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У незалежній Україні Дніпропетровськ по праву є одним з найвизначніших 

політичних, промислових, фінансових, наукових та культурних центрів. Також 

наше місто називають космічною та металургійною столицею України. 

Із самого початку своєї історії територію нинішнього Дніпропетровська 

заселяли люди з високим рівнем матеріальної і духовної культури. Про це свідчать 

історичні пам'ятки і знахідки (золота пектораль, половецькі “баби”, величезні 

могили – кургани).  Можливо, завдяки прекрасному, мальовничому краю, 

плодючій землі, могутньому Дніпру виник такий розвинений народ. Історія міста 

Дніпропетровська пов’язана з історією краю, яка сягає в далеку давнину. У II тис. 

до РХ на дніпровських землях існувала Скитська держава (скити). У часи 

Київської Русі вже у ІХ стор. після РХ на Монастирський острів завертали княжі 

дружини для відпочинку. А у 955 році на острів прибула Велика княгиня Ольга. 

Відомо, що Дніпром пролягав знаменитий торгівельний шлях світового значення 

«Із варяг у греки» (торговий шлях Київської Русі, що зв’язував скандинавські 

землі з Візантією).  Знахідки свідчать про інтенсивні торговельні відносини як із 

Київською землею, так і з кочівниками - печенігами, вежі яких стояли поруч з 

улицькими житлами. Територія міста належала Запорізькій Січі під час козаччини. 

У 1635 році побудована польська фортеця Кодак. Та ось у 1660 році у запорізьких 

архівах з’являються документи, які свідчать, що біля сучасного Дніпропетровська 

існує селище Новий Кодак, яке у 1750 році вже називається містом. Офіційна 

історія міста розпочалась у 1776 році, коли російська імператриця Катерина II 

вирішила збудувати "Південну пальміру"- столицю Російської імперії (Санкт - 

Петербург - "Північна Пальміра").   

З найдавніших часів наші предки були лідерами у розвитку ремісництва та 

культури України. З відкриттям у кінці ХІХ століття Криворізького залізорудного 

родовища почався інтенсивний розвиток міста. У цей період діяло близько 170 



великих та малих заводів і фабрик. Величезні прибутки промисловців зумовили 

швидкий розвиток міської інфраструктури та благоустрій території міста. На 

початку ХХ століття промисловість продовжувала розвиватись і в 30-ті роки місто 

перетворилось на потужний індустріальний центр країни. Економічному розвитку 

міста сприяє його розташування на перехресті всіх видів шляхів сполучення - 

водних, залізничних, автомобільних, повітряних і наявності необхідної 

інфраструктури, що дає можливість здійснювати значні обсяги перевезень 

пасажирів та вантажів.   

Найбільш розвинутими є металургійне, транспортне, електротехнічне, 

гірничошахтне і гірничорудне, будівельно-шляхове й комунальне, хімічне і 

полімерне машинобудування, верстатобудування. Лідерами галузі є: відкриті 

акціонерні товариства "Дніпропетровський машинобудівний завод", 

"Дніпроважмаш", "Дніпропрес", "Дніпровагонрембуд", науково-виробниче 

об'єднання "Дніпропетровський електровозобудівний завод". Продукція галузі - 

трактори, преси, вагоноопрокидувачі, шлаковозні чаші, трамваї, тролейбуси, 

магістральні електровози. Але найкращим заводом металургійного виробництва є 

нещодавно відкритий завод Інтерпайп сталь. Його вигляд схожий на якийсь 

космічний аеродром із блокбастерів. За рівнем технологій, умовами праці й 

екологічними стандартами немає рівних не лише в Україні, але й у східній Європі. 

Це найтехнологічніший і найновіший завод поєднаний із креативністю і красою 

промисловості. Я вважаю, що Інтерпайп сталь є промисловою гордістю не тільки 

Дніпропетровська, а й усієї України! 

Дніпропетровськ - один з світових центрів ракетно-космічного будування. 

Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" та Конструкторського 

бюро "Південне" розробили і виготовляють екологічно чисті ракетоносії "Зеніт", 

космічні апарати з унікальними можливостями та беруть участь в реалізації 

проекту "Морський старт" у складі міжнародного консорціуму чотирьох країн 

(США, Росії, України, Норвегії). Я гадаю, що цим можна пишатися.    

Дніпропетровськ — місто багатих культурних традицій. Він, дійсно, 

незвичайний, бо створений тут архітектурний стиль несхожий на інші. Фахівці 

вважають, що тут склався своєрідний Катеринославський стиль, і 



Дніпропетровськ не поступається кращим містам старої Європи. Сьогодні місто є 

сучасним мегаполісом. Адже тут і відомі дніпропетровські хмарочоси-близнюки, і 

просунуті бізнес-центри. Також у нас найдовша набережна у Європі. Вона 

простягається на 30 км уздовж берега ріки Дніпра. Набережна дуже елегантна і 

креативна. Вона прикрашена багатими зеленими насадженнями, оригінальними 

статуями і літніми фонтанчиками. Є одним з улюблених місць відпочинку 

місцевих жителів і гостей міста. Також відомими архітектурними будівлями є 

Дніпропетровський державний цирк, який був побудований, коли місто 

називалось ще Катеринославом, де вперше застосували замість тканинного шатра 

металічні блоки у вигляді купола, та Старий міст, який визнали поставити на 

виставку разом із Ейфелевою вежею, бо вони схожі за будівництвом і матеріалом з 

якого зроблені. 

Ось і все, що я зміг розповісти про мій рідний Дніпропетровськ. А це усього 

лише невелика крапелька з невичерпного озера багатств нашого краю…Підводячи 

підсумок, можна з гордістю сказати , що Дніпропетровськ – регіон лідер. І містом 

пишаються всі дніпропетровці! 

 


