
 

 

#Наша_незалежність та # Марафон_30 

Державна розбудова Маріуполя 

30-ій річниці Незалежності України 

 та 25-ій річниці Конституції України 

присвячується  

Любов до своєї країни починається з любові до свого міста, з гордості за 

його розвиток, з радості за його великі і маленькі перемоги, з мрії про його 

майбутнє . Сьогодні маріупольці, без перебільшення, можуть пишатися 

своїм містом,яке було засноване у 1778 році греками-переселенцями. 

Місто володіє потужним економічним, інтелектуальним потенціалом 

і міжнародним авторитетом, є культурним центром регіону і віднесене до 

категорії історичних.  

 

 

До 240-річчя Маріуполя були задумані і виконані чудові проєкти: 

реконструкція Театрального скверу, благоустрій поруч розташованих будинків 

по проспекту Мира, активно велося будівництво храму Покрова Божої Матері. 

Розвиток кластера "місто Марії" не тільки допомагає місту зберегти культурну 

історичну спадщину Маріуполя, а й створює в серці міста туристичні об'єкти-



 

 

магніти . Маріуполь є чудовим  містом, адже його історія по справжньому 

унікальна. 

 

У серці Маріуполя з'явився культурно-історичний кластер «Місто Марії» 

Культурно-історичний кластер «Місто Марії» - один із наймасштабніших 

проєктів в сучасній історії міста.   

                       Храм Покрова Божої Матері 

 

                                            Вежа 

Водонапірна вежа перетворилася в туристичний центр Vezha.  



 

 

 

 

                                         Площа Свободи 

   Оновлена площа Свободи в Маріуполі стала першою інтерактивною площею в 

Європі . По периметру  встановлено 25 унікальних скульптур у вигляді птахів, 

які   символізують всі області України і Крим.  На кожну птицю нанесено 

традиційний  орнамент вишивки конкретного регіону і QR-код, за яким можна 

дізнатися більше про історію, культуру та туризм усіх куточків країни. 

 Кожен день після заходу сонця  лазерне шоу починається з патріотичної 

композиції: 25 квіткових орнаментів, як символи процвітаючих регіонів 

України, перетворюються в контури областей і сплітаються воєдино. 

 Також на площі встановили трибуну, фуд-корт, найдовший в Європі 32-

метровий арочний фонтан з підсвічуванням, 500-кілограмовий бронзовий 

«Дзвін миру» і Меморіал воїнам-визволителям у вигляді тризуба.  Площа 

Свободи і Миру - це ще один крок у формуванні нового образу Маріуполя: від 



 

 

промислового центру до творчого міста на березі моря. 

 

Шість нових арт-об'єктів пов'язані єдиною концепцією справжнього Духа Часу.  

Ці символи втілюють перемоги, національні звершення і біль втрат нинішньої 

війни. 

 Починається комплекс із зворушливого Мура на 15-поверхівці по проспекту 

Миру.  Звідси стартують алеї, що ведуть на площу.  На будівлі зображена 

постраждала під час обстрілу мкр.  "Східний" Мілана Абдурашитова.  Дівчинку 

від смерті врятувала  мати, яка  накрила її від уламків і загинула.  Самій  Мілані 

довелося ампутувати ніжку.  Дівчинка стискає свого плюшевого ведмедя , що  

стало символом болю всіх маріупольців, яких торкнулася війна. 

  

                                             

                    



 

 

Дзвін Миру 

Це також символ благополуччя і дружби.  Його дзвін має звучати в День Землі 

разом з усіма «Дзвонами Миру». 

 

 

Останнім арт-об'єктом площі Миру виступає, як і на початку її, мурал.  Це 

малюнок жінки, яка випускає з клітки птаха.  Він символізує свободу 

особистості, майбутнє, нові можливості, відкритість нових знань і протидію 

домашньому насильству. 



 

 

 

 

                                             

 

 

Перше в Європі світлове шоу 

Світлодінамічний пішохідний арочний фонтан увійшов до Книги рекордів 

України як найбільший.   



 

 

 

 

 

Медицина 



 

 

Завершено капітальний ремонт Дитячої консультативно-діагностичної 

поліклініки . Центр створений на базі міської лікарні №3. Тут зможуть 

обслуговувати 100 тисяч дітей півдня Донецької області. 

 

У грудні 2020 року відкрили оновлене відділення реконструктивної 

хірургії голови та шиї у Міській лікарні № 1.  На сучасному обладнанні вже 

проводять  операції на щелепно-лицьовій ділянці щодо  усунення вроджених та 

набутих вадів голови та шиї . 

 

Кардіосудинний центр 



 

 

У відділенні проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів для 

пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями: коронароангіографія 

(дослідження коронарних артерій серця), стентування коронарних судин, 

ангіографія артерій нижніх кінцівок, балонна ангіопластика і стентування 

артерій нижніх кінцівок при облітеруючому атеросклерозі, емболізація 

маткових артерій при фіброміомі матки , імплантація і контроль роботи ЕКС 

(електрокардіостимуляторів). 

 

В Маріуполі працює понад 30 лікувальних закладів , реконструйована велика 

обласна клінічна лікарня , але є дуже серйозна проблема – 46% лікарів 

Маріуполя – пенсійного віку . Лікарні потребують сучасних лікарів и медичних 

сестер .  

                                               

Освіта 



 

 

Молодь зможе знайти свою професію і самореалізуватися в нашому місті. 

В Маріуполі є потреба в молодих спеціалістах.  Вузи для міста-одна з точок 

економічного зросту . Завдяки  релокації трьох Донецьких закладів  вищої  

освіти (медичного, юридичного і університету управління) кількість студентів в 

Маріуполі збільшилася  на 12 000 осіб . Для більшої мотивації дітей та  молоді 

поліпшили спортивну базу в школах і вищах .В цьому допомагає футбольний 

клуб «Шахтар»,перереєстрований в Маріуполі-це податкові надходження.Нові 

вищі, нові для Маріуполя спеціальності, кафедри, професура-це розширює 

можливості молоді знайти своє місце на ринку праці . 

У Маріуполі  йде реконструкція двох навчальних закладів.  У школі №15 

організують енергоефективну модернізацію, а школа №27 стане ще одним 

методичним освітнім центром, в якому зможуть навчатися близько тисячі дітей. 

Молодь міста Маріуполя та прилеглих районів має змогу єфективно навчатися 

в комфортних умовах: у 64  закладах  загальної середньої освіти, 8 закладах 

фахової передвищої освіти, 10 закладах ПТНЗ, 2 інститутах,  4 університетах, 

тобто навчатися в рідному місті і не виїжджати за кордон .

 

                                            

Маріупольський  «Ice Center» 



 

 

У Маріуполі відкрили  нову льодову  арену - Mariupol Ice Center. Льодове поле 

розміром 28 на 58 метрів відповідає європейським стандартам і вимогам для 

проведення чемпіонату України з хокею. Mariupol Ice Center стала домашньою 

ареною для хокейного клубу « Маріуполь». 

На базі арени відкрито дві дитячо-юнацькі школи з фігурного катання та хокею, 

в яких можуть займатися до 500 дітей. 

 

Реконструкція парку Гурова 

У Маріуполі триває масштабне перетворення парку імені Гурова.  

Міський голова зазначив, що Парк буде «пов'язаний» з БК «Українським 

домом», який перетвориться на найбільший концертний зал Маріуполя. 

 

               Найбільший плавбасейн Маріуполя реконструюють 



 

 

Маріупольський плавальний басейн «Нептун» вперше за 10 років 

відремонтують, а також впорядкують територію біля будівлі. Одночасно з 

басейнах «Нептун» ведеться капітальний ремонт КД ЮСШ «Прометей» з 

плавальним басейном для дітей. 

 

 

 

                                                   Парк «Веселка» 



 

 

На Лівобережжі Маріуполя була виконана реконструкція парку 

«Веселка».Тут з'явилися нові дизайнерські лавочки, сцена, майданчики для 

дітей, спортивна зона, «зелений лабіринт» з туй, міст закоханих з невеликим 

водоспадом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ряд екологічних заходів щодо поліпщення життя населення Маріуполя 

Водопостачання  

З початком військових дій якісне водозабезпечення городян стало неможливим, 

був пошкоджений Південнодонбаський водовід, тепер місто отримує воду з 

резервного Старокримського водосховища, але якість залишає бажати кращого. 

Весь цей час в місті шукали шляхи вирішення гострої проблеми,  і нарешті  -

вони знайшлись.  Франція  надасть кредит   в обсязі 64 млн євро для 

модернізації системи водопостачання Маріуполя , через 4 роки маріупольці 

будуть пити воду  з під крана . 

 Екологія в Маріуполі стане чистіше: на комбінаті «Азовсталь» встановлять 

фільтри для того, щоб знизити екологічне навантаження на місто.  «Метінвест» 

покроково і планомірно йде до чистої металургії в Маріуполі.  

 



 

 

Траса Маріуполь-Запоріжжя 

В Маріуполі реконструювали трасу Маріуполь-Запоріжжя. Ця дорога є дорогою 

життя, вона є сполученням з медичними центрами Запоріжжя, Дніпра, Києва. 

По цій дорозі приїжджають вантажі, які забезпечують місто медикаментами, 

продуктами харчування, тобто для міста це дійсно дорога життя,ця траса стала 

рекордною за швидкістю ремонту доріг. 

   

           

 

 

 

 

 

Озеленення 

В Маріуполі успішно проводяться заходи з озеленення міста , вирубки старих 

дерев і  насадження нових  видів дерев і чагарників . Наприклад , навколо 

площі Свободи було висаджено 33 види рослин: чорна сосна, тюльпанове 

дерево, магнолія, сакура, липа, клен та багато інших.Була здійснена висадка 538 

дерев, 7386 кущів та 515 хвойних чагарників, 3000 троянд. Унікальність площі 

Свободи в тому, що тут цвітуть рослини, яких ще не було в місті. 

 

 

                                             

                                          

                                                        



 

 

Висновок 

Підсумовуючи, можна сказати, що в Маріуполі є всі комфортні умови для 

життя. #Наша_незалежність та # Марафон_30. Багато університетів, коледжів, 

шкіл, які реконструювали для нинішньої молоді. Є добре розвинена мережа 

медичних установ з сучасним обладнанням. У перспективі місто буде з добрим 

екологічним середовищем, будуть замінені водоводи і на заводах будуть 

встановлені фільтри для зменшення екологічного навантаження на населення. 

Молодь зможе розвиватися фізично в льодовому центрі і плавальних басейнах. 

Молоді сім'ї зможуть відпочивати в зеленій частині міста, тому що 

розвиваються паркові зони і висаджуються нові дерева, чагарники і квіти. 

Туристів будуть приваблювати оновлені набережні, що  сприяє розвитку 

курортів і санаторіїв. Перспективи Маріуполя дозволяють молоді залишатися в 

своєму рідному місті, не виїжджаючи в інші міста і країни. 

 

 

 

 

 


