500 слухачів з 

понад 20 країн світу. 

 

Захід «UkraineInvest Talks: 

Dnipro» організовано урядовим 

Офісом із залучення та 

підтримки інвестицій 

UkraineInvest спільно з Міською 

радою Дніпра та Агентством 

розвитку Дніпра в партнерстві з 

Програмою USAID 

«Конкурентоспроможна 

економіка України». 

 

2 Інженерне 

проєктування «Нове 

будівництво об'єктів 

інженерно-транспортної 

інфраструктури в районі 

просп. Слобожанського, 

вул. Столєтова, 

буд. 21 та вул. 

Столєтова, буд. 21 Д 

(індустріальний район) 

у м. Днiпрi» 

м. Дніпро Підготовлено 

технічні умови 

та технічні 

завдання, 

геологічні та 

геодезичні 

вишукування в 

рамках 

будівництва 

інфраструктури 

Індустріального 

парку 

«INNOVATION 

FORPOST» 

 

8,928 05.08.2021 - Проектною документацією 

передбачається будівництво 

транспортної та інженерної 

інфраструктури та благоустрою 

території, а саме:  

- дороги - орієнтовно 3,24 км; 

- паркувальні майданчики – 

приблизно 2,5 га;  

-водопостачання (магістральний 

водогін) - орієнтовно 1,5 км; 

- каналізування - орієнтовно 

2,255 км; 

 - зливова каналізація -

орієнтовно 3,5 км; 

- очисні споруди зливової 

каналізації; благоустрій -

орієнтовно 14,0 га. 

Замовлено технічні умови 

щодо підключення 

Індустріального парку 

«INNOVATION FORPOST» до 



електричних мереж потужністю 

16,5 МВт. 

Отримано технічне завдання 

та розпочато проєктування 

реконструкції транзитної газової 

труби середнього тиску. 

3 Набуття статусу 

керуючої компанії 

Індустріального парку 

«INNOVATION 

FORPOST» 

м. Дніпро Укладено 

договір з 

міською радою 

щодо 

повноважень 

керуючої 

компанії 

Індустріального 

парку 

«INNOVATION 

FORPOST» 

0,017 16.04.2021 30.09.2021 Прийнято участь у конкурсі 

відповідно до Закону України 

«Про індустріальні парки». 

Підготовлено бізнес-план 

розвитку та функціонування 

Індустріального парку 

«INNOVATION FORPOST». 

Набутий статус керуючої 

компанії занесено до реєстру 

індустріальних парків України, 

що координує Міністерство 

економіки України. Статусу 

керуючої компанії надає 

можливість по залученню 

інвесторів до індустріального 

парку. 

 

4 Створення та 

затвердження стратегії 

розвитку міста Дніпра 

«Стратегія Дніпра 

2030» 

м. Дніпро Визначення 

нового вектору 

розвитку міста в 

умовах нових 

глобальних та 

регіональних 

викликів і 

докорінних змін, 

що трапилися в 

світі та 

українському 

суспільстві 

протягом 

останніх років 

- 16.07.2020 24.11.2021 Стратегія розвитку міста 

Дніпра “Стратегія Дніпра 2030” є 

основним нормативно-правовим 

документом, який визначає 

довгострокові цілі та завдання 

розвитку міста, а також базовим 

документом для визначення 

середньострокових цілей та 

завдань. 

 За час роботи над документом:  

-  проведено 11 

стратегічних сесій по 

розробленню документу 

«Стратегія Дніпра 2030» 



-  проведено громадські 

обговорення проєкту стратегії 

розвитку міста «Стратегія 

Дніпра 2030». 

- внесені пропозиції та 

зауваження від департаментів 

міської ради, депутатів та 

громадськості до документу 

«Стратегія Дніпра 2030» 

 

5 Промоція 

Індустріального парку 

«INNOVATION 

FORPOST» 

м. Дніпро Розроблено 

документацію 

щодо промоції 

Індустріального 

парку 

«INNOVATION 

FORPOST» в 

тому числі 

подача заявка до 

Державного 

фонду 

регіонального 

розвитку 

 

 

 

 

- 27.05.2021 - Презентація ІП на 

різноманітних форумах та 

конференціях. 

Створено промоційний ролик, 

презентаційні плакати та 

матеріали. 

Подано заявку до Державного 

фонду регіонального розвитку на 

співфінансування будівництва 

інфраструктури Індустріального 

парку «INNOVATION 

FORPOST», що планується 

розпочати  у 2022 році. 

 

6. Створення та 

затвердження 

«Програми активізації 

туристичного 

потенціалу міста 

Дніпро» 

 Створено та 

затверджено 

комплекс заходів 

для ефективної 

промоції та 

розвитку 

туристичного 

потенціалу міста 

0 26.05.2021 - Затверджена програма містить 

Перелік завдань і заходів на 2021 

рік, які дозволяють 

систематизувати роботу відділу 

туризму КП «АРД» ДМР та 

отримати якісний результат   



7. Круглі столи з 

представниками 

готельно-ресторанного 

бізнесу Дніпра та 

місцевими гідами 

м. Дніпро, вул. 

Воскресенська, 

14 

Проведено 

зустрічі з 

представниками 

готелів та 

ресторацій 

Дніпра, а також 

спільнотою гідів  

0 26.04.2021 17.05.2021 Круглі столи організовані та 

проведені з метою налагодження 

комунікації та формування бази 

даних туристичної 

інфраструктури міста До 

комунікації залучено близько 100 

чоловік готельно-ресторанного 

бізнесу та 15 гідів 

8. Кінопокази просто неба. Парк «Зелений 

Гай» 

Організовано 

щотижневі 

покази фільмів 

про місто Дніпро 

0 29.07.2021 03.09.2021 За ініціативи відділу туризму 

разом із КП «Міська 

інфраструктура» та 

Департаментом парків та 

рекреацій кожен четвер у парку 

«Зелений Гай» проходять літні 

кіновечори просто неба, де 

показують фільми про Дніпро та 

його історію. Захід дуже 

подобається містянам, адже такі 

кінопокази не лише розважають, 

а й інформують та збагачують 

містян. 

9. Виставка «Любов’ю до 

рідного міста» 

м. Дніпро, 

просп. Д. 

Яворницького, 

75 

Проведено 

виставку робіт 

архітекторки та 

урбаністки 

Євгенії 

Самойленко 

0 11.08.2021 30.08.2021 За ініціативи відділу туризму 

разом з молодою архітекторкою 

та урбаністкою Євгенією 

Самойленко у стінах міської ради 

проведено виставку робіт 

художниці з метою розкрити 

унікальну архітектуру нашого 

міста. 

10. Партнерська підтримка 

місцевих ініціатив 

сектору розваг і 

відпочинку 

Соціальні 

мережі 

Проведено 

роботу з 

популяризації 

місцевих 

ініціатив щодо 

розвитку 

інтелектуального 

відпочинку. 

0 27.07.2021 11.08.2021 Відділ туризму КП «АРД» 

ДМР підтримав ініціативу 

Організації IMoms Dnipro, яка 

проводить інтелектуально-

розважальні ігри для жінок та 

долучився до популяризації 

інтелектуального відпочинку у 

нашому місті. 



11. Партнерська підтримка 

місцевих ініціатив  

готельно-ресторанного 

сектору  

Соціальні 

мережі, ЗМІ 

Проведено 

роботу з 

популяризації 

місцевих 

ініціатив щодо 

розвитку 

готельно-

ресторанного 

сектору. 

Прийнято участь 

у роботі журі. 

0 29.07.2021 03.09.2021 Відділ туризму КП «АРД» 

ДМР підтримав ініціативу ГО 

«Асоціація рестораторів та 

готельєрів м. Дніпро» щодо 

проведення конкурсу кондитерів 

та створення гастрономічної 

візитної картки міста Дніпра.  

12. Партнерська підтримка 

місцевих ініціатив  

сектору активного 

відпочинку 

Соціальні 

мережі, ЗМІ 

Проведено 

роботу з 

популяризації 

бренду міста 

Дніпра на 

національній 

арені та 

місцевих 

ініціатив щодо 

розвитку сектору 

активного 

відпочинку. 

0 30.07.2021 30.08.2021 Відділ туризму КП «АРД» 

ДМР підтримав ініціативу 

першого великого перельоту 

через пустелю Олешківські піски 

командою Дніпра на повітряних 

кулях від голови ГО «Дніпро 

Опен Скай» та встановлення 

відповідного рекорду до 30-ї 

річниці незалежності України. 

13. День прапора України м. Дніпро, 

Фестивальний 

причал 

Організовано та 

проведено 

Флешмоб 

присвячений 

Дню прапора та 

Дню 

незалежності 

України 

0,012 23.08.2021 23.08.2021 Відділом туризму КП «АРД» 

ДМР за часті ГО «Байкери 

України» було організовано та 

проведено наймасштабніший 

флешмоб на Фестивальному 

причалі міста. За допомогою 200 

мотоциклів та прапорів було 

створено символ 30-ї річниці 

незалежності України, цей факт 

був зафіксований на фото та 

відео за допомогою журналістів 

та технічних спеціалістів 

«Дніпро ТВ»  та інших ЗМІ 



(зйомки з квадрокоптера та камер 

ситуаційного центру)  

14. День незалежності 

України 

м. Дніпро, 

Фестивальний 

причал 

Підтримано 

ініціативу 

ресторанного 

сектору та 

встановлено 

Всеукраїнський 

рекорд 

0 23.08.2021 24.08.2021 Відділ туризму КП «АРД» 

ДМР підтримав ініціативу ГО 

«Асоціація рестораторів та 

готельєрів м. Дніпро» 

проведення заходів до 

святкування Дня незалежності 

України. 

Зокрема приготування 

кулінарної страви, яка є одним з 

елементів обласного 

культурологічного проєкту  

"Нематеріальна культурна 

спадщина Дніпропетровщини". 

ГО «Асоціація рестораторів і 

готельєрів м. Дніпро» і ГО 

"GASTRO CLUB" разом із 

відділом туризму КП «Агентство 

розвитку Дніпра» вписали цю 

страву в гастрономічну історію 

України. 

Метою проведення заходів є  

популяризація гастрономічних 

страв нашого краю. Про 

культурну спадщину та 

самобутність Дніпропетровської 

області ми бажаємо заявили на 

всю країну. 

15. Святкування 

Всесвітнього дня 

туризму 

м. Дніпро, 

площа Героїв 

Майдану 

Підготовлено 

сувенірний 

ярмарок та 

тиждень 

безкоштовних 

пішохідних 

екскурсій із 

0,01 27.09.2021 01.09.2021 До Всесвітнього дня туризму, 

вперше у Дніпрі, влаштовано 

святковий туристичний ярмарок. 

Урочисте святкування Дня 

туризму було влаштоване на 

площі Героїв майдану за участі 

кращих хореографічних 

колективів міста. Кожен гість та 



залученням гідів 

міста 

мешканець Дніпра мали змогу 

відвідати сувенірний ярмарок, де 

виставлялась продукція 

дніпровських майстринь та 

майстрів. 

У сукупності аудиторія заходів 

складала понад 5000 осіб. 

16. Проведення тижня 

туризму з нагоди 

Всесвітнього дня 

туризму 

м. Дніпро, 

площа Героїв 

Майдану 

Підготовлено 

сувенірний 

ярмарок та 

тиждень 

безкоштовних 

пішохідних 

екскурсій із 

залученням гідів 

міста 

0,045 27.09.2021 03.10.2021 Вперше у Дніпрі, було 

влаштовано Тиждень туризму. 

Мешканці мали унікальну 

пропозицію відвідати 

безкоштовні пішохідні екскурсії 

містом від найкращих гідів 

Дніпра.  

 

У сукупності аудиторія заходів 

складала понад 1000 осіб. 

17. Створення промоційних 

продуктів міста 

м. Дніпро, вул. 

Воскресенська, 

14 

Зібрано 

інформацію та 

зверстано 

промоційний 

журнал 

«Дніпро– місто 

можливостей», 

створено 

презентації щодо 

туристичних 

можливостей 

міста Дніпро 

0 20.05.2021 20.11.2021 З метою промоції міста на 

національному та світовому 

рівнях та популяризації 

туристичного потенціалу міста 

Дніпро розроблено декілька 

презентаційних матеріалі та 

промоційний журнал. 

18. Проведення PR-заходів 

відділу туризму КП 

«АРД» ДМР 

Соціальні 

мережі, ЗМІ 

Розроблено 

індивідуальний 

контент-план 

відділу туризму 

КП «АРД» ДМР, 

а також 

Щотижневі і 

0 01.05.2021 31.12.2021 З метою популяризації 

туристичного потенціалу міста 

Дніпра та висвітлення роботи 

туристичного відділу КП «АРД» 

ДМР проводиться постійна 

робота у соціальних мережах 

(щотижня виходять актуальні 

пости та дописи), а також 



щомісячні 

пропозиції  

про заплановані 

заходи за участю 

міського голови, 

заступників 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів та про 

заходи 

виконавчих 

органів і 

комунальних 

підприємств 

міської ради, які 

потребують 

висвітлення у 

засобах масової 

інформації  

ведеться активна комунікаційна 

робота зі ЗМІ щодо висвітлення 

проектів, які організовує відділ 

та до яких долучається як 

партнер. 

 

 


