
Дніпро – безпечне місто!

Шановні мешканці міста!

Проєкт «Підвищення безпеки 
автомобільних доріг в містах 
України» від провідних міжнарод-
них фінансових установ: Європей-
ського інвестиційного банку та 
Європейського банку реконструкції 
та розвитку

Мета проєкту – реалізація Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2024 року, створення безпечних умов пересування 
для учасників дорожнього руху: підвищення комфорту пересування містом для 
пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв, знижен-
ня рівня смертності, травматизму на вулицях міст, зменшення кількості ДТП, 
створення зручних та комфортних умов для руху осіб з інвалідністю та 
маломобільних верств населення.  

Не передбачається, що за реалізації проєкту приватна земля та активи зазнава-
тимуть негативного впливу, але у разі такого впливу питання  компенсації буде 
розглядатися відповідно до стандартів Європейського інвестиційного банку та 
українського законодавства. Буде створений відповідний механізм розгляду 
скарг. Роботи виконуватимуться з урахуванням Правил благоустрою території 
міста Дніпра.

Дніпровська міська рада у співпраці з ЄІБ, ЄБРР та технічним консультантом 
проєкту ІМС Worldwide & KOCKS ingenieure планує наступного року розпочати 
роботи з покращення проспектів Богдана Хмельницького, Пушкіна, Мануй-
лівського; вулиць Титова, Привокзальної та площі Старомостової.

Під час ремонтних робіт зберігатиметься доступ до установ, підприємств і 
житлових будинків. Задля комфорту мешканців і гостей міста також будуть 

розроблені схеми об’їздів для транспортних засобів та альтернативних шляхів 
руху для пішоходів.

Просимо надсилати Ваші думки та пропозиції стосовно реалізації Проєкту 
на електронну скриньку: roadsafetydnipro@gmail.com

У разі виникнення щодо проєкту питань: (056) 744 11 26
Гаряча лінія міста: (056) 732 12 12      facebook.com/dmrblago

МІСЬКА ВЛАДА ПРАГНЕ, АБИ КОЖЕН УЧАСНИК ДОРОЖНЬОГО РУХУ БУВ ЗАХИЩЕНИЙ

Проєкт фінансуватиметься з довгострокових кредитних коштів 

Європейського інвестиційного банку, Європейського банку рекон-

струкції та розвитку, а також з міського бюджету. 

Більше інформації про Проєкт на сторінці 
Дніпровської міської ради www.dniprorada.gov.ua

Схема № 5: Вулиця Титова

● Реконструкція існуючих та встановлення нових світлофорних об’єктів
● Додаткове освітлення пішохідних переходів
● Встановлення пішохідних огорож

● Підняті пішохідні переходи на 
виїздах з прибудинкових 
територій
● Облаштування пішохідних 
переходів пандусами та 
тактильною плиткою 
● Дорожні знаки та розмітка



Схема № 1: Проспект Богдана Хмельницького

● Реконструкція світлофорних об’єктів з освітленням пішохідних переходів, 
облаштування пішохідних переходів острівцями безпеки

● Встановлення зупинкових комплексів, облаштування огородження на трам-
вайних зупинках 

● Встановлення пішохідних огорож 

● Встановлення інформаційних табло змінної інформації з приладами фіксації 
та індикації швидкості руху 

транспортних засобів

● Комплексне покращення 
перехресть з вул. Титова та 
просп. Хмельницького,

● Вул. Кротова та просп. 
Хмельницького

● Дорожні знаки та розмітка

Схема № 2: Вулиця Привокзальна та площа Старомостова

● Встановлення додаткових світлофорів, нові пішохідні переходи 

● Покращення вул. Привокзальної (пріоритет пішоходам і заходи контролю 
швидкості транспортних засобів)  

● Будівництво нових тротуарів та островців безпеки

● Встановлення огорож та 
обмежувачів заїзду для 
запобігання незаконному 
паркуванню та небезпечним 
рухам пішоходів 

● Дорожні знаки та розмітка

Схема № 3: Проспект Мануйлівський

● Встановлення світлофорів на пішохідних переходах 

● Зміна геометрії перехрестя з вул. Ростовської: будівництво тротуару та зеленої 
зони, заміна та переміщення світлофорів на перехресті

● Будівництво нових тротуарів і встановлення пішохідних огорож

● Встановлення камер контролю швидкості

● Встановлення 
понижених 
бордюрів на 
пішохідних 
переходах

● Дорожні 
знаки та 
розмітка

Схема № 4: Проспект Пушкіна

● Реконструкція світлофорних об’єктів і встановлення нових  

● Встановлення пішохідних огорож, підвищення безпеки пасажирів на трамвай-
них зупинках

● Облаштування пішохідних переходів пандусами та тактильною плиткою 

● Встановлення протипарку-
вальних стовпчиків на 
трамвайних зупинках, 
додаткове освітлення 
пішохідних переходів

● Улаштування покриття 
посадкових майданчиків на 
трамвайних зупинках

● Дорожні знаки та розмітка


