
Звіт 

про громадське обговорення 

Державного інвестиційного проєкту 

«Реставрація будівлі навчального корпусу №1 Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» за адресою: проспект Дмитра 

Яворницького, будинок 19, м. Дніпро» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: Міністерство освіти і науки України. 

  

2. Зміст питання або назва проекту, що виносилися на обговорення: 

Державний інвестиційний проект: «Реставрація будівлі навчального 

корпусу №1 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

за адресою: проспект Дмитра Яворницького, будинок 19, м. Дніпро» на 

виконання частини першої статті 12-1 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» щодо відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається 

державна підтримка, та  відповідно до пункту 10 Порядку відбору державних 

інвестиційних проєктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2015 р. № 571 і відповідає Сталому розвитку ООН – 2030, що 

затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 

від 25 вересня 2015 року № 70/1 на Саміті ООН зі сталого розвитку: 

«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 

року» та Указу Президента України № 722 від 30 вересня 2019 року «Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року»,  вимогам Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. 

Державний інвестиційний проект «Реставрація будівлі навчального корпусу 

№1 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» за 

адресою: проспект Дмитра Яворницького, будинок 19, м. Дніпро» призначений 

для забезпечення сталого використання головного корпусу НТУ «Дніпровська 

політехніка», який є пам’яткою архітектури національного значення як осередку 

освітньо-наукового простору сучасної технічної освіти Дніпропетровської 

області. У результаті завершення реставрації пам’ятки архітектури 

національного значення будівлі навчального корпусу №1 буде створено 

комфортний, багатофункціональний освітньо-науковий простір із нормативними 

санітарно-гігієнічними умовами і безбар’єрним доступом для всіх учасників 

освітнього процесу, одночасно зі збереженням архітектурних рішень та статусу 

Пам’ятки. 

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. 

Державний інвестиційний проект було розміщено 14 лютого 2022 р. на 

офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України 

(https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-

derzhavnij-investicijnij-proyekt-restavraciya-budivli-navchalnogo-korpusu-1-

nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-dniprovska-politehnika ). 

Зауваження та пропозиції до проекту приймалися до 28 лютого 2022 р. на 

електронну адресу: korol@mon.gov.ua 
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3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

Обговорення проєкту здійснювалося з 14.02.2022 по 28.02.2022. Протягом 

цього періоду надійшли листи підтримки і пропозиції надали: Народний депутат 

Верховної Ради IX скликання Гришина Ю.М.; Народний депутат Верховної Ради 

IX скликання Кисилевський Д.Д; ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ 

"МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"; ТОВ "ЕДС-УКРАЇНА"; Депутат Дніпровської 

міської ради VIII скликання Хмельников А.О.; Департамент інноваційного 

розвитку Дніпровської міської ради; ННІ економіки і менеджменту ДВНЗ 

«Приазовський Державний технічний університет»; Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної адміністрації; Рада молодих вчених 

Дніпропетровської області; Рада студентів НТУ «Дніпровська політехніка»; 

студент НТУ «Дніпровська політехніка» Музальов А.О.; студент НТУ 

«Дніпровська політехніка» Півторацький О.В.; студентка НТУ «Дніпровська 

політехніка» Коврова В.О.; аспірант НТУ «Дніпровська політехніка» Циган П.С.; 

доцент НТУ «Дніпровська політехніка» Бешта О.О.; студент НТУ «Дніпровська 

політехніка» Мирний О.О.; студент НТУ «Дніпровська політехніка» 

Вишневецький В.; студент НТУ «Дніпровська політехніка» Юр’єв Д.В.; асистент 

студент НТУ «Дніпровська політехніка» Гриценко Л.С.; доцент НТУ 

«Дніпровська політехніка» Ігнатов А.О.; асистент студент НТУ «Дніпровська 

політехніка» Шипунов С.О.; студентка НТУ «Дніпровська політехніка» 

Малініна С.; асистент НТУ «Дніпровська політехніка» Дяченко Г.Г.; професор 

НТУ «Дніпровська політехніка» Гнатушенко В.В.; Центр колективного 

користування науковим обладнанням "Інноваційна геоенергетика" НТУ 

«Дніпровська політехніка»; студентка НТУ «Дніпровська політехніка» Замкова 

О.А.; аспірант НТУ «Дніпровська політехніка» Пілюгін Є.Д.; старший викладач 

НТУ «Дніпровська політехніка» Кравченко К.Г.; доцент НТУ «Дніпровська 

політехніка» Заболотна Ю.О.; асистент НТУ «Дніпровська політехніка» 

Шерстюк Є.А.; доцент НТУ «Дніпровська політехніка» Ащеулова О.М.; 

асистент НТУ «Дніпровська політехніка» Черкас П.Ю. 
 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 

науки України за результатами обговорення: 

Під час громадського обговорення надійшло 32 листів підтримки зі 

схвальними пропозиціями, що стосуються підтримки Державного 

інвестиційного проєкту НТУ «Дніпровська політехніка» та ідеї реставрації 

будівлі навчального корпусу №1. 

 

 

 

В. о. Директора департаменту                    Оксана ТКАЧЕНКО 


