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  Розвиток трудових ресурсів на базі 
Зеленодольського професійного 
ліцею 

БУЛО … СТАЛО 



БУЛО … 

СТАЛО 



  Оновлення водно-веслувальної бази в м. 

Зеленодольську Апостолівського району 

Дніпропетровської області 



БУЛО … СТАЛО 



Оновлено систему водопостачання  
в м. Зеленодольську, с. Велика Костромка Апостолівського 

району Дніпропетровської області 

БУЛО … СТАЛО 



Оновлено систему водопостачання в м. 
Зеленодольську, с. Велика Костромка 

Апостолівського району Дніпропетровської області 

БУЛО … СТАЛО 



Реконструкція частини пляжної зони та пірсу м. 
Зеленодольська Апостолівського району 

Дніпропетровської області 

Підготовлено пакет документів та відправлено 
на погодження програмі DOBRE/USAiD, 
грантові кошти – 1 000 000 грн 



Програма U-LEAD з Європою спільно з 

благодійним Фондом Карітас України 

 «Підтримка об’єднаних громад в боротьбі з 

пандемією COVID – 19», отримано скриньки здоров’я 

для Зеленодольського центру первинної медичної 

медико –санітарної допомоги на загальну суму – 47 427 

грн 00 коп; Скринька здоров’я включає в себе: захисні 

медичні маски (440 шт.), костюм біологічного захисту 

(30 шт.), дезінфекційний засіб – 1 л (3 флакони) та 5 л 

(1 флакон), окуляри захисні (8 шт.), респіратор з 

клапаном (16 шт.), термометр безконтактний (1 шт.), 

рукавички оглядові нітрилові (800 пар). 



Підписано Меморандум про співпрацю між Українським 

фондом соціальних інвестицій та Зеленодольською міською 

радою  в рамках реалізації проєкту «Покращення умов 

надання первинної медичної допомоги у міській лікарській 

амбулаторії Зеленодольського ЦПМСД м.Зеленодольська 

Дніпропетровська область/KfW, розмір фінансування 290 тис. 

євро 



  Важливою подією у житті громади у червні 2020 

року  стало  будівництво та урочисте відкриття 

потужного сучасного річкового перевантажувального 

термінала філії «Зеленодольська» у с. Мар’янське 

Апостолівського району Дніпропетровської області. 

Новий підрозділ компанії «НІБУЛОН» філія 

«Зеленодольська» – стовідсотково механізоване та 

автоматизоване потужне аграрне підприємство, оскільки 

в будівництві впроваджувались ефективні інноваційні 

рішення та застосовувались нові технічні засоби 

автоматизації. 



 У Зеленодольській ОТГ (с.Мар’янське)  запустили 

сонячну електростанцію. Проєкт вартістю майже 308 млн 

грн. втілили коштом українських інвесторів. Об’єкт звели у 

рекордні строки – за 5 місяців. Щороку електростанція 

відраховуватиме до місцевого бюджету понад 1,5 млн грн 

податків. 



Нове будівництво розвідного 
водопроводу в с.Велика 

Костромка 

1925 метрів,  
7 колодязів 
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