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Кам’янське (Дніпродзержинськ) займає провідне місце 
в історії Дніпропетровщини та України в цілому. Місто 
має цікаву, більш ніж 140-річну історію і знайоме 
багатьом як промисловий осередок.

Пам’ятник Прометею –
символом міста. 1922 р. 



Історія міста розпочалася в кінці ХІХ ст. 
З 1880-х рр. на території селища 
Кам’янське активно створювався 
промисловий комплекс Дніпровського 
металургійного заводу, який став 
економічним осередком майбутнього 
міста. 



Однією з перших міських споруд став 
православний Свято-Миколаївський собор, 
збудований в 1894 р. за проектом 
Катеринославського архітектора 
Л. А. Бородницького. 



На сьогоднішній день ансамбль Свято-
Миколаївського собору доповнений архітектурною
композицією «Голгофа», яка була створена в 2013 р. 
Вона символізує собою гору, на якій був розіп’ятий
Ісус. Зліва від композиції знаходиться стіна з 
фрескою-панно на релігійну тематику. 



Справжньою перлиною нашого міста є драматичний театр 
ім. Лесі Українки. Театр був заснований в 1935 році на базі 
театру російської драми ім. М.М. Хатайовича. Його доля 
була непростою в радянський час – під час війни театр 
було евакуйовано до Казахстану, в 1960-і рр. театр майже 
закрили за наказом міського керівництва. На сьогоднішній 
день театр успішно функціонує - з 1993 року проводиться 
щорічний фестиваль «Класика сьогодні».



Міська бібліотека 
ім. Т. Г. Шевченка 
заснована в 1934 р. 
В її фондах 
нараховувалось 
близько 20 тис. 
книг Наразі 
фондова колекція 
налічує близько 
92 тис. книг, при 
бібліотеці діють 
краєзнавчий та 
читацький гуртки, 
клуб 
інтелектуального 
кіно.  



Відбитком сучасної української історії є меморіал, 
присвячений воїнам АТО, героям нашого міста, що 
загинули на передовій. Меморіальна алея була 
створена в 2016 р. на місці тогочасної площі Леніна 
(наразі площа Свободи).



Міський музей міста 
Кам’янське почав 
створюватись в 1927 році. Він 
важко пережив складний 
період Другої світової війни, 
коли був фактично повністю 
розграбований німецькими 
військами. Але в 1950-х рр. 
був знову відновлений як 
осередок революційної 
історії міста і тимчасово 
знаходився на території 
Свято-Миколаївського 
собору. Сучасна будівля 
міського музею була 
спроектована в 1985 р. 
архітектором В. Г. Ширяєвим. 



Однією зі сторінок 
історії нашого міста 
є видатні люди 
радянської епохи. 
В нашому місті 
народився і жив 
Л.І.Брежнєв, Ген. 
Секретар ЦК КПРС 
Радянського Союзу. 
Також в місті жив та 
навчався колишній 
президент 
Казахстану 
Н. А. Назарбаєв.



Період Другої світової війни 
наклав свій відбиток на 
історії міста. Велика 
кількість людей була 
задіяна в евакуації 
промислових підприємств, 
близько 18 тис. 
дніпродзержинців воювали 
проти гітлерівської окупації, 
близько 10 тис. з них 
загинули. В пам’ять про 
мужність та відвагу 
військових в 1975 р. був 
створений меморіал – стела 
«Слава воїнам-
визволителям».



Додаток до екскурсії

Коксові батареї ВАТ 
«Дніпродзержинський 
коксохімічний завод», 1980-і рр.

Дніпровський металургічний 
комбінат (ДМК)

Цех комбінату ВАТ 
«Дніпро-Азот»



Дякую за увагу!


