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2319/11365-МД.ПЗ. 

Изм Кіл. Арк. №док Підпис Дата Стадія Арк. Аркуш 
Викон. Приходько   

  Перев. Войнич   
МД 1 2 

 ГАП Мойся   

    ГІП Нетяженко   

  Н.контр. Прянішнікова   

Зміст  
ГП «ГПИ 

«КРИВБАССПРОЕКТ» 

Формат А4 

2 
ЗМІСТ 

Позначення Найменування Сторінки 

2319/11365-1-С1 Зміст  2-3 

2319/11365-1-ВВ Відомість виконавців 4 

2319/11365-1-ПД Підтвердження ГІП 5 

2319/11365-1-ВМ Перелік використаних матеріалів 6-10 

2319/11365-1-С1.ПЗ Зміст пояснювальної записки 11-16 

2319/11365-1-МД.ПЗ Пояснювальна записка 17-561 

 Креслення Масштаб

Аркуш 1 
План існуючого населеного пункту 
(опорний план) 

М1:25 000 

Аркуш 2 Схема планувальних обмежень М1:25 000 

Аркуш 3 
Схема розташування населеного пункту 
 в системі розселення  

М1:100 000 

Аркуш 4 Основне креслення генерального плану М1:25 000 

Аркуш 5 Схема магістралей міського транспорту М1:25 000 

Аркуш 6 
Схема охорони природи та поліпшення  
екологічного стану міста 

М1:25 000 

Аркуш 7 
Карта зонування території міста за  
гірничо-геологічними умовами 

М1:25 000 

Аркуш 8 Схема теплопостачання М1:25 000 

Аркуш 9 Схема газопостачання М1:25 000 

Аркуш 10 Схема водовідведення М1:25 000 

 
 



 

     Арк
      

Зм. Кільк Арк. Nдок. Підп. Дата 
2319/11365-МД.ПЗ. 2 

Формат А4 

3 
Продовження                                                                                                                     

Позначення Найменування Масштаб

Аркуш 11 Схема дощової каналізації М1:25 000 

Аркуш 12 Схема водопостачання М1:25 000 

Аркуш 13 Схема електропостачання М1:25 000 

Аркуш 14 Схема мобільного зв’язку М1:25 000 

Аркуш 15 
Схема міської телефонної мережі та  
проводового мовлення 

М1:25 000 

Аркуш 16 
Схема мережі об’єктів громадського  
обслуговування 

М1:25 000 

 Альбоми  

Альбом 1 
Альбом робочих креслень плану існуючого  
населеного пункту (опорний план) 

М1:10 000 

Альбом 2 
Альбом робочих креслень схеми  
планувальних обмежень 

М1:10 000 

Альбом 3 
Альбом робочих креслень основне  
креслення генерального плану 

М1:10 000 
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Розділ проекту Посада ПІБ Підпис 

     Аркуш
      

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата 
2319/11365-МД.ПЗ. 1 

Начальник відділу Шевчук О.В.  

Головний спеціаліст Батаєва О.Д.  

Головний спеціаліст Петрова Л.В.  

Провідний інженер Войнич І.Г.  

Інженер I категорії Пантелеймонова В.Б.  

Інженер II категорії Кульвановська А.Ю.  

Відділ  
вишукувань,  
гідротехніки і 
генплану 

Інженер III категорії Мовчан І.А.  

Провідний інженер Приходько О.С.  Відділ  
промислових 

споруд Технік I категорії Базалук А.Р.  

Головний спеціаліст Бурлаченко Н.І.  

Провідний інженер Стебельська О.В.  

Провідний інженер Приходько Н.О.  

Інженер I категорії Слівченко О.О.  

Сантехнічний 
відділ 

Інженер III категорії Горон Н.М.  

Екологічний 
відділ 

Головний спеціаліст Аблец В.В.  

Начальник відділу Півоваров А.І.  

Завідуючий групою Агафонцев О.Г.  

Інженер I категорії Щербина О.Н.  

Інженер II категорії Осонов П.В.  

Електротехніч-
ний відділ 

Інженер II категорії Яковлева О.В.  

Начальник відділу Ланцетова Л.І.  

Провідний інженер Гук А.Ю.  

Економічний 
відділ 

Інженер II категорії Кітов А.А.  

Головний маркшейдер Кучер Б.Ф.  Гірничий 
відділ 

Головний спеціаліст Моїсеєв Д.Ф.  

    

 Нормоконтроль Прянішнікова Л.В.  

 

Формат А4 



      

      
2319/11365-МД.ПЗ. 

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата Стадія Аркуш Аркушів

  ГІП Нетяженко   

ГАП Мойся   
МД 1 1 

  Перев. Войнич   

  Викон. Приходько   

Н.контр. Прянішнікова   

Підтвердження  
ГАПа та ГІПа ДП «ДПІ 

«КРИВБАСПРОЕКТ» 

Формат А4 
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         Генеральний план міста Кривого Рогу розроблений відповідно до діючих 
Державних будівельних норм України «Містобудування. Планування і забудова мі-
ських і сільських поселень» (ДБН 360-92), а також інших нормативних та законода-
вчих документів, які встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, 
погодження та затвердження генерального плану населеного пункту. 
          
 

Головний інженер проекту                                  Нетяженко В.О. 
                                                                                                (підпис)                                   (П. І. Б.)        
 
 

 
Головний архітектор проекту                                      Мойся І.І. 
                                                                                                (підпис)                                   (П. І. Б.)        

 



      

      
                  2319/11365-МД.ПЗ. 

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата Стадія Аркуш Аркушів 
Викон. Приходько   

Перев. Войнич   
МД 1 5 

ГАП Мойся   

 ГІП Нетяженко   

Н.контр. Прянішнікова   

Перелік використаних  
матеріалів ДП «ДПІ 

«КРИВБАСПРОЕКТ» 

Формат А4 

6 
 
№ 
п/п 

Назва документу Гриф 
секре-
тності 

Рік 

1 Науково-технічна робота: «Виготовлення генерального  
плану м. Кривий Ріг» Звіт про виконання першого та другого 
етапів календарного плану науково-технічної роботи:  
«Виготовлення генерального плану м. Кривий Ріг». 

 

2009 

2 Науково-технічна робота: «Виготовлення генерального  
плану м. Кривий Ріг». Звіт про виконання третього  
етапу календарного плану науково-технічної роботи:  
«Виготовлення генерального плану м. Кривий Ріг». 

 

2009 

3 Графічні матеріали до третього етапу роботи.  
Місто Кривий Ріг. Агрегована оцінка території 
1). Схема агрегованої оцінки території. 
2). Схема соціально-містобудівної привабливості 
середовища. 
3). Схема впливу соціально-функціональних  
факторів. 
4). Схема впливу інженерної інфраструктури. 

 

2009 

4 Науково-технічна робота: «Виготовлення генерального 
 плану м. Кривий Ріг». Звіт про виконання четвертого етапу 
календарного плану науково-технічної роботи:  
«Виготовлення генерального плану м. Кривий Ріг». 

 

2009 

5 Науково-технічна робота: «Виготовлення генерального  
плану м. Кривий Ріг». Звіт про виконання п’ятого етапу 
календарного плану науково-технічної роботи. 

 
2009 

6 Науково-технічна робота: «Виготовлення генерального  
плану м. Кривий Ріг». Звіт про виконання шостого 
етапу календарного плану науково-технічної роботи. 

 
2009 

7 Генеральний план м. Кривого Рогу Розділ: Прогноз  
чисельності та статево-вікового складу населення  
міськради Кривий Ріг (м. Кривий Ріг та сіл міськради). 

 
2009 

8 Науково-технічна робота: «Виготовлення генерального  
плану м. Кривий Ріг». Звіт про виконання сьомого,  
восьмого та дев’ятого етапу календарного плану  
науково-технічної роботи: «Виготовлення генерального  
плану м. Кривий Ріг». 

 

2009 

 
 



 

     Арк
      

Зм. Кільк Арк. Nдок. Підп. Дата 
2319/11365-МД.ПЗ. 2 
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Продовження 
№ 
п/п 

Назва документу Гриф 
секре-
тності 

Рік 

9 Науково-технічна робота: «Виготовлення генерального  
плану м. Кривий Ріг». Звіт про виконання сьомого 
етапу календарного плану науково-технічної роботи:  
«Виготовлення генерального плану м. Кривий Ріг.  
Перспективи розвитку економіки та росту населення» 

 2009 

10 Генеральний план міста Кривого Рогу Дніпропетровської 
області. Розділ: Магістрально-вулична мережа міста та  
міський і зовнішній транспорт. Пояснювальна записка. 

 2007 

11 Додаток до розділу «Магістрально-вулична мережа  
міста та міський і зовнішній транспорт».  
Вулично-дорожня мережа. Креслення. 

 2007 

12 Генеральний план міста Кривий Ріг. Розділ: Промисловість. 
«Існуючий стан і перспективи розвитку та розміщення  
промисловості, будівельної бази та логістики  
(складського господарства) м. Кривий Ріг». 

ДСК 2009 

13 Додатки до розділу «Промисловість». Креслення: 
1). Генеральний план міста Кривий Ріг. 
 Розділ: Промисловість. Сучасний стан. 
2). Генеральний план міста Кривий Ріг.  
Розділ: Промисловість. Санітарно-захисні зони. 

ДСК 2009 

14 Науково-технічна робота: «Виготовлення генерального  
плану м. Кривий Ріг». Звіт про виконання десятого  
етапу календарного плану науково-технічної роботи:  
«Виготовлення генерального плану м. Кривий Ріг». 
Розділ Б «Рівень розвитку соціальної інфраструктури міста». 

 2009 

15 Креслення. М. Кривий Ріг. Опорний план. Фрагмент центру 
М 1:10000. 

  

16 Креслення. М. Кривий Ріг Дніпропетровської області.  
Схема електротранспорту М 1:25000. 

  

17 Креслення. М. Кривий Ріг Дніпропетровської області.  
Схема розміщення в системі розселення. 

  

18 Креслення. М. Кривий Ріг Дніпропетровської області.  
Вулично-дорожня мережа. 

  

19 Креслення. М. Кривий Ріг Дніпропетровської області.  
Опорний план. М 1:25000. (2 креслення.) 

  

20 Бібліографічні дослідження забудови міста. Розробка  
історико-архітектурного плану (І етап). Анотований звіт. 
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Зм. Кільк Арк. Nдок. Підп. Дата 
2319/11365-МД.ПЗ. 3 

Формат А4 

8 
Продовження 
№ 
п/п 

Назва документу Гриф 
секре-
тності 

Рік 

21 Бібліографічні дослідження забудови міста. Розробка 
історико-архітектурного плану (ІІ етап). Анотований звіт.  
(6 томів) 

  

22 Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг (ІІІ етап). 
Коротка історична довідка. Основні панорами міста.  
Анотований звіт. (2 тома) 

 2009 

23 Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг (ІV етап). 
Складання історико-архітектурного опорного плану.  
Територіальний та розпланувальний розвиток м. Кривий Ріг. 
Формування забудови. Пам’ятники архітектури, 
 історії та культури. Композиційно-художні особливості  
м. Кривий Ріг (текстова частина) Анотований звіт.  
(3 тома) 

 2009 

24 Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг (І етап).   
25 11 планшетів М 1:10000. ДСК  
26 1 планшет М 1:25000. ДСК  
27 Схема гірничо-геологічного обґрунтування.  ДСК  
28 Схема розміщення магістралей інженерних мереж. ДСК 1990 
29 Схема організації руху транспорту і пішоходів. ДСК 1990 
30 Схема планування Центрально-Міського району ДСК  
31 Схема розміщення магістралей інженерних мереж і споруд. ДСК 1990 
32 Схема стану навколишнього середовища. ДСК 1984 
33 Генплан ТЕО. Схема планувальної структури. ДСК 1984 
34 Проект планування приміської і зеленої зони. ДСК 1984 
35 Проект планування приміської і зеленої зони. ДСК 1984 
36 Перша черга будівництва. ДСК 1984 
37 Опорний план. Схема оцінки житлового фонду. ДСК 1984 
38 Ескіз червоних ліній і план забудови старого центру  

міста. 
ДСК 1990 

39 План червоних ліній і ескіз забудови. ДСК 1985 
40 Карта інженерно-геологічних умов. ДСК 1968 
41 Пояснювальна записка. ПДП старого центра м. Кривий Ріг. ДСК 1990 
42 Графічний матеріал встановлення адміністративної  

мережі міста Кривий Ріг. 
ДСК 2004 

43 План червоних ліній і ескіз забудови. ДСК 1969 
44 Схема інженерно-технічних заходів ЦО. ДСК  
45 Схема розміщення поза мікрорайонних інженерних  

мереж. 
ДСК 1989 

46 Схема організації руху транспорту і культурно-побутового 
обслуговування. 

ДСК 1969 
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Продовження 
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п/п 

Назва документу Гриф 
секре-
тності 

Рік 

47 ПДП Центральної частини міста. Схема водопостачання  
і каналізації. 

ДСК 1969 

48 Розбивочне креслення плану червоних ліній ПДП старого 
центру міста. 

ДСК 1987 

49 Схема інженерної підготовки території  
(вертикальне планування і ливне стоки). 

ДСК 1987 

50 Схема планування Центрально-Міського району (синька). ДСК  
51 Схема розміщення магістральних інженерних мереж  

і споруд (синька). 
ДСК 1990 

52 Схема організації руху транспорту і пішоходів (синька). ДСК 1990 
53 Схема теплопостачання і газопостачання. ДСК 1969 
54 Схема електропостачання, телефонізації і радіофікації. ДСК 1969 
55 Схема розміщення магістральних інженерних мереж  

(синька). 
ДСК 1990 

56 Ескіз червоних ліній і план забудови старого центра міста 
(синька). 

ДСК 1990 

57 Кривий Ріг. Генеральний план. Пояснювальна записка. Том 1. ДСК 1984 
58 Кривий Ріг. Генеральний план. Пояснювальна записка. Том 2. ДСК 1984 
59 Кривий Ріг. Проект планування приміської і зеленої зон. По-

яснювальна записка. 
ДСК 1984 

60 Генеральний план. Світлокопія. М 1:10000. ДСК  
61 Генеральний план. Інгулець. Ватман. М 1:10000. ДСК  
62 Генеральний план. Схема планувальних обмежень М 1:10000. ДСК  
63 Генплан. Терни (основне креслення). М 1:10000. ДСК  
64 Схема міського пасажирського транспорту (світлокопія). М 

1:25000. 
ДСК 1984 

65 Проект приміської і зеленої зони. М 1:5000. ДСК 1984 
66 Проект розміщення будівництва на XII-XIV п’ятирічки. ДСК 1990 
67 Комплексна схема перспективного розвитку всіх видів місь-

кого транспорту (включаючи швидкісний трамвай) Том 1. 
ДСК 1966 

68 Комплексна схема перспективного розвитку всіх видів місь-
кого транспорту (включаючи швидкісний трамвай) Том 2. 

ДСК 1966 

69 Генплан. Терни (основне креслення). М 1:10000 синька. ДСК 1984 
70 Схема водопостачання М 1:25000. ДСК 1984 
71 Схема інженерної підготовки прогнозованого стану 

навколишнього середовища М 1:25000. 
ДСК 1984 

72 Схема інженерно-технічних заходів ЦО М 1:25000. ДСК 1984 
73 Схема магістралей і зашумленості при магістральних  

територій. 
ДСК 1984 

74 Генеральний план М 1:1000 синька. ДСК 1984 
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблення генерального плану м. Кривого Рогу виконане Державним 

підприємством «Державний проектний інститут “Кривбаспроект”, відповідно до 

договору №2319/11365, укладеного з управлінням містобудування та архітектури 

виконкому міської ради. 

Попередній генеральний план був розроблений інститутом “Діпромісто” і 

затверджений Постановою Ради Міністрів Української РСР №435 від 19 грудня 1986 

року. Необхідність розробки даної роботи викликана потребою міста у нових 

територіях для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку, 

розвитку рекреаційних, сельбищних та промислових зон, транспортно-

комунікаційних зв’язків. 

Крім того, виготовлення генерального плану визначено Стратегічним планом 

економічного розвитку м. Кривого Рогу, затвердженого рішенням четвертої сесії 

Криворізької міської ради шостого скликання від 30.12.2010р. Вирішення 

стратегічної мети щодо територіального розвитку передбачено шляхом проведення 

роботи з резервування перспективних зон розвитку за межами міста. 

Основні принципові рішення Генерального плану міста Кривого Рогу: 

1. Освоєння вільних територій в межах міста під житлову та громадську 

забудову; 

2. Реконструкція кварталів існуючої житлової забудови; 

3. Розширення територій промислової сфери; 

4. Збільшення площі рекреаційних зон, шляхом реконструкції існуючих та 

утворенням нових на вільних міських землях; 

5. Розширення мережі транспортної інфраструктури (мережа доріг, третя черга 

швидкісного трамваю); 

6. Освоєння територій за межами міста (перспективні плани). 

Генеральним планом визначені потреби в територіях для забудови, межі 

функціональних зон, розміщення об'єктів культурно-побутового, житлового та 

промислового призначення, розміщення нових парків, загальний стан довкілля міста 

та заходи щодо поліпшення екологічного й санітарно-гігієнічного стану міста, 
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розвиток його будівельної бази, транспортної та інженерної інфраструктури, 

заходи щодо охорони історико-культурної спадщини. 

З метою більш ефективного використання територіальних ресурсів реалізація 

планів будівництва здійснюється за рахунок реконструкції та ущільнення існуючої 

забудови зі знесенням амортизованого житлового фонду. 

Території природно-заповідного фонду є важливим рекреаційним ресурсом 

міста. Мережу водних акваторій, зелених насаджень пропонується раціонально 

використовувати в рекреаційних цілях для розвитку туризму та оздоровлення. 

Генеральним планом намічено розвиток усіх аспектів туристично-рекреаційної 

сфери. 

Безперебійний рух транспорту і пішоходів на вулицях міста забезпечують 

дорожньо-транспортні споруди – шляхопроводи, підземні (надземні) пішохідні 

переходи. На перспективу для освоєння значних транспортних потоків і 

забезпечення умов безпеки руху автотранспорту передбачено проведення значних 

робіт з реконструкції та ремонту окремих ділянок доріг, будівництво обходів 

населених пунктів в межах зон впливу та будівництво нових доріг за напрямком 

транспортних коридорів. Активне зростання рівня автомобілізації легкового 

автотранспорту найближчим часом призведе до повного вичерпання пропускної 

спроможності магістралей, і це обумовлює новий підхід до проектування вуличної 

мережі: відведення транзитних транспортних потоків, створення вуличної мережі в 

обхід центру міста, організація одностороннього руху транспорту. Забудова нових 

житлових масивів, віддалених від центру міста, вимагатиме подальшого 

удосконалення та розвитку міської маршрутної мережі. Передбачається також 

розвиток мережі автобусних маршрутів, які будуть доповнювати тролейбусні лінії, і 

зв'яжуть всі райони міста з центром, місцями праці і відпочинку. 

При розробленні генерального плану були враховані раніше розроблені 

проектні матеріали та програми, зокрема Генеральний план м. Кривого Рогу  1986р., 

„Комплексна схема транспорту м. Кривого Рогу”, виконані інститутом 

„Діпромісто”. 
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Генеральний план розроблений, відповідно до діючих Державних 

будівельних норм України “Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень” (ДБН 360-92), а також інших нормативних документів. 

В процесі розробки, матеріали генерального плану були розглянуті на 

розширеному засіданні архітектурно-містобудівної ради з розгляду матеріалів 

розроблення генерального плану м. Кривий Ріг, де були розглянуті питання 

територіального розвитку міста, перспективна чисельність населення, об’єкти 

перспективного будівництва, інженерно-екологічні передумови розвитку міста, 

вулична мережа та зовнішній транспорт. 

Генеральний план міста Кривого Рогу розроблений з використанням 

ліцензійного програмного забезпечення.  

Генеральний план міста розроблений на розрахунковий період до 2030 року. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ МІСТА 

Кривий Ріг - сучасний промисловий, науково-освітній та культурний центр. 

Зараз місто Кривий Ріг займає територію площею 431,0 км2. 

Географічне положення міста – 47055' північної широти, 33015' східної довготи. 

Місто поділено на сім адміністративних районів: Тернівський, Жовтневий, 

Саксаганський, Долгинцевський, Дзержинський, Центрально-Міський та 

Інгулецький. 

1.1  Архітектурно-планувальна  організація  території міста 

У процесі реалізації генерального плану міста 1986 року, покладений початок 

формування якісно нової планувальної структури у вигляді лінійної сельбищної  

зони, що розміщується на великих планувальних районах. 

У планувальній структурі  розвитку міста збережена закладена в колишньому 

генеральному плані схема розвитку сельбищної  зони паралельно залізорудній смузі 

в північному напрямку. 

При загальному лінійному характері структурної схеми міста, її внутрішня 

побудова позбавлена однозначності чисто лінійних схем. Вона прив'язана до 

місцевих природних і містобудівних умов, на основі яких формуються великі 

планувальні райони, послідовність яких і надає схемі в узагальненому виді лінійний 

характер. 

У великих міських планувальних районах з населенням 100-300 тис.чол. у 

кожному, зі своєю системою центрів, зонами відпочинку, зв'язаними між собою й 

місцями прикладання праці швидкісними комунікаціями, у найбільш повній формі 

знаходить свою реалізацію загальноміський соціальний цикл, що включає комплекс 

послуг, трудових і культурно-побутових зв'язків і т.п. 

Усього в масштабах міста намічено п´ять планувальних районів. 

Перший планувальний район містить у собі стару  частину міста, район 

Карачуни, район Соцмісто і район Довгинцево, а також район ПівдГЗК. 

Другий планувальний район – житлові масиви ім. Кірова, ім. Карла Лібкнехта, 

ім. Комінтерна, Східної й Північної частини Жовтневої групи рудників. 
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Третій планувальний район – житлові масиви Соколовка, Рибасово,  ім. XX 

Партз'їзду, ЦГЗКа, ім. Рози Люксембург, а також вільні території, розташовані на 

схід від магістральної  автодороги. 

Четвертий планувальний район – житлові масиви  ім. Леніна, Терни, Веселі 

Терни й також вільні території, розташовані на схід від магістральної  автодороги. 

П´ятий планувальний район -  відокремлено, поза основною частиною міста, 

розташований житловий район Інгулець, із проектною чисельністю населення 50 

тис.чол. 

Внутрішня структура кожного планувального району будується в принципі на 

ідентичній основі – як правило, житлові райони компонуються по обом берегам  

р. Саксагань, створюючи єдиний внутрішній простір, що пронизує і єднає всю 

житлову структуру. 

Виключення становить лише перший планувальний район, що уже склався, і 

складається  із замкнених, чітко відособлених житлових районів. 

Центри планувальних і житлових районів компонуються за принципом 

фокусування, при цьому перші об'єднані з елементами загальноміського центру й 

винесені на трасу магістральної автодороги й до зупинок швидкісного трамваю. 

Окремі комплекси центрів, зв'язані магістральними трасами й мережею 

широких озеленених виходів у загальну зелену зону, утворюють просторово 

розвинену систему, у якій елементи обслуговування різних рівнів і рангів формують 

єдину міську мережу. 

Не виключаючи можливості виділення окремих житлових районів як 

структурних елементів, планувальна структура тяжіє до більш гнучкої схеми, 

побудованої на формуванні в межах великих структурних одиниць певних зон 

впливу, зон доступності окремих комплексів обслуговування, зв'язаних у єдину 

міську мережу. 

У розв'язку планувальної структури знайшла своє відбиття динамічність міста, 

високі темпи його розвитку. Планувальній структурі доданий лінійний характер, 

відповідно до умов трудового тяжіння й підтверджений більш ніж двохсотлітнім 

періодом розвитку міста. 
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У зв'язку з обмеженими територіальними можливостями І і ІІ-го 

планувальних районів, подальший розвиток сельбищних зон міста після 

розрахункового строку, передбачається за рахунок ІІІ й ІV-го планувальних районів, 

які можуть розвиватися в східному напрямку аж до існуючої залізної дороги. 

Основу планувального розв'язку утворює магістрально-вулична мережа міста,  

структура якої  обумовлена  специфікою містобудівних  умов міста – розчленованим 

характером території, формуванням основних сельбищних зон на території великої 

довжини, значне віддалення від житла основних фокусів трудового тяжіння. 

Побудова мереж основних магістралей визначена лінійним нанесенням 

планувальної структури в меридіальному напрямку. 

Стрижнем усієї магістральної мережі є  магістральна автодорога, що перетинає  

усе місто і єднає  основні  місця розселення  з основними  промвузлами, 

планувальними  районами, основними  вузлами  загальноміського  центру  й 

центрами планувальних  районів. 

Магістральну мережу доріг для швидкісного  руху  доповнює розгалужена 

мережа  міських і районних магістралей  кільцеподібної  форми для  поперечного 

сполучення, локалізованих у межах окремих  планувальних районів, що зв'язують 

останні між собою,  що також мають  виходи   на  мережу  доріг  для  швидкісного  

руху  з наступним виходом на позаміську  мережу в напрямках Дніпропетровська, 

П'ятихаток, Кіровограда, Миколаєва, Нікополя, Запоріжжя. 

Особливе значення  набуває магістральна  автодорога, яка разом із  трасою 

швидкісного трамваю   перетворюється  в основну композиційну вісь міста. 

Система центрів, система обслуговування  міста будується по поліцентричній 

схемі, вузли якої утворюють уздовж основної  композиційної осі  своєрідні  фокуси 

тяжіння, культурно – побутового  і торговельного обслуговування  населення  

всього  міста. 

Завдяки своєму розташуванню система центрів  дозволяє забезпечити так зване 

«попутне» обслуговування значного контингенту жителів. Одночасно із цим  

створюються передумови для певної диференціації  функцій між основними вузлами 

центру міста й центрами  житлових районів. 
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У  розв'язку  центрів реалізований  принцип  відкритої системи, кожний із 

центрів має у своєму розпорядженні резерв для розвитку в міру  укрупнення  

планувальних районів і формування  нових ділянок сельбищної  зони  кожного з 

них. 

Основні вузли загальноміського  центру  й центрів житлових районів 

вирішуються як великі  за територією  пішохідні зони, повністю ізольовані від 

транспорту, безпосередньо пов'язані з парками  й зеленими  зонами. 

Система озеленення також  відображає  природні  й містобудівні  особливості 

міста.  Усі великі масиви зелених насаджень  суспільного  користування  прив'язані, 

в основному, до прибережних територій.  Генеральним  планом передбачається  

об'єднання  всіх окремих ділянок  зелених насаджень у єдину  систему. 

Зелені  насадження по берегах рік Саксагані й Інгульця планується  значно 

розвинути. Прибережні парки, існуючі й планувальні, стануть  основою  озеленення  

міста. 

Зелені клини берегових парків і бульварів глибоко  впроваджуються  в 

забудову, з'єднуючись  із внутрішньорайонними скверами  й садами. 

Завдяки  системі зелених клинів центри міських і більшості  житлових районів 

розкриваються в паркову зону, і одержують безперервний розвиток уздовж    неї. 

Таким чином, система зелених насаджень сприяє організації  єдиної 

планувальної структури міста, виявляє й підтримує  розвинену  архітектурно – 

планувальну організацію  міських центрів. 

Території існуючих садів зберігаються в межах міста, за винятком ділянок 

розташованих у зонах масового короткочасного відпочинку, з яких вони  

виносяться. 

У генеральному плані передбачається розвиток територій колективних садів за 

межами міста, на непродуктивних землях, і на землях  що не використовуються в 

сільськогосподарському виробництві.  Ділянки розміщені на південь і південний 

схід від Кривого Рогу. 
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1.2  Існуючий стан 

Транспорт. Місто Кривий Ріг об'єднує в собі залізничний, автомобільний і 

повітряний транспорт, який зв'язує його з багатьма регіонами України, країнами 

СНД та світу. В місті зосереджена потужна транспортна інфраструктура. 

Мережа міського транспорту  складається з  тролейбусних, трамвайних, 

автобусних і мікроавтобусних сполучень, швидкісного трамвая та інших. 

З 1986р. в місті діє швидкісний трамвай. Його протяжність становить 43,6км, в 

тому числі 6,9км - підземні ділянки. 

Проблеми транспортного комплексу тісно пов'язані з реформуванням як 

економіки в цілому, так і окремих її галузей.  

Обсяги випуску продукції промисловості, будівництва та торгівлі і сервісної 

сфери міста в основному визначають завантаженість транспорту, з одного боку, та 

перевантаженню транспортних шляхів (зовнішніх і внутрішніх)  м. Кривого Рогу. 

В місті існує великий альтернативний ринок вантажопасажирських послуг, на 

якому працюють десятки суб'єктів підприємницької діяльності. 

Вантажні перевезення здійснюються автотранспортом, повітряним, залізничним 

транспортом, які по обсягу вантажних перевезень займають значне місце. 

В Криворізькому залізничному вузлі перетинаються електрифіковані залізниці: 

Запоріжжя – Апостолове – Кривий Ріг, Верхівцеве – Кривий Ріг –Долинська  та  

П'ятихатки – Кривий Ріг. 

Основними вантажами є залізна руда та метал, що відправляються з Кривого 

Рогу і здійснюються на промислових залізничних коліях. Залізничні лінії 

Криворізького вузла працюють в основному на місцевий вантажообіг і розташовані 

в районах видобування залізної руди, тобто ст. Кривий Ріг, Грекувата, Рокувата, 

Шмаково, Мудрьона, Інгулець, Терни до яких примикають під'їздні колії основних 

ГЗК, кар'єрів і шахт. 

По отриманні вантажів, а це - кам'яне вугілля, флюси, будівельні матеріали, 

продовольчі та промислові товари, працюють станції Кривий Ріг, Кривий Ріг-

Головний, Батуринська, що обслуговують промислові підприємства транзит 

проходить по дотичній залізничній магістралі Дніпропетровськ –Знам'янка через 

П'ятихатки. 
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Через Кривий Ріг проходять автодороги національного та регіонального 

значення Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Миколаїв, Кіровоград-Кривий Ріг-Нікополь-

Запоріжжя, П'ятихатки-Жовті Води-Кривий Ріг-Широке. 

Існуючий міжнародний аеропорт «Кривий Ріг» має клас аеродрому «В», який 

може працювати цілодобово і приймати літаки та вертольоти різного типу. На 

теперішній стан аеропорт приймає літаки  тільки  «чартерних» рейсів, так як базова 

авіакомпанія відсутня. 

Транспортна мережа, що обслуговує Кривий Ріг, розглядається як така, що має 

зв'язок з мережею міжнародних транспортних коридорів: залізничних і 

автодорожніх - існуючих і тих, що передбачаються. 

За «Генеральною схемою планування території України», розробленою 

Київським інститутом "Діпромісто" в 2000р. - території, що знаходяться в смугах до 

150-200 км від міжнародних транспортних коридорів, підлягають інтенсивному 

впливу цих коридорів, щодо розвитку галузей виробництва. 

Враховуючи те, що м. Кривий Ріг підпадає під цей критерій ( його відстань до 

міжнародних транспортних коридорів дорівнює 60-190 км), місто стає важливим 

потенціальним фактором для перспективного подальшого розвитку господарського 

комплексу Кривбасу. 

Демографія.  Населення міста на 1 січні 2011 року склало 667874 осіб. З часу 

першого всеукраїнського перепису 2002 р. (668980 осіб станом на дату перепису) 

кількість мешканців міста зменшилась на 1106 осіб. Хоча природний приріст 

населення упродовж останніх років був постійно від’ємним, але за рахунок 

територіальних перетворень та додатного міграційного балансу – така динаміка в 

цілому більш сприятлива, ніж по Дніпропетровській області в цілому.    

 Загальна кількість трудових ресурсів Кривого Рогу на 1.01.2011 р. склала 

412078 осіб (61,7 % населення міста). У виробничій сфері зайнято 113 311 осіб, у 

невиробничій сфері – 101 147 осіб. 

 Чисельність безробітних разом з незайнятими в усіх сферах економічної 

діяльності, згідно з даними офіційної статистики, на початок 2011 р. склала 4 943 

осіб (1,2 % від усього населення). Сучасний Кривий Ріг - це велике індустріальне 
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місто, центр Криворізького залізорудного басейну - найважливішої сировинної 

бази металургії України. 

Промисловість. Криворізький індустріальний регіон відіграє провідну роль в 

економіці України та є основною сировинною базою для розвитку чорної металургії, 

має стратегічне значення для економічної незалежності та безпеки держави. 

У загальному внутрішньому валовому продукті України частка продукції 

Кривого Рогу складає близько 6,4%, в експортному потенціалі країни - 7%. 

Економічний потенціал міста представляють близько 6 тисяч підприємств. 

Промисловість міста налічує 87 великих підприємств різних галузей: чорної 

металургії, машинобудівної, будматеріалів, хімічної, поліграфічної, деревообробної, 

легкої, харчової тощо. У Криворізькому басейні розташовано 8 з 11 підприємств 

України з видобутку та переробки залізорудної сировини, а також підприємства з 

обслуговування основного виробництва. Тому головною містоутворюючою галуззю, 

яка стійко визначає профіль міста у територіальному розподілі праці, є чорна 

металургія. Це потужний виробничий комплекс, що включає в себе гірничо-

металургійний комбінат, чотири гірничо-збагачувальних і один залізорудний 

комбінат, два рудоуправління, три рудоремонтних заводи та інші. Переважна 

номенклатура: залізна руда, концентрат, агломерат, обкотиші, чавун, сталь, готовий 

прокат (арматура, кутик, катанка). Питома вага гірничо-металургійного комплексу 

складає 86% загальних обсягів промислового виробництва в місті. 

Єдиний у країні Криворізький суриковий завод виробляє залізний сурик, який 

користується великим попитом в Україні та за її межами. 

Виробництво непродовольчих товарів народного споживання в місті здійснюють 

більше 40 підприємств різних форм власності, які виготовляють товари легкої 

промисловості культурно-побутового й господарського призначення, а також 

будівельної групи. 

Продукти харчування у місті виробляють 16 сільськогосподарських 

підприємств харчової й переробної промисловості та близько 80 інших суб'єктів 

підприємництва (ковбасні вироби, майонез, хліб та хлібобулочні вироби, пиво, 

безалкогольні напої, олія, кондитерські вироби тощо). 
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Будівельний комплекс представлений організаціями різної спеціалізації: 

цементно-гірничим комбінатом, заводами з виробництва залізобетону, місцевих 

будматеріалів та іншими. 

Місто Кривий Ріг забезпечене всіма видами зв'язку: 43 АТС міської телефонної 

мережі та 42 відомчих АТС. 

Згідно генерального плану 1984р. в м. Кривому Розі була єдина велика 

державна будівельна організація – комбінат «Кривбасбуд», до якої входило 9 

трестів і один домобудівельний комбінат та ряд спеціалізованих будівельних 

управлінь різних міністерств. 

За час реалізації рішень генплану 1984р. і впровадження ринкових форм 

господарювання на будівельному ринку держава втратила свій монопольний статус. 

Так державні підприємства стали акціонерними товариствами, ряд підприємств 

збанкрутіла і перестали існувати, створено ряд нових приватних підприємств , які 

здійснюють будівництво і реконструкцію промислових, житлових та інших об'єктів 

міста.  

Основу будівельного комплексу міста представлено низкою приватних 

будівельних підприємств, серед яких - Асоціація «Кривбасбуд», ЗАТ 

«Криворіжіндустрбуд", ЗАТ НДВП «Криворіжстальконструкція», ВАТ 

«Криворіжжитлобуд». ЗАТ «Криворіжаглобуд», ЗАТ «Криворізький суриковий 

завод», Кривий Ріг Цемент ПАТ «ХайдельбергцементУкраїна» та інші. Ці 

підприємства виконують підрядні роботи з нового будівництва, реконструкції, 

розширення, технічного переозброєння діючих підприємств, роботи з капітального 

та поточного ремонтів та інших підрядних робіт. 

На теперішній час  ПАТ «ІнГЗК», ГЗК та ШУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг», ПАТ  «ЦГЗК»,   ГЗК   «Укрмеханобр»,   ЗАТ   «КЗГО»   не   мають   своїх 

будівельних баз. Будівельно - монтажні роботи на цих підприємствах виконуються 

підрядними будівельними підприємствами. 

ПАТ  «ЕВРАЗ Суха Балка»  має  власну  будівельну  базу, яка складається  з  

бетонно-розчинного вузла (БРВ) та електромеханічних майстерень (EMM). 
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ПАТ «Кривбасзалізрудком» має власну будівельну базу, яка складається з 

трьох  структурних підрозділів: шахтобудівного та шахто-монтажного управління і 

ремонтно-будівельного цеху. 

Загальна потужність підприємств промисловості будівельних матеріалів по 

 м. Кривому Розі має недостатній рівень, щоб забезпечити існуючи потреби 

будівництва. 

Виробництво будівельних матеріалів в місті по різним чинникам  різко 

знизилось. При цьому ряд підприємств по своїм напрямкам збанкрутіли і були 

закриті. Так, на території міста та околиці закриті всі цегляні заводи. Закрито велике 

підприємство «Кривбасзалізобетон»,   ряд кар’єрів, які виробляли будівельний 

щебінь, пісок. Так, цеглу в місто везуть з м. Світловодськ, м. Черкаси,  

м. Дніпродзержинськ, щебінь будівельний – з м. Кіровоград,   смт. Новгородка; 

пісок – з регіонів річки Дніпра; залізобетон – з м. Нікополь, м. Дніпропетровськ; 

арматуру –  з м. Алчевськ. 

Особливо слід відмітити зникнення флагмана  будівництва житла 

«Домобудівного комбінату». На сьогоднішній час збірні елементи житлових 

будинків транспортують із міста Суми. 

За період реалізації генерального плану в галузі виробництва будівельних 

матеріалів пройшли великі зміни, які по номенклатурі так і по технології 

виготовлення. Так, в місті побудовані приватні підприємства по виготовленню 

блоків з пінобетону, газобетону, шлакобетонних,  а також залізобетонних каменів. 

Але вони не можуть  задовольнити потреби будівельної галузі.     

Система громадського обслуговування. Багатство міста - не тільки його 

потужний виробничий комплекс, а й значна мережа закладів освіти, культури, 

спорту, охорони здоров'я. На сьогодні у Кривому Розі налічується 174 дошкільних 

виховних закладів, 147 загальноосвітніх закладів усіх типів, серед яких 18 закладів 

нового типу: ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи, колегіуми. Діють 15 професійно-

технічних та 29 вищих навчальних закладів. Науковцями міста розроблено ряд 

передових технологій щодо видобутку й збагачення залізних руд та приладів з 

визначення якості руд, автоматизованого управління виробничими процесами.  
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Місто стало центром міжнародних фестивалів "Горизонти джазу", "Кубок 

Кривбасу" та фестивалів "Джаз і юність", "Чарівна флейта", "Україно моя", "Маски", 

"Молодий цирк України", "Срібне джерельце", "Співограй", бардівської пісні 

"Струна тернова", хорової духовної музики. У 26 Палацах культури та клубах міста 

діють 120 гуртків різного профілю, 44 колективи художньої самодіяльності мають 

звання "народний", 18 - "зразковий". За останні роки більше 20 колективів 

художньої самодіяльності стали лауреатами міжнародних та всеукраїнських 

конкурсів народної творчості.  

Жителям міста створені всі умови для занять фізкультурою й спортом. До їх 

послуг 17 стадіонів, 14 плавальних басейнів, велика кількість спортивних залів, 

стрілецьких тирів, спортивних майданчиків, гімнастичних містечок із тренажерним 

обладнанням, 59 фізкультурно-оздоровчих центрів, 19 спортивних шкіл.  

Медична допомога населенню надається 52 міськими закладами охорони 

здоров'я, науково-дослідним інститутом промислової медицини, факультетом 

післядипломної підготовки лікарів Дніпропетровської медичної академії. 

Криворізькими медиками створено республіканський медико-генетичний центр, на 

базі окремих лікувальних закладів існують підрозділи з медичним обладнанням, 

аналогів якому немає не тільки в області, а й у державі. 

Місто дуже зелене: 57 садів і парків розкинулися на 557 га, 149 скверів та 46 

зелених масивів і зон відпочинку займають територію в 589,8 га. 

Забезпеченість міста Кривого Рогу об’єктами соціальної інфраструктури 

наводиться у таблиці 1.1. 

     Таблиця 1.1. 

№ 
п/п 

Найменування 
установ 

обслуговування 

Одиниц
я виміру 

Фактична 
ємність 

Факти-
чна 

забезпече
-ність на 

1000 
мешкан-

ців 

Норма  
на 1000 
мешкан-

ців, 
згідно 

ДБН 360-
92** 

Необхі- 
дно за 
нормою 

Забезпе-
ченість 
відносно 
норми, 

% 

1 Театри місць 1 151 2 5 3 332 35 
2 Кінотеатри місць 2 559 4 12 7 997 32 
2 Цирк місць 1 800 3 4 2 666 68 
3 Будинки культури 

та клуби 
 

місць 
8 022 12 35 23 324 34 

4 Лікарні ліжок 6 558 10 14 9 429,5 70 
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Продовження таблиці 1.1. 

№ 
п/п 

Найменування 
установ 

обслуговування 

Одиниц
я виміру 

Фактична 
ємність 

Факти-
чна 

забезпече
-ність на 

1000 
мешкан-

ців 

Норма  
на 1000 
мешкан-

ців, 
згідно 

ДБН 360-
92** 

Необхі- 
дно за 
нормою 

Забезпе-
ченість 
відносно 
норми, 

% 

5 Поліклініки відвід.  
в день 18 832 28 24 15 993 

 
118 

 
6 Дитячі дошкільні 

заклади 
 

місць 
23 077 35 30 20 111 115 

7 Загальноосвітні 
школи 

 
місць 

61 785 93 64 42 790 144 

8 Магазини 
продовольчих 
товарів 

м2 
торгівель

-ної 
площі 

129 700 195 146,4 53 312 133 

9 Магазини 
непродовольчих 
товарів 

м2 
торгівель

-ної 
площі 

197 100 295,8 300,4 99 960 98 

10 Підприємства 
громадського 
харчування 

 
місць 22 467 34 40 26 656 84 

11 Підприємства 
побутового 
обслуговування 

роб. 
місць 25 505 38 9 5 998 425 

12 Міські масові 
бібліотеки 

тис. 
один. 

3 548,84 5,3 4 2 666  133 

13 Ринки м2 
торгівель

ної 
площі 

31 074 47 24 
 

15 993 
 

194 

14 Готелі місць 871 1 4,8 3 199 27 
15 Пожежне депо  

автомобі
ль 

37 0,06 

1 на 
 10 тис. 
мешканці

в 

47 79 

 

Житловий фонд. Житловий фонд міста складається з 53 052 будинків або 240 

454 квартир. 83,2% квартир знаходиться в приватній власності, 2,8% у державній 

власності, а 14,0% у комунальній власності. Із загального числа квартир біля 25,2% є 

однокімнатними, 44,3% двокімнатними, 27,3 трикімнатними, інші мають чотири і 

більше кімнат. 
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Структура житлового фонду міста за загальною площею відзначається 

переважанням багатоквартирної (багатоповерхової) забудови над садибною 

забудовою. 

Середня житлова забезпеченість по місту складає ~ 25,4 м2 загальної площі на 

людину: ~ 24,5 м2 загальної площі на людину у багатоквартирній забудові і ~ 28,3 м2 

загальної площі на людину у садибній забудові. 

Таблиця 1.2. 

Загальна площа 
Кількість 
населення 

Житлова забезпеченість 
Типи забудови 

тис. м2 % тис. осіб м2/люд. 

Багатоквартирна 12543,02 74,1 511,8 24,5 

Садибна 4375,18 25,9 154,6 28,3 

РАЗОМ 16918,2 100,0 666,4 25,4 

  

Інженерне забезпечення. Нині теплопостачання житлово-цивільного сектору 

м. Кривого Рогу здійснюється централізованими та децентралізованими системами. 

Джерелами централізованого теплопостачання є 6 районних опалювальних котелень 

(знаходяться на балансі ДП «Криворізька теплоцентраль»), а також великі та дрібні 

опалювальні котельні (76 котелень) КПТМ «Криворіжтепломережа».  Загальна 

встановлена потужність котелень складає 3808,1 Гкал/год, підключена - ~ 2000 

Гкал/год, протяжність теплових мереж у 2-х трубному вимірі близько 1000 км. 

Промислові підприємства (в тому числі гірничо-видобувні) постачаються теплом, як 

правило, від власних котелень. 

Водопостачання м. Кривий Ріг і Криворізького регіону здійснюється з двох 

основних джерел: Карачунівського водосховища, об'ємом  288,5 млн. м3, Південного 

водосховища, об'ємом 57,3 млн. м3 корисною віддачею 35,4 млн. м3, що 

наповнюється по каналу Дніпро-Кривий Ріг шляхом перекачування води з 

Каховського водосховища. 

На кожному з названих водосховищ функціонують водоочисні споруди питної 

води, розміщені в їх прибережних зонах: Карачунівські водоочисні споруди  

продуктивністю 250 000 м3/доб і Радушанські споруди очищення питної води, 

розташовані на Південному водосховищі, продуктивністю 700000 м3/доб. 
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Система водопостачання м. Кривий Ріг централізована загальною 

продуктивність 950000 м3/доб. 

Основні магістральні водоводи, що подають питну воду на промислові 

підприємства і житлову забудову м. Кривого Рогу, прокладені зі східної та західної 

сторін залізорудної смуги.  

Західний магістральний водовод і східний магістральний водовод сполучені 

між собою перемичками водоводів, що проложені комунікаційними коридорами 

ЦГЗКа і ПівнГЗКа. 

Житловий фонд і промислові підприємства міста Кривий Ріг  охвачені  

централізованою системою водовідведення. Стічні води системою  самопливних 

колекторів, насосних станцій  і напірних трубопроводів поступають на очисні 

споруди з повною біологічною очисткою стічних вод. 

Протяжність  каналізаційних колекторів  1140км, з них  напірних діаметром  від 

100мм до 1400мм  - 400км, що  складають 35 %  від загальної протяжності мереж 

водовідведення. Мережі самопливної каналізації діаметром  від 100мм до 1200мм 

складають – 740км . 

На сьогоднішній день в місті експлуатується  115 каналізаційних насосних 

станцій, з них - 11 головних  насосних станцій, які перекачують стічні води на 

очисні споруди, 104 насосні станції працюють в схемі водовідведення міста. На 

каналізаційних насосних станціях встановлено 308 одиниць насосних агрегатів. 

Враховуючи особливості  функціонування мережі водовідведення  в місті 

експлуатується 5  відокремлених комплексів очистки госпобутових  стічних вод. 

Місця  розташування  комплексів очисних споруд, їх потужність викладені в 

таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3. 

№ СА 
Юридична 
адреса 

Водовідведення стоків 
Фактична 
потужність 
СА м3/доб 

1 

Центральна  
станція 
аерації 

7км шосе 
Кривий Ріг-
Дніпропетровск 

З випуском біологічно-очищених 
стічних вод в балку Широку, далі по 
системі прудів 
накопичувачів в річці Кам’янка, 
Базавлук, в яких відбуваються  
процеси самоочищення і потім  
в Каховське водосховище джерело 
питного водопостачання міста Кривий 
Ріг 

360000 

2 
Південна 
станція 
аерації 

Проммайданчик 
ПАТ 
«ПівдГЗК» 

З випуском біологічно очищених 
стічних вод в річку Інгулець. 37000 

3 
Північна 
станція 
аерації 

Проммайданчик 
ПАТ 
«ПівнГЗК» 

З випуском біологічно очищених 
стічних вод в річку Саксагань. 36000 

4 
Інгулецька 
станція 
аерації 

вул. 
Рудна,49 

З випуском біологічно-очищених 
стічних вод в річку Інгулець. 24000 

5 
Станція 
аерації пос. 
Авангард 

вул. 
Сілікатна, 26 

С відведенням біологічно очищених 
стічних вод в пруд  ПАТ «ЦГЗК» 1400 

 
На даний час у місті Кривому Розі існує повна роздільна система каналізації.  

Існуюча водостічна мережа міста охоплює усі райони: Центрально-Міський, 

Саксаганський, Дзержинський, Жовтневий, Тернівський, Довгинцевський, 

Інгулецький.    

Організація поверхневого стоку адміністративних, житлових і промислових 

районів вирішена застосуванням водостічних мереж закритого, відкритого та 

змішаного типів.  

Водостічна мережа відкритого типу (лотки, канави) з випуском води на рел’єф, 

де не передбачено інтенсивного руху транспорту.  

Водостічна мережа закритого типу транспортує зливові стоки по підземним 

колекторам до очисних споруд або в місця скиду зливових стоків.   
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На проммайданчиках шахт міста Кривого Рога існує водостічна мережа 

змішаного типу з очисними спорудами зі скидом цих вод в існуючі хвостосховища.  

Міста Кривий Ріг та Інгулець мають централізоване газопостачання. 

Джерелом централізованого газопостачання є – магістральні газопроводи 

Шебелінка–Дніпропетровськ з відведенням на м. Кривий Ріг і магістральний 

газопровід Шебелінка–Київ з відведенням на Кременчуг–Кривий Ріг. Від вказаних 

магістральних газопроводів газ підводиться до двох автоматичних газорозподільних 

станцій (АГРС) і п'яти ГРС (ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3, ГРС-4 і ГРС-6). Газорозподільні 

станції №№1, 2, 3, 6 забезпечують газом міські газові мережі, а ГРС-4 – м. Інгулець, 

що входить в Інгулецький адміністративний район Криворізької міськради. 

Міста Кривий Ріг та Інгулець газифіковані за системою чотирьох тисків газу: 

високого 1,2 МПа і 0,6 МПа, середнього 0,3 МПа, і низького до 0,005 МПа. 

Завдяки триступінчатій системі газопостачання існує можливість оперативно 

вирішувати питання газопостачання міста, сільських населених пунктів, 

промислових підприємств. 

Рівень газифікації по регіону складає 98%. 
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2. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ МІСТА 

2.1 Функціональні ознаки зонування міських територій 
 

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого 

середовища життєдіяльності й сталого розвитку міста, забезпечення екологічної й 

техногенної безпеки, збереження природної й культурної спадщини. 

Функціональне зонування території, як елемент планувальної організації  

міста, багато в чому визначене, з одного боку, містобудівною ситуацією, існуючим  

взаємним  розміщенням  місць розселення, місць відпочинку, центрів і місць 

прикладання праці, з іншого боку – направленням перспективного територіального 

розвитку міста й проектною схемою розселення.   

Загальна схема  макрозонування вирішується в принципах, близьких до 

системи поясного зонування, що допускає  паралельний розвиток окремих  

функціональних зон.  

За своїм призначенням та використанням виділяються такі основні  

функціональні території або зони: сельбищні (житлової й громадської забудови), 

виробничі (комунально–складські, промислові, зовнішнього транспорту),  

ландшафтно–рекреаційні (озеленені території, місця відпочинку). 

Сельбищна зона розміщується  у взаємозв´язку  з виробничою і ландшафтно – 

рекреаційною зонами. У межах сельбищної зони розміщується переважно житлова  

та громадська забудова, яка має зручний  зв'язок з місцями  прикладення праці, 

центром міста та  рекреаційними  об'єктами, у тому числі з садово-парковими 

територіями та іншими зонами відпочинку населення, включаючи приміську зону. 

Сельбищна  зона  в основному  розташована уздовж зони промисловості,  

паралельно їй, і складається із великих житлових утворень, що перемежовуються з 

відкритими озелененими просторами, які розчленовують монолітний характер 

сельбищної  зони і є основою формування головних вузлів поліцентричної системи 

загальноміського центру. 

У меридіональному напрямку сельбищна  зона формується уздовж русел 

р. Саксагань, яка є своєрідним зеленим стрижнем, скомпонованим з організованих  

у прибережній частині місць відпочинку, садово-паркової зони й елементів центру. 
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Виключенням із  функціональної схеми, що склалася, є південна частина 

міста, що складається із трьох житлових утворень, у даний  час забудованих, що й 

сформувалися (Старе місто, Соцмісто і Довгинцево), і витягнута в широтному 

напрямку паралельно Південному й Східному промрайонам. 

Трохи у відриві від основного міського утворення  розташований Інгулець, у 

якому також сформовані всі функціональні зони: промислова, прив'язана до 

сировинної бази, сельбищна , скомпонована навколо водойми й зони відпочинку, 

організованої на його берегах, з озелененою санітарно-захисною зоною між 

сельбищною  і промисловою. 

Зона розміщення промисловості безпосередньо зв'язана зі своєю сировинною 

базою - смугою залягання залізної руди, носить витягнутий характер і 

простягнулася уздовж смуги  з півночі на південь на відстань до 70км.  У ній 

розташовані шахти і гірничозбагачувальні  комбінати зі своєю інфраструктурою. 

На промислових територіях у східній та західній частинах міста сформовані 

промислові утворення: «Мирівський» промрайон, «Коломійцевський» промрайон, 

«Східний» промрайон, «Карачунівський» промрайон. Промислові формування 

складаються з підприємств та об'єктів такого функціонального призначення: 

- території промислових підприємств; 

- території підприємств та організацій будівельного комплексу; 

- території транспортних підприємств; 

- території баз та складів (логістичний комплекс); 

- території об'єктів комунального призначення. 

Також до   складу   промислових   формувань   увійшли:   території дорожньо-

транспортної мережі, вільні від забудови ділянки, об'єкти сервісу, інші території. 

Ландшафтно-рекреаційні  зони  розміщуються  на території  природних 

комплексів міста, тісно пов'язуються з сельбищними територіями та зеленою зоною 

міста. 

Озеленені території є найважливішими елементами планувальної структури 

міста. Їх розміщення залежить від природно-ландшафтних і кліматичних 

особливостей території. 
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Озеленені території – це існуючі масиви посадок дерев та кущів, газонні 

поверхні, квітниково-декоративне оздоблення, які виконують санітарно-гігієнічну, 

містобудівну, функціональну та естетичну роль в процесі функціонування 

поселень. Об’єднані в одну систему, вони формують єдину комплексну зелену зону 

міста. 

За територіальними ознаками озеленені території комплексної зеленої зони 

поділяються на міські та позаміські. 

За функціональними ознаками та згідно з ДБН 360-92** озеленені території 

комплексної зеленої зони поділяються на території: 

- загального користування; 

- обмеженого користування; 

- спеціального призначення. 

Структурними елементами комплексної зеленої зони міста є: парки (міські, 

дитячі, спортивні, меморіальні тощо), зоологічні та ботанічні сади, сквери та 

бульвари, озеленені ділянки на території житлової забудови закладів 

обслуговування, вздовж похідно-транспортних меж, а також озеленення санітарно-

захисних та охоронних зон. 

Схема функціональної організації утворюється на певній автономії відділених 

функціональних зон, що забезпечує їм умови незалежного територіального розвитку. 
 

2.2 Внутрішні чинники містобудівної ситуації 

До специфіки внутрішніх чинників слід віднести: 

- характер основних виробництв міста, які потребують великих санітарних зон 

та передбачають необхідні заходи для розміщення житлових територій на великій 

відстані від праці; 

- розосередження основних фокусів трудового тяжіння вздовж залізниці на 

протязі понад 100км, що обумовлює направлення подальшого територіального 

розвитку міста; 

- містобудівна ситуація в центральній частині міста і в північних районах 

далеко нерівномірна. Коли північна частина міста тільки починає розвиватись в 
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територіальному відношенні, то в центральній частині територіальні ресурси 

вичерпані (крім реконструкції кварталів 50-х років на Соцмісті); 

- багато районів малоповерхової приватної забудови знаходяться в 

дискомфортних умовах (райони селища Терни, поселень вздовж кар'єрів тощо); 

-  більша частина приватної забудови знаходиться в зоні охорони надр і в 

перспективі підлягає зносу. 

Інша ситуація в районах забудови вздовж окружної автодороги - район 

c.Кіровка, Кресівського водосховища та далі на північ. Є також можливості 

освоювати території вздовж р. Саксагань. Ці території розміщені на безрудній 

території. 

Існуюча система розселення побудована на сполученні 2-х чинників - 

розселення в крупних житлових масивах та зручності зв'язків місць розселення та 

місць праці. Позитивним  чинником  існуючої  системи  розселення  є  її  відкритий  

універсальний характер, який розширяє діапазон можливих варіантів конкретного 

розселення у зв'язку з потребами того або іншого промислового комплексу. 

Основу планувальної структури визначає магістрально-вулична мережа міста, 

структура якої обумовлена специфікою  містобудівних умов. Мережа магістралей 

визначила лінійне креслення планувальної структури території міста. На 

теперішній  час основною планувальною віссю є магістральна автодорога міста. 

Система центрів та система обслуговування на території міста є полі-

центричною, вузли яких утворюють основні композиційні центри (на  теперішній  

час це зупинки швидкісного трамваю). 
 

2.3 Основні напрямки територіального розвитку міста 

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого 

середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста, забезпечення екологічної і 

техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини. 

 Рішення генерального плану міста Кривого Рогу спрямовані на визначення 

функціонального призначення територій міста, виходячи із сукупності соціальних, 

економічних, екологічних і інших факторів. 

Для  цього у генеральному плані передбачається: 
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- визначення територій нового будівництва; 

- визначення раціональних напрямів реконструкції існуючої житлової та 

промислової забудови; 

- резервування територій. 

Вибір територій для подальшого розвитку міста виконується з урахуванням 

схеми планувальних обмежень (креслення 11365-ГП аркуш 2). 

Розвиток сельбищної зони передбачається  за рахунок внутрішніх 

територіальних резервів міста (вільних від забудови земель), а також за рахунок 

територій військових частин, що припинили своє функціонування, а також 

територій, що примикають до межі міста. 

Потребу в територіях під багатоповерхове і садибне будівництво передбачено 

забезпечити як за рахунок територій у існуючих межах міста, так і за рахунок його 

розширення на схід (креслення 11365-ГП аркуш 4). Найбільший розвиток 

сельбищна зона набуде у Довгинцівському  районі міста. 

Розвиток територій сельбищної зони (розміщення нового будівництва на 

вільних територіях) показаний в таблиці 2.1. 

Генеральним  планом передбачається всього 2051,99га територій сельбищної 

зони під розміщення нового будівництва, в тому числі: на розрахунковий строк - 

1038,60га, резерв – 1013,39га. 

Визначення раціональних напрямів реконструкції здійснюється на підставі 

комплексного аналізу існуючої забудови  і базується на споживчої вартості 

території. 
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Таблиці 2.1. 

Розрахунковий строк Резерв 

територія, га територія, га 

Н
ом

ер
  з

/п
 

Перелік 

ділянок 

Багатоп
о-
верхова 
житлова 
забудов
а 

Мало
п-ова 
жит-
лова 
забу-
дова 

Садибна 
житлова 
забудова

Громад-
ська 
забудова

Багатоп
оверхов
а 
житлов
а 
забудов
а 

Малопо
-ова 
житлов
а 
забудов
а 

Садибн
а 
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудов
а 

Тернівський район 

1 
Ділянка по 
вул. Довато- 
ра 

  20,37      

2 

Ділянка по 
вул. Марша-
ка 

  

 3,63 

    

3 

Ділянка по 
вул. Адміра-
ла Голов-ко 

  

10,68 

     

4 

Ділянка по 
вул. Черво-
нопрапорній 

  

 

   

54,28 

 

5 

Ділянка на 
Пд-Сх від ш. 
Гвардійська 

  

 

   

117,20 

 

6 

Ділянка по 
вул. 23 
Лютого 

  

 3,90 

    

7 

Ділянка по 
вул.                   
В.Михай-
личенка 

 

39,17   

    

 Разом:    —- 39,17 31,05    7,53 —-  —- 171,48     —- 

Жовтневий район 

1 

Ділянка по 
вул. 
Кропивниц-
ького 

  3,37      
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Продовження таблиці 2.1. 

розрахунковий строк резерв 

територія, га територія, га 

Н
ом

ер
  з

/п
 

Перелік 

ділянок 

Багатоп
о-
верхова 
житлова 
забудов
а 

Мало
п-ова 
житло
ва 
забудо
ва 

Садибна 
житлова 
забудова

Громад-
ська 
забудова

Багатоп
оверхов
а 
житлов
а 
забудов
а 

Малопо
-ова 
житлов
а 
забудов
а 

Садибн
а 
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудов
а 

 

2 
Ділянка по 
вул. 
Панкеєва 

    4,72       

3 
Ділянка по 
вул. 
Панкеєва 

   4,5 

       

4 

Ділянка по 
вул. 
Електрозавод
ській 

   
7,04 

    

5 

Ділянка по 
вул. 
Шурупова 

  
    1,14 

     

  6 

Ділянка по 
вул. 
Квартальній 

   

   0,79 

    

  7 
Ділянка по 
вул. 
Коротченка 

   

  10,00 

    

  8 

Ділянка по 
вул. 
Об’їздній 

   182 

  

 

    

 Разом: 186,5   4,72   4,51   17,83      —      — —      — 

Саксаганський район 

1 
 

Ділянка по 
пр. 200 років 
Кривому 
Рогу 

   

8,35     

2 

Ділянка по 
вул. 
Співдружно-
сті 

   

    2,78     
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Продовження таблиці 2.1. 

розрахунковий строк резерв 

територія, га територія, га 

Н
ом

ер
  з

/п
 

Перелік 

ділянок 

Бататоп
о-
верхова 
житлова 
забудов
а 

Мало
п-ова 
житл-
ова 
забуд-
ова 

Садибна 
житлова 
забудова

Громад-
ська 
забудова

Багатоп
оверхов
а 
житлов
а 
забудов
а 

Малопо
-ова 
житлов
а 
забудов
а 

Садибн
а 
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудов
а 

 

3 

Ділянка по 
вул. 
Об’їздній 

   

3,04     

4 

Ділянка по 
вул. 
Об’їздній 

   

    2,90     

  5 
Ділянка по 
вул. 
Об’їздній 

   

3,02     

6 
Ділянка на 
мкр-ні 
Сонячному 

   

   15,61     

  7 
Ділянка на 
мкр-ні 
Сонячному 

       

   8,60 

8 
Ділянка по 
бул. 
Вечірньому 

   

  17,81 

    

9 
Ділянка по 
вул. 
Сімонова 

   

    0,71  

   

 10 
Ділянка по 
вул. 
Корнійчука 

   

    2,96 

    

  11 
Ділянка по 
вул. Бикова 

 

  

    8,11 

    

12 
Ділянка по 
вул. Бикова 

  3,76 
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Продовження таблиці 2.1. 

Розрахунковий строк Резерв 

територія, га територія, га 

Н
ом

ер
  з

/п
 

Перелік 

ділянок 

Багатоп
о-
верхова 
житлова 
забудов
а 

Малоп
-ова 
житло-
ва 
забудо-
ва 

Садибна
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудова

Багатоп
оверхов
а 
житлов
а 
забудов
а 

Малопо
-ова 
житлов
а 
забудов
а 

Садибн
а 
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудов
а 

 

13 
Ділянка по 
вул. Калініна 

      3,44 

     

 14 

Ділянка по 
вул. 
Волгоград-
ській 

   

0,85 

    

 15 

Ділянка по 
вул. 
Волгоград-
ській 

   

   1,46 

    

 16 

Ділянка по 
вул. 
Байкальській 

   

  17,33 

    

  Разом:  3,76     —    3,44   84,93      —      — — 8,60 

Центрально-Міський район 

  1 Ділянка по 
пр. Миру 

      4,68     

  2 
Ділянка по 
вул. 
Урицького 

       2,91 

    

  3 
Ділянка по 
вул. Леніна 

       1,44 

    

  4 
Ділянка по 
вул. Леніна 

  

   1,27  

    

  5 
Ділянка по 
вул. Зарічній 

     5,56  

    

  6 
Ділянка по 
вул. Зарічній 

  

2,40  
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Продовження таблиці 2.1. 

Розрахунковий строк Резерв 

територія, га територія, га 

Н
ом

ер
  з

/п
 

Перелік 
ділянок 

Багатоп
о-
верхова 
житлова 
забудов
а 

Малоп
-ова 
житло-
ва 
забудо-
ва 

Садибна
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудова

Багатоп
оверхов
а 
житлов
а 
забудов
а 

Малопо
-ова 
житлов
а 
забудов
а 

Садибн
а 
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудов
а 

 

  7 
Ділянка по 
вул. 
Рахманінова 

      

   20,67 

 

  8 
Ділянка по 
вул. 
Рахманінова 

    22,66 

     

  9 
Ділянка по 
вул. Уставній 

     6,52 

     

10 
Ділянка по 
вул. 
Піхотинській 

  8,84     443 

11 
Ділянка по 
вул. Всебрат-
ське-2 

  4,07     444 

12 

Ділянка по 
вул. 
Миколаїв-
ське Шосе 

  23,96     445 

13 

Ділянка по 
вул. 
Миколаїв-
ське Шосе 

   8,98    446 

  14 

Ділянка по 
вул. 
Миколаїв-
ське Шосе 

       2,77 

    

 Разом: — —  75,28 20,78 — —   20,67 — 
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Продовження таблиці 2.1. 

розрахунковий строк резерв 

територія, га територія, га 

Н
ом

ер
  з

/п
 

Перелік 

ділянок 

Багатоп
о-
верхова 
житлова 
забудов
а 

Малоп
-ова 
житло-
ва 
забудо-
ва 

Садибна
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудова

Багатоп
оверхов
а 
житлов
а 
забудов
а 

Малопо
-ова 
житлов
а 
забудов
а 

Садибн
а 
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудов
а 

 

Дзержинський район 

  1 
Ділянка по 
вул. Галенко 

      1,38 

    

2 
Ділянка по 
пр. 
Металургів 

   8,10     

3 
Ділянка по 
пр. 
Металургів 

   2,57     

4 

Ділянка по 
вул. 
Нікопольське 
Шосе 

   6,50     

5 

Ділянка по 
вул. 
Орджонікі-
дзе 

   2,65     

 Разом:      23,97     

Довгинцівський район 

1 
Ділянка по 
вул. 
Гутовського 

62,41    

    

  2 
Ділянка по 
вул. 
Сімонова 

   10,52 

     

  3 
Ділянка по 
вул. 
Водоп’янова 

      0,71 

    

4 

Ділянка по 
вул. 
Дніпропет-
ровське 

     9,90   
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Продовження таблиці 2.1. 

Розрахунковий строк Резерв 

територія, га територія, га 

Н
ом

ер
  з

/п
 

Перелік 

ділянок 

Багатоп
о-
верхова 
житлова 
забудов
а 

Малоп
-ова 
житло-
ва 
забудо-
ва 

Садибна
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудова

Багатоп
оверхов
а 
житлов
а 
забудов
а 

Малопо
-ова 
житлов
а 
забудов
а 

Садибн
а 
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудов
а 

 

5 

Ділянка по 
вул. 
Дніпропет-
ровське 

      4,40     

6 

Ділянка по 
вул. 
Дніпропет-
ровське 

      1,52     

7 
Ділянка по 
вул. 
Кокчетавська 

      6,00     

8 
Ділянка по 
вул. 
Кириленка 

  4,07      

9 
Ділянка по 
вул. 
Самарська 

  113,18      

10 

Ділянка по 
вул. 
Військове 
Містечко-33 

   235,18     

11 
Ділянка по 
вул. 
Транзитній 

       2,55 

12 

Ділянка по 
вул. 
Вахрушева 

       3,16 

13 
Ділянка по 
вул. 
Вахрушева 

      22,18  

14 
Ділянка по 
вул. 
Кришталевій 

   22,73     
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Продовження таблиці 2.1. 

Розрахунковий строк Резерв 

територія, га територія, га 

Н
ом

ер
  з

/п
 

Перелік 
ділянок 

Багатоп
о-
верхова 
житлова 
забудов
а 

Малоп
-ова 
житло-
ва 
забудо-
ва 

Садибна
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудова

Багатоп
оверхов
а 
житлов
а 
забудов
а 

Малопо
-ова 
житлов
а 
забудов
а 

Садибн
а 
житлов
а 
забудов
а 

Громад-
ська 
забудов
а 

 

15 
Ділянка по 
вул. 
Самарська 

  63,64      

16 

Ділянка по 
вул. 
Військове 
Містечко-33 

      784,75  

 Разом:   62,41     — 201,31 270,54 — — 806,93    5,71 

Інгулецький район 

1 Ділянка по 
вул. Філіпова 

   5,41     

 Разом: — — —   5,41 — — — — 

 

 Всього: 252,67 43,89 318,58 423,46   999,08 14,31 

 

За інформацією управління благоустрою та житлової політики в місті  

зберігається тенденція до старіння житлового фонду, котрий здебільшого перебуває 

у незадовільному стані, особливо в Центрально–Міському та Дзержинському 

районах міста.  

При формуванні зон багатоповерхової забудови пропонується розмістити їх на 

територіях, що потребують проведення заходів  реконструкції, в центральних 

районах міста, з врахуванням їхньої інвестиційної привабливості, забезпеченістю 

інженерно-транспортною інфраструктурою. 

 Реконструкцію в центральній частині міста намічається робити комплексно з 

організацією центрів ділової і комерційної активності, а також житлових комплексів 

з більш комфортним і дорогим житлом, ніж у периферійних районах. 
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Перелік територій сельбищної зони, що потребують проведення заходів 

реконструкції наведені в таблиці 2.2. 

Генеральним  планом передбачається всього 176,45 га територій сельбищної 

зони, що потребують проведення заходів реконструкції на розрахунковий строк.  

Таблиця 2.2. 

Розрахунковий 
строк 

Перспективний 
строк 

Номер 
з/п 

Перелік ділянок 
Територія, га Територія, га 

Тернівський район 

1 
Ділянка  по вул. Червоноармійській 
 

 0,71 

2 
Ділянка по вул. Вогневій, обмежена вул. 
І.Сірка і вул. З.Космо-дем'янської 
 

 0,25 

3 
Ділянка  по вул. Вершигори 
 

 0,45 

4 
Ділянка по вул. Кібальчича, обмежена 
вул. Туркенича  і вул. Юр’євській 
 

 0,43 

5 
Ділянка по вул. Кам'яній, обмежена вул. 
Целінною  і вул. Кам'яною  
 

 0,14 

6 
Ділянка  по вул. Новосибірська 
 

 2,74 

7 
Ділянка по вул. Щорса, обмежена вул. 
Фонвізіна   і вул. Самотічною  
 

 2,59 

8 
Ділянка  по вул. Праці 
 

 3,26 

9 
Ділянка  по вул. Урюпінській 
 

 3,87 

10 
Ділянка  по вул. Сурікова 
 

 0,45 

11 
Ділянка по вул. Полярній, обмежена вул. 
Сурікова  і вул. Червоноармійською  
 

 0,61 

12 Ділянка  по вул. Ординській  0,30 

13 Ділянка  по вул. Сумській  3,38 

14 Ділянка  по вул. Жовторіченській  3,71 

15 Ділянка  по вул. Миргородській  1,62 

16 Ділянка по вул. Оренбурзькій  0,10 

17 Ділянка по вул. Павлодарського  0,49 

18 
Ділянка по вул. 23 Лютого, обмежена 
вул. Праці та електропідстанцією 

 1,05 
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Продовження таблиці 2.2. 

Розрахунковий 
строк 

Перспективний 
строк 

Номер 
з/п 

Перелік ділянок 
Територія, га Територія, га 

19 Ділянка по вул. Чукотській  1,16 

20 Ділянка по пров. Чехова  0,58 

21 Ділянка по вул. Краснодарській  0,42 

22 Ділянка по вул. Шахтарській  2,10 

23 Ділянка по вул. Латвійській  0,14 

28 
Ділянка по вул. Самотічній, обмежена 
вул. Щорса і вул. 23 Лютого 

 0,48 

29 
Ділянка по вул. Фонвізіна, обмежена 
вул. Курильською і вул. 23 Лютого 

 0,34 

30 
Ділянка по вул. Юрія Смирнова, 
обмежена вул. І.Сірка та гаражним 

 1,38 

 Разом:  32,75 

Жовтневий район 

1 
Ділянка по вул. Більшовицька, обмежена 
вул. Руставелі і вул. Більшовицькою 

 3,00 

2 
Ділянка по вул. Булди, обмежена вул. 
Шурупова  і вул. Навською 

 0,80 

3 
Ділянка по вул. Ігнат'єва, обмежена вул. 
Соціалістичною  і вул. Кремлівською 

 
1,00 

4 
Ділянка по вул. Іртишська, обмежена 
вул. Клубною  і вул. Нанесена 

 
0,60 

5 
Ділянка по вул. Історична, обмежена 
вул. Клубною  і вул. Нанесена 

 
0,20 

6 
Ділянка по вул. Історична/Зв'язку, 
обмежена вул. Клубною  і вул. Нанесена 

 
0,08 

7 
Ділянка по вул. Казахська, обмежена 
вул. Більшовицькою  і вул. Руставелі 

 
2,00 

8 
Ділянка по вул. Ногіна, обмежена вул. 
Невською і вул. Станюковича 

 
0,50 

9 
Ділянка по вул. Пітерська/Ужгородська 
 

 
1,00 

10 
Ділянка по вул. Радищева/Ужгородська, 
обмежена вул. Клубною  і вул. Нансена 

 
1,00 

11 Ділянка по вул. Толбухіна  0,11 

12 Ділянка по вул. 9 Січня/Іртишська, 
обмежена вул. Клубною  і вул. Нансена 

 1,29 

13 Ділянка по вул. Фадєєва  0,06 

14 Ділянка по вул. Міжпланетній, обмежена 
вул. Конституційною  і вул. Стасова 

 0,40 

15 Ділянка по вул. Ватутіна, обмежена вул. 
Конституційною  і вул. Томського 

 0,75 
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Продовження таблиці 2.2. 

Розрахунковий 
строк 

Перспективний 
строк 

Номер 
з/п 

Перелік ділянок 
Територія, га Територія, га 

16 
Ділянка по вул. Кропивницького, 
обмежена вул. Конституційною  і вул. 
Томського 

0,65  

17 
Ділянка по вул.Симбірцева, обмежена 
вул..Конституційною і вул. Томського 

1,12  

18 Ділянка по вул. Куликівскій  0,30 

19 
Ділянка по вул. Томського, обмежена 
вул. Симбірцева і вул. 
Конституційною 

0,16  

20 Ділянка по вул.Тихвінській  1,15 

21 Ділянка по вул. Фрунзе  0,06 

22 Ділянка по вул. Сковороди  0,03 

23 Ділянка по вул. Томського  0,13 

24 Ділянка по вул. Толбухіна  0,10 

25 Ділянка по вул. Шканди  0,06 

26 
Ділянка по вул. Стасова, обмежена 
вул. Ватутіна  і вул. Щепкіна 

 
0,16 

27 Ділянка по вул. Єлистинська  0,06 

28 Ділянка по вул. Шконди  0,06 

29 Ділянка по вул. Тухачевського 0,03  

 Разом: 1,96 14,90 

Центрально - Міський район 

1 
Ділянка  по вул. Зарічній (до паркової 
зони) 

3,96  

2 
Ділянка по вул. Пушкіна, обмежена 
вул. Стрельцова  і пр. К. Маркса 

0,49  

3 
Ділянка по вул. Леніна, обмежена вул. 
Янова  і вул. Каунаською 

0,74  

4 
Ділянка по вул. Леніна, обмежена вул. 
Сиволапа  і вул. Глінки 

1,14  

5 
Ділянка по вул. Глінки, обмежена вул. 
Саянською  і вул. Каунаською 

2,68  

6 Ділянка по вул. Геологічній 0,89  

7 Ділянка по вул. Авіаційній 0,94  

8 Ділянка по вул. Правди 0,54  

9 Ділянка по вул. Фучика 0,33  

10 Ділянка по вул. В. Містечко-35  15,66 

 Разом: 11,71 15,66 

Дзержинський район 

1 
Ділянка по вул. Орджонікідзе, 
обмежена вул. Тбіліською і вул. 
Бородіна 

3,80  
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 Продовження таблиці 2.2. 

Розрахунковий 
строк 

Перспективний 
строк 

Номер 
з/п 

Перелік ділянок 

Територія, га Територія, га 

2 
Ділянка по вул. Вокзальній, обме жена 
вул. Смольною  і вул. Бардіна 

5,26  

 Разом: 9,06  

Саксаганський район 

1 
Ділянка по пр. Дзержинського, 
обмежена пр. Миру  і вул. Демиденка 

1,05  

2 
Ділянка по пр. Дзержинського, 
обмежена вул. Демиденка  і пл. 
Дзержинського 

0,79  

3 
Ділянка по вул. Липневій, обмежена 
пр. Дзержинського  і вул. Іллічівськом 0,38  

4 
Ділянка по вул. Іллічівській, обмежена 
вул. Липневою  і пр. Миру 1,68  

5 
Ділянка по вул. Рязанова, обмежена 
вул. Демиденка  і пр. Миру 

0,84  

6 
Ділянка по вул. Станіславського, 
обмежена вул. Липневою  і пл. 
Дзержинського 

 1,15 

7 Ділянка по вул. Отто Брозовського 12,48  

8 
Ділянка по вул. Харківській, обмежена 
вул. Липневою  і пл. Дзержинського 

 0,72 

9 
Ділянка по вул. Енгельса, обмежена 
вул. Липневою  і пл. Дзержинського 

0,55  

10 Ділянка по вул. Житомирській  4,23 

11 Ділянка по вул. Технічній  0,35 

 Разом: 17,78 6,45 
Довгинцівський район 

1 Ділянка по вул. В. Містечко-33  33,28 

2 Ділянка по вул. Вахрушева 6,00  

3 

Ділянка по вул. Достоєвській, 
обмежена вул. Іванівською  і 
гаражним кооперативом 
 

 1,50 

4 
Ділянка по вул. Кириленка, обмежена 
вул. Кокчетавською  і вул. 
Промисловою 

 0,70 

5 
Ділянка по вул. Кокчетавська, 
обмежена вул. Кириленка  і 
залізницею 

 2,05 
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Продовження таблиці 2.2. 

Розрахунковий 
строк 

Перспективний 
строк 

Номер 
з/п 

Перелік ділянок 

Територія, га Територія, га 

6 
Ділянка по вул. Ленінського Комсомолу, 
обмежена вул. Башкірською  і вул. 
Уншліхта 

1,60  

7 
Ділянка по вул. Лобачевського, обмежена 
вул. Кириленка  і вул. Іванівською 

 0,15 

8 
Ділянка по вул. Косіора, обмежена вул. 
Стрельнікова  і вул. Блюхера 

 2,25 

9 
Ділянка по вул..Революційній, обмежена 
вул..Стрельнікова та вул.Блюхера 

 1,80 

10 
Ділянка по вул.. Дніпропетровське шосе, 
обмежена пр.Ю. Гагаріна і 
вул..Телевізійною 

 0,20 

11 
Ділянка по вул. Телевізійній, обмежена 
вул. Дніпропетровське Шосе  і вул. 
Будьоного 

 0,20 

12 
Ділянка по вул. Транспортній, обмежена 
вул. Вечірньокутською  і вул. 
Паровозною 

 0,10 

 Разом: 7,60 42,23 

Інгулецький район 

1 
Ділянка по вул. Кронштадтській 
 

 3,20 

2 
Ділянка по вул. Чапаєва 
 

 0,80 

3 
Ділянка по вул. Чуковського 
 

 0,50 

4 
Ділянка по вул. Громової, обмежена вул. 
Аврори  і вул. Збагачувальною 
 

0,65  

5 
Ділянка по вул. Ангарській, обмежена 
вул. Алуштинською  і вул. 
Кронштадською 

0,35  

6 
Ділянка по вул. Алмаатинській, 
обмежена вул. Кимівською  і вул. 
Збагачувальною 

1,70  

7 
Ділянка по вул. Аврори, обмежена вул. 
Кимівською  і вул. Кронштадтською 
 

2,45  

 Разом: 5,15 4,50 

 Всього: 53,25 116,49 

 

Враховуючи розрахунковий розвиток кар’єру ІнГЗК, існуюча житлова 

забудова застарілого житлового фонду міста по вул. Жовтонога та вул. Чкалова 

підлягає зносу (земельна ділянка площею – 0,5га). Застаріла житлова забудова по 
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вул. Кімівській має 100% знос конструкційних елементів (земельна ділянка 

площею – 1,5га), недоцільно на данній вулиці поновлювати житлову забудову.  

Застаріла житлова забудова по вул. Джамбула (земельна ділянка площею – 6,3га), 

потрапляє в санітарно-захисну зону залізничних колій і підлягає зносу, на 

розрахунковий строк. Діяльність великих окремих підприємств та промислових 

утворень мають суттєвий вплив на  територіальний  розвиток міста. Зона зсуву земної 

поверхні від підземної розробки покладів Саксаганської рудоносної структури до 

глибини 1500м займає смугу шириною 3км і довжиною 25км. У зоні зсуву від  

гірничих робіт колишніх рудоуправлінь ім. Дзержинського та ім. Кірова в даний 

час знаходяться житлові будинки сел. Карнаватка. Знесення цих житлових будинків 

передбачений в проектах ліквідації шахти «Саксагань» і реструктуризації РУ  

ім. Кірова. У проектну зону зсуву від гірничих робіт шахти ім. Артема ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий ріг» потрапляють: сел. Жуковка та автодорога Техбаза-

кладовище «Західне»; від гірничих робіт шахти ім. Леніна - частина житлового масиву 

цієї шахти; від гірничих робіт шахти «Першотравнева» - частина житлових будинків 

міста Терни.  Проектом розкриття та розробки горизонту 1135м шахти ім. Артема 

передбачене знесення селища Жуковка, винесення автодороги Техбаза – кладовище 

«Західне», охорона кладовища «Західне» залишенням запобіжного целіку. Частину 

житлових будинків сел. шахти ім. Леніна, які потрапляють в зону зсуву, 

намічається знести, а частину зберегти за допомогою залишення целіків. Житлові 

будинки м. Терни підлягають знесенню у міру розвитку зони зрушення. 

Розвиток територій ландшафтно-рекреаційної зони  здійснюється в межах 

міста, а також поза межами до 2030 року. Ландшафтно-рекреаційна зона міста 

формується на основі нових зелених насаджень загального користування, 

озеленення санітарно-захисних зон і створення нових масивів спортивно-

рекреаційних комплексів (зон масового відпочинку). Враховуючи значний 

природний ресурс Карачунівського водосховища, генеральним планом приділена 

значна увага розширенню рекреаційної діяльності вздовж  східного берега 

водосховища, та включенню в межі міста потенційних територій, що придатні для 

рекреаційного освоєння. 
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Генеральним  планом передбачається всього 1386,30га територій 

ландшафтно-рекреаційних зон, в тому числі: в межах міста - 364,35га, поза межами 

міста – 1021,95га, на розрахунковий строк. Розвиток ландшафтно-рекреаційних 

територій наведений у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. 
Розрахунковий строк 

територія, га 

Н
ом

ер
 

з/
п

 Перелік 
ділянок 

озеленені зони та 
елементи 
природного 
ландшафту 
районного значення 

озеленення 
санітарно-
захисних зон 

зони масового 
короткочасного і 
тривалого 
відпочинку 

В існуючих межах міста 

Тернівський район 

1 

Ділянка  
на схід від  
ш.«Першотра-
внева» 

 

18,00 

 

2 
Ділянка в районі 
ж/м Веселі Терни 

 61,85  

3 Ділянка вздовж 
Кресівського 
водосховища 

  31,85 

4 Ділянка вздовж 
залізничних колій 
перегону «Ст. 
Рокувата-ст. 
Саксагань» 

7,50 3,00  

5 
Ділянка на схід 
від ш. 
Гвардійська 

 4,65  

6 
Ділянка на схід 
від ш. 
Гвардійська 

 4,15  

 Разом: 7,50 91,65 31,85 
Жовтневий район 

1 
Ділянка по вул. 
Женевській 

3,35   

2 

Ділянка на захід 
від 
Коломійцевського 
промвузла 

  31,30 

3 

Ділянка на захід 
від Коломійцев-
ського 
промвузла 

6,00   

4 
Ділянка на захід 
від кар’єру №1 
ЦГЗКа 

  102,60 

 Разом: 9,35 — 133,90 
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Продовження таблиці 2.3. 

Розрахунковий строк 

територія, га 

Н
ом

ер
 

з/
п

 Перелік 
ділянок 

озеленені зони та 
елементи 
природного 
ландшафту 
районного значення 

озеленення 
санітарно-
захисних зон 

зони масового 
короткочасного і 
тривалого 
відпочинку 

Саксаганський район 

1 
Ділянка по вул. 
Генічеській 

2,35 11 
Ділянка по вул. 
Генічеській 

 Разом: 2,35   
Довгинцівський район 

1 

Ділянка в районі 
шляхопроводу 
по вул. 
Кокчетавській 

11,00   

2 
Ділянка в районі 
В. Містечка-33 

9,40   

3 
Ділянка в районі 
В. Містечка-33 

0,85   

4 
Ділянка в районі 
В. Містечка-33 

21,50   

5 

Ділянка вздовж 
залізничних 
колій перегону 
«Ст. 
Батуринська-ст. 
Радушна» 

13,40 4,00  

 Разом: 56,15 4,00  
Центрально-Міський район 

1 
Ділянка на 
південь від ш. 
«ГПУ» 

9,60 9,00 
 

2 
Ділянка по вул. 
Верхоянській 

2,85   

 Разом: 12,45 9,00 — 
Інгулецький район 

1 
Ділянка по вул. 
ХХVII партз’їзду 

6,15 
  

 Разом: 6,15 — — 
 Всього: 93,95 104,65 165,75 
     

Поза межами міста 

1 

Ділянка на північ 
від 
Криворізького 
ботанічного саду 

  32,35 

2 
Ділянка на схід від 
ст. ШТ 
«Жовтнева» 

 178,55  
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Продовження таблиці 2.3. 

Розрахунковий строк 

територія, га 

Н
ом

ер
 

з/
п

 Перелік 
ділянок 

озеленені зони та 
елементи 
природного 
ландшафту 
районного значення 

озеленення 
санітарно-
захисних зон 

зони масового 
короткочасного і 
тривалого 
відпочинку 

Саксаганський район 

3 
Ділянка на захід 
від Балки 
Ковальської 

 11,10  

4 

Ділянка вздовж 
східного берегу 
Карачунівського 
водосховища 

  196,30 

5 Ділянка вздовж 
автодороги 
Кривий Ріг-
Кіровоград 

91,65   

6 Ділянка на схід 
від с. Зеленого 

  57,30 

7 Ділянка на 
північний схід 
від проектного 
контуру кар’єру 
ІнГЗК 

 208,75  

8 Ділянка на захід 
від проектного 
контуру відвалу 
№1 кар’єру 
ІнГЗК 

 227  

 Разом: 91,65 644,35 285,95 
 

Генеральним планом пропонується виконати реконструкцію, благоустрій і 

озеленення всіх існуючих парків і скверів міста Кривого Рогу до 2030 року.  

Перелік територій зелених насаджень загального користування, що потребують 

проведення заходів реконструкції наведена в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Розрахунковий строк Номер 
з/п 

Перелік ділянок 
Територія, га 

В існуючих межах міста 

Жовтневий район 

1 
Ділянка по вул. Мусоргського (парк 
ім. 50-річчя Радянської України) 35,55 

2 Ділянка по вул. Ногіна (сквер) 1,00 
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Продовження таблиці 2.4. 

Розрахунковий строк Номер 
з/п 

Перелік ділянок 
Територія, га 

3 
Ділянка по вул. Ногіна (районний 
парк біля ПК «Фрунзе») 3,60 

4 
Ділянка - районний парк 
«Космонавтів» 10,40 

 Разом: 57,80 

Тернівський район 

1 
Ділянка по вул. Гастелло (районний 
парк ім. Комсомолу України) 27,0 

 Разом: 27,0 
Саксаганський район 

1 
Ділянка по вул. Парковій ( парк ім. 
Артема) 11,25 

2 
Ділянка по пр. Дзержинського (парк 
ім. Дзержинського) 7,20 

3 
Ділянка по вул. Світлогірській (парк 
біля Палацу культури ш. 
«Батьківщина») 

5,0 

 Разом: 23,45 

Дзержинський район 

1 
Ділянка по пр. Металургів 
 (районний парк Героїв) 10,90 

2 
Ділянка по вул. Тбіліській  
(районний парк ім. Орджонікідзе) 7,20 

3 
Ділянка по вул. Димитрова  
(сквер монумента Перемоги) 2,80 

4 
Ділянка по пр. Металургів  
(парк ім. Богдана Хмельницького) 42,0 

 Разом: 62,90 
Довгинцівський район 

1 

Ділянка по вул. Кириленка  
(парк біля Центру художньо-
естетичної творчості школярів та 
молоді) 

6,0 

2 
Ділянка по вул. Блюхера  
(районний парк «Ювілейний») 

21,50 

3 
Ділянка по вул. Серафімовича  
(районний парк «Залізничників») 

3,60 

 Разом: 31,10 
Інгулецький район 

1 
Ділянка по вул. Каткова  
( районний парк ім. 50-річчя 
ВЛКСМ) 

24,20 

2 
Ділянка по вул. Сивицького 
(районний парк Південного ГЗК) 

9,0 

 Разом: 33,20 
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Продовження таблиці 2.4. 

Розрахунковий строк Номер 
з/п 

Перелік ділянок 
Територія, га 

Центрально-Міський район 

1 
Ділянка по вул. Грабовського (парк 
культури і відпочинку ім. газети 
«Правда») 

36,6 

2 
Ділянка по вул. Модрівська  
(парк ім. Павлова) 

9,70 

3 
Ділянка по вул. Ракетній  
(парк ім. Ю. Гагаріна) 

9,60 

4 
Ділянка по пл. Визволення  
(сквер пл. Визволення) 

1,20 

5 
Ділянка по вул. Леніна  
(сквер ім. Леніна) 

0,60 

6 
Ділянка по пр. К. Маркса  
(сквер вічного вогню) 

0,10 

7 
Ділянка по пр. К. Маркса  
(сквер біля будинку Природи) 

0,1 

8 
Ділянка по пр. К. Маркса  
(сквер ім. Шевченка) 

0,75 

9 
Ділянка по пр. К. Маркса  
(сквер біля пам’ятника О. Полю) 

0,20 

 Разом: 58,26 

 

 Всього: 293,71 

Всього  реконструкції підлягає 293,71га територій зелених насаджень 

загального користування, в існуючих межах міста. 

Промислово-складська зона міста сформована з промислово-виробничих і 

комунально-складських об´єктів, які сконцентровані в чотирьох промислових 

районах. 

В зв’язку з необхідністю збільшення потужності промислово-виробничих 

об’єктів, та потребою в розміщенні нових промислових, комунальних і складських 

об’єктів, генеральним планом передбачається розвиток нових промислово-

складських територій, площею 5330,15га, як у межах міста так і поза межами, у тому 

числі: на розрахунковий строк - 2007,10га, резерв - 1915,15га. 

Розвиток територій  промислової зони показаний в таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5. 

Розрахунковий 
строк 

Резерв 
Номер 
з/п Перелік ділянок 

Територія, га Територія, га 

В існуючих межах міста 

Тернівський район 

1 
Ділянка на південь від 
ландшафтного заказника «Балка 
Північна Червона» 

19,85  

2 Ділянка по вул. Чернігівській  33,05 

Жовтневий район 

3 Ділянка по вул. Електрозаводській 23,65  

4 
Ділянка по вул. Фабричній (під 
розміщення логістичного центру) 

39,45  

Дзержинський район 

1 
Ділянка на схід від 
ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» 

25,85  

2 
Ділянка на схід від ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» 

16,50  

3 
Ділянка на схід від ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг»  26,50 

Центрально-Міський район 

1 

Ділянка на виїзді з міста з боку 
автодороги Кривий Ріг-Миколаїв 
(під розміщення логістичного 
центру) 

24,20 

 

Інгулецький район 

2 Ділянка кар’єру №3 НКГЗКа  33,35 
3 Ділянка кар’єру ІнГЗК 407,65  

4 Ділянка відвалу №1 224,05  
5 Ділянка відвалу №1  507, 25 

 Разом: 807,75 600,15 
Поза межами міста 

1 
Ділянка Лівобережних відвалів 
ПГЗКа 

 32,35 

2 Ділянка кар’єру ІнГЗК 812,80  

3 
Ділянка на схід до вул. ХVII 
партз’їзду (Інгулецького р-ну) 

 14,85 

4 
Ділянка відвалу №5 (перспективний 
відвал) кар’єру ІнГЗК 

 870,70 

5 
Ділянка хвостосховища 
«Об’єднаного» 

 491,25 

6 Ділянка відвалу «Степного»  231,50 

7 
Ділянка відвалів доменних шлаків 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

17,00  

8 Ділянка в районі с. Коломійцеве  274,50 
9 Ділянка відвалу «Першотравневого» 564,05  
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Продовження таблиці 2.5. 

Розрахунковий 
строк 

Резерв 
Номер 
з/п Перелік ділянок 

Територія, га Територія, га 

10 
Ділянка західних відвалів 
Ганнівського  кар’єру 

477,45  

11 Ділянка Ганнівського кар’єру 135,80  

 Разом: 2007,10 1915,15 

 
Міські кладовища. На сьогоднішній день на території м. Кривий Ріг існуючі 

кладовища традиційного поховання майже вичерпали свій територіальний ресурс. 

Площа кладовищ у Кривому Розі - 304,97га, всього - 36 кладовищ, 26 з яких 

закритих і 10 діючих. З 10 відкритих кладовищ лише на чотирьох є в наявності  

вільні земельні ділянки, а саме: 

- кладовище «Ново-Краматорівка» - 0,30га; 

- кладовище «Ново-Іванівка» - 0,20га; 

- кладовище «Північного  ГЗК» - 0,10га; 

- кладовище «Візирка» - 0,50га. 

 Розширення інших кладовищ можливе за рахунок суміжних до них земель. 

 Генеральним планом пропонуються перспективи розширення міських 

кладовищ: 

- кладовище «Центральне» - за рахунок межуючих з кладовищем земель 

Новопільської  сільради; 

- кладовище «Західне» - за рахунок межуючих з кладовищем земель ДГ 

«Червоний шахтар» (Вільненська сільради); 

- кладовище «Всебратське» (нове) - за рахунок земель садівничого 

товариства  «Надія», а також земель ДП «Криворізький лісгосп»; 

- кладовище «Північно- Довгінцівське» - за рахунок межуючих з 

кладовищем земель ДП «Криворізький лісгосп»; 

- кладовище «Ново-Краматорівка» - за рахунок межуючих з кладовищем 

земель Глеюватської  сільради. 

 Всього під перспективне розширення  кладовищ на розрахунковий строк до 

2030 року генеральним планом передбачено 80,50га територій. Всього резервних 

теріторій  під кладовища генеральним планом передбачено 328,40га. 
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Розвиток комунально-складських територій (відведених під кладовища) 

наведений в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6. 

Розрахунковий 
строк 

Резерв 
Номер 
з/п Перелік ділянок 

Територія, га Територія, га 
В існуючих межах міста 

Довгинцівський район 

1 
Ділянка кладовища «Північно-
Довгинцівського» 

 30,60 

 

 Полігони твердих побудових відходів. На даний час у місті Кривий Ріг є 

чотири існуючих полігони твердих побудових відходів, а саме: 

-  у Саксаганському районі –  в гірничому відводі ш. «Родіна». Земельна ділянка 

площею 23,8 га відведена рішенням міськвиконкому №126/12 від 23.05.91 р. під 

полігон ТПВ, біля відвалів ПАТ «ЦГЗК». Відсоток наповнення складає 98,9% 

(інформація ТОВ «Екоспецтранс»), проектна потужність 5736 тис. м3 ;  

Центрально-Міський район 

2 Ділянка кладовища «Всебратське»  25,40 

Інгулецький район 

3 Ділянка кладовища «Візирка» 1,5  

 Разом: 1,5 56,00 

Поза межами міста 

1 
Ділянка на південь від 
хвостосховища ПАТ «Північний 
ГЗК» 

 12,00 

2 Ділянка кладовища «Центрального»  113,00 

3 Ділянка кладовища «Західного» 79,00 93,00 

4 
Ділянка кладовища «Ново-
Краматорівка» 

 54,40 

 Разом: 79,00 272,40 
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-   у Центрально-Міському районі – район шахти «Валявка-Південна», 

земельна ділянка загальною площею 7,5га (фактично під 1 чергою – 4,5га), в 

наявності акт на право постійного користування земельною ділянкою та проектно-

технічна документація з висновком експертизи. Відсоток заповнення –  100%, згідно 

наказу від 27.05.2009 р. № 227 ТОВ «Екоспецтранс» здійснено консервацію 1-ї 

черги полігону. В 2009 р. введено в експлуатацію ІІ чергу полігону площею 2,5га, 

проектною потужністю 440 тис. м3. 

        - Полігон ТПВ в Тернівському районі (гірничий відвод Ганнівського кар’єру): 

площа полігону – 10га, проектна потужність – 762 тис. м3, знаходиться на 

балансовому обліку управління благоустрою та житлової політики виконкому 

міської ради з 2006 року,  (правоустановчі документи на земельну ділянку відсутні); 

        - Полігон ТПВ в Інгулецькому районі в районі заказника «Візирка», площа 

полігону – 18га, проектна потужність – 796 тыс.м3.  

Генеральним планом  рекомендується спорудження двух нових 

сміттєпереробних заводів в місті Кривий Ріг, на розрахунковий строк.  Генеральним 

планом пропонується їх розміщення на наступних земельних ділянках:  

         - земельна ділянка, загальною площею 109,00га, поблизу села Авангард; 

         - земельна ділянка, загальною площею 42,50га, поблизу ДП-9 ПАТ              

«АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Земельні ділянки розташовані як в межах міста, так і  поза межами. 

Резервування територій для всіх видів містобудівної діяльності  є важливим 

заходом забезпечення раціонального територіального розвитку міста. Воно повинно 

забезпечувати маневровість постійного освоєння різних ділянок у межах міста і 

приміської зони з урахуванням розміщення всіх видів будівництва.  

При розробці планувальних вирішень генерального плану визначена 

перспективна  межа міста Кривий Ріг. 

        Треба прийняти до уваги, що генеральний план розроблює стратегію 

територіального розвитку міста. При розробці детальних планів територій на 

окремих ділянках, структура та обсяги житлового будівництва, громадського та 

промислового будуть уточнюватися. 
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3. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Демографія. Чисельність населення м. Кривий Ріг (населення міста та 

підпорядкованих міськраді населених пунктів) у 1984 р. становила 745,1 тисяч осіб. 

Природний приріст населення дорівнював 4,6 тисяч осіб, механічний – 1,6 тисяч 

осіб. Ці вихідні дані були використанні при проектуванні чисельності населення м. 

Кривий Ріг на перспективу до 2005 р. Згідно прогнозу у 2005 р. вона мала становити 

850,0 тисяч осіб. Фактична наявна чисельність населення м. Кривий Ріг у 2005 р. 

становила 695,6 тисяч осіб, що на 154,4 тисяч осіб (18%) менше за прогнозну.  

Таке відхилення прогнозу від факту пояснюється декількома причинами. 

По-перше, прогноз чисельності населення у генеральному плані  від 1984 р. 

здійснювався за методом трудового балансу. Перевага цього методу полягає в тому, 

що він враховує чисельність населення містоутворюючої групи (чисельність 

зайнятих у основних галузях міста). Так, відхилення прогнозної чисельності 

зайнятих у промисловості міста на розрахунковий 2005 р. від фактичної за 2005 р. 

склало 5% (153,4 та 145,6 тисяч осіб відповідно).  

Однак розрахунок інших елементів трудового балансу (чисельність населення 

працездатного віку, чисельність працюючих обслуговуючої групи, тощо) досить 

приблизний. Метод трудового балансу не враховує природного та механічного 

приросту населення міста, тенденція розвитку якого вже на той час складалась 

негативною, що й призвело до відхилення прогнозної чисельності від фактичної на 

18%. 

Інші причини відхилення прогнозу від факту пов’язані з негативними 

економічними та політичними змінами, що стались у країні у 90-х роках. Спад 

промислового виробництва і погіршення економічного стану призвели до зниження 

зайнятості, механічному відтоку населення, зниження народжуваності та росту 

смертності. 

Для зменшення можливої похибки при прогнозуванні чисельності на 

перспективу до 2030 р.  у цьому генеральному плані використовуються аналітичні 

методи прогнозу чисельності, зокрема, метод компонент (метод посування віку). 

Також окремо здійснюється прогнозування смертності та народжуваності населення 
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м. Кривий Ріг. Врахована як можливість збереження існуючої негативної 

тенденції у розвитку демографічних процесів міста, так і зміна їх на краще. 

Промисловість. Розвиток промислових територій міста Кривий Ріг 

здійснювався переважно за рішеннями Генерального плану 1986 року. 

Згідно рішень генерального плану міста Кривий Ріг в планувальній структурі 

промислових територій було запропоновано впорядкування складу та найменувань 

промислових районів міста за наступним принципом: 

На базі ПівнГЗК та пов'язаних з ним підприємств формується Північний 

промрайон; 

На базі ЦГЗК та розташованих поряд з ним промислових і комунально-

складських підприємств формується Центральний промрайон; 

Зберегти найменування Карачунівського та Коломійцевського промрайонів; 

На базі Південного (території металургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг») та Східного промрайонів, ПівдГЗК, ГЗК ПАТ «АрселорМіттал  Кривий 

Ріг» формується Південний промрайон; 

На базі ІнГЗК та інших підприємств Інгульця формується Інгулецький 

промрайон; 

На базі підприємств гірничорудної промисловості формується район 

гірничорудної промисловості.  

В генеральному плані не передбачалось створення нових промислових районів.  

Житлові селища ПівдГЗК, ГЗК «АрселорМіттал Кривий Ріг» та Кіровське, що    

фактично знаходяться в межах промислових територій в несприятливих санітарно-

гігієнічних умовах, пропонувались до знесення з використанням цих територій як 

резервних для розташування промислових підприємств і створення комунально-

складських зон. Також пропонувалися до виносу з сельбищної зони окремі 

підприємства, які перешкоджають організації функціонального зонування території 

міста та не мали можливостей організації санітарно-захисних зон загальною 

кількістю 23 одиниці 

Враховуючи необхідність розвитку в місті інших галузей промисловості, 

намічалось розташування нових підприємств харчової промисловості в межах 
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Карачунівського промрайону, харчової та легкої промисловості, в 

Коломійцевському промрайоні. Пропозиції по розташуванню нових підприємств в 

межах промформувань були виконані не в повному обсязі - в межах 

Коломійцевського промрайону були розміщені: Вовнопрядильна фабрика, меблевий 

комбінат, розпочато будівництво хлібозаводу. 

Рішення генплану по виносу окремих екологічно небезпечних підприємств, 

розташованих в кварталах житлової забудови не було здійснено.  

В процесі переходу до ринкових відносин переважна частина цих підприємств 

припинила свою діяльність, відбулися зміни у функціональному використанні цих 

територій з розташуванням на них об'єктів різноманітної функціональної 

спрямованості. Також не були нереалізовані пропозиції щодо знесення житлових 

селищ в   районах територій гірничо-збагачувальних комбінатів. 

Пропозиції по впорядкуванню складу та найменувань промислових районів 

міста не набули подальшого розвитку, планувально не були сформовані промислові 

райони на базі територій гірничо-збагачувальних комбінатів: Північний промрайон, 

Центральний промрайон, Південний промрайон, Інгулецький промрайон, район 

гірничорудної промисловості. 

За сучасним станом в межах міста планувально існують:  підприємства гірничо-

металургійного комплексу, 4 промислових района - Коломійцевський, Східний, 

Карачунівський, Мирівський та інші окремі підприємства за межами промислових 

формувань. 

За результатами даних натурного обстеження сучасного стану промислових 

територій виявлені зміни у використанні територій підприємств за час дії 

генерального плану. Так, частина підприємств припинила або частково скоротили 

свою діяльність, на площах, які звільнилися або залишилися невикористаними, 

розташувалися малі та середні приватні підприємства, комерційні склади оптово-

роздрібної торгівлі, бази, транспортні підприємства, об'єкти автосервісу та інші. 

Ряд підприємств гірничодобувної промисловості були закриті: Першотравневе 

РУ, РУ ім. Кірова, РУ ім. Дзержинського. Створена на теперішній час організація 

ДП «Кривбасшахтозакриття» виконує функції по ліквідації будівель і споруд цих 

підприємств; відселенню мешканців  селища Карнаватка, садиби яких потрапили в 
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зону зрушення від проведення у минулому гірничих робіт шахтами «Саксагань» і 

ДП «РУ ім. Кірова»; проводить природо-охоронні заходи щодо рекультивації 

порушених територій; виконує перекачку шахтної води гірничорудних підприємств 

з підземного видобутку залізної руди у ставок-накопичувач у балці Свистуново. У 

міжвегетаційний період року (грудень-березень) проводить, згідно з регламентом, 

скид накопиченої води у річку Інгулець. 

 Діючі підприємства гірничо-металургійного комплексу займають провідне 

місце в структурі промисловості міста та надалі зберігають своє значення як 

містоутворюючі. 

Переважна частина підприємств машинобудівної галузі (в першу чергу 

пов'язані з діяльністю гірничорудних підприємств) продовжують функціонувати. 

Спостерігається зниження кількості діючих підприємств та організацій будівельного 

комплексу міста. Частина підприємств та баз різноманітних галузей промисловості 

за сучасним станом не функціонують. Спостерігається зростання кількості малих 

підприємств різного напрямку, торгівельних підприємств, комерційних складів, 

об'єктів автосервісу та інших об'єктів обслуговування. 

Перехід до  ринкових  методів  господарювання  призвів до  значних  змін  в 

промисловості міста. Так, за час реалізації генплану основні фонди промисловості в 

основному морально та фізично застарілі, потребують модернізації та впровадження 

ресурсо-енергозберігаючих технологій.  

Бази і склади матеріально-технічного постачання промисловості міста 

трансформувались в акціонерні підприємства, які спеціалізуються на оренді 

приміщень, торгівельних структурах (оптова та оптово-роздрібна торгівля). 

За роки реалізації генерального плану в місті ряд великих підприємств по 

різним причинам перестали працювати: Взуттєва фабрика, Криворізький 

м’ясокомбінат, Вовнопрядильна фабрика та ряд інших. На цих підприємствах 

працювало декілька тисяч працівників, в основному жінки. 

Транспорт. Місто Кривий Ріг об'єднує в собі залізничний, автомобільний і 

повітряний транспорт, який зв'язує його з багатьма регіонами України, країнами 

СНД та світу. В місті зосереджена потужна транспортна інфраструктура. 
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Мережа міського транспорту  складається з  тролейбусних, трамвайних 

автобусних і мікроавтобусних сполучень, швидкісного трамвая та інших. 

З 1986р. в місті діє швидкісний трамвай. Його протяжність становить 43,6 км, в 

тому числі 6,9 км - підземні участки. 

Проблеми транспортного комплексу тісно пов'язані з реформуванням, як 

економіки в цілому, так і окремих її галузей.  

Обсяги випуску продукції промисловості, будівництва та торгівлі і сервісної 

сфери міста в основному визначають завантаженість транспорту, з одного боку, та 

перевантаженню транспортних шляхів (зовнішніх і внутрішніх)  м. Кривого Рогу. 

В місті існує великий альтернативний ринок вантажопасажирських послуг, на 

якому працюють десятки суб'єктів підприємницької діяльності. 

Вантажні перевезення здійснюються автотранспортом, повітряним, залізничним 

транспортом, які по обсягу вантажних перевезень займають значне місце. 

В Криворізькому залізничному вузлі перетинаються електрифіковані залізниці: 

Запоріжжя – Апостолове – Кривий Ріг, Верхівцеве – Кривий Ріг –Долинська  та  

П'ятихатки – Кривий Ріг. 

Основними вантажами є залізна руда та метал, що відправляються з Кривого 

Рогу і здійснюються на промислових залізничних коліях. Залізничні лінії 

Криворізького вузла працюють в основному на місцевий вантажообіг і розташовані 

в районах видобування залізної руди, тобто ст. Кривий Ріг, Грековата, Роковата, 

Шмаково, Мудрьона, Інгулець, Терни до яких примикають під'їздні колії основних 

ГЗК, кар'єрів і шахт. 

По отриманні вантажів, а це - кам'яне вугілля, флюси, будівельні матеріали, 

продовольчі та промислові товари, працюють станції Кривий Ріг, Кривий Ріг-

Головний, Батуринська, що обслуговують промислові підприємства транзит 

проходить по дотичній залізничній магістралі Дніпропетровськ –Знам'янка через 

П'ятихатки. 

Через Кривий Ріг проходять автодороги національного та регіонального 

значення Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Миколаїв, Кіровоград-Кривий Ріг-Нікополь-

Запоряжжя, П'тихатки-Жовті Води-Кривий Ріг-Широке. 
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Існуючий міжнародний аеропорт «Кривий Ріг» має клас аеродрому «В», який 

може працювати цілодобово і приймати літаки та вертольоти різного типу. На 

теперішній стан аеропорт приймає літаки  тільки  «чартерних» рейсів, так як базова 

авіакомпанія відсутня. 

Транспортна мережа, що обслуговує Кривий Ріг, розглядається як така, що має 

зв'язок з мережею міжнародних транспортних коридорів: залізничних і 

автодорожніх - існуючих і тих, що передбачаються. 

За «Генеральною схемою планування території України», розробленою 

Київським інститутом "Діпромісто" в 2000р. - території, що знаходяться в смугах до 

150-200 км від міжнародних транспортних коридорів, підлягають інтенсивному 

впливу цих коридорів, щодо розвитку галузей виробництва. 

Враховуючи те, що м. Кривий Ріг підпадає під цей критерій ( його відстань до 

міжнародних транспортних коридорів дорівнює 60-190 км), місто стає важливим 

потенціальним фактором для перспективного подальшого розвитку господарського 

комплексу Кривбасу. 

Система громадського обслуговування. Основний об’єм першочергового 

будівництва в Генеральному плані 1986р. закладів та підприємств обслуговування 

приходився на дитячі дошкільні заклади, школи, підприємства торгівлі, 

громадського харчування та побутового обслуговування, тобто заклади 

повсякденного користування, що розташовані в мікрорайонах та житлових групах та 

пов’язані з відповідним радіусом доступності. 

Основна частина всіх перерахованих до будівництва закладів, таких як музей, 

кіноконцертна зала, бібліотека, універмаг, універсам, будинки побуту та ін. – 

формуючих центри періодичного та епізодичного користування, було передбачено 

розмістити концентровано, з тим, щоб в період першої черги завершити забудову 

загальноміських центрів на Соцмісті, житловому масиві РУ ім. Карла Лібкнехта, 

житлових районів «Соколівка» та «Жовтневий». 

Нижче у таблиці 3.1, наведений аналіз забезпеченості основними закладами та 

підприємствами соціальної інфраструктури у місті (дані на 2011р.). 

 
 



 69
Таблиця 3.1.  

№ 

п/п 

Найменування закладу Кількість у 
1985-2006р. 

Кількість у 
2011р. 

Рівень 
забезпеченості, 

% 

1 Дитячі дошкільні заклади 55 262 місць 23 077 місць 42 

2 Загальноосвітні школи 126 548 
місць 

61 785 місць 49 

3 Вищі навчальні заклади 11 300 місць 31 641 місць 280 

4 Заклади культури:    

4.1 Будинки культури, театри, 
концертні зали 

38 604 місць 3 710 місць 9,6 

4.2 Бібліотеки 602 623 

 тис. од. 

3 234,5 

тис. од. 

0,54 

5 Заклади охорони здоров’я:    

5.1 Лікарні  12 290 місць 6 558 місць  0,53 

5.2 Поліклініки 29 595  

відвід. в 
день 

9 466 

 відвід. в 
день 

32 

5.3 Пологовий будинок 150 місць 360 місць 240 

6 Підприємства торгівлі    

6.1 Ринки 55,0 тис. м2 31,074 тис. 
м2 

56 

6.2 Магазини, універмаги 170, 986 

 тис. м2 

326,8 

тис. м2 

191 

7 Підприємства 
громадського харчування 

16 987 місць 22 467 

 місць 

132 

8 Підприємства побутового 
обслуговування 

5 522 

 роб. місць 

25 505,3 

роб. місць 

462 

9 Готелі 2 592 місць 871 місць 33 

10 Пожежні депо 30 машин 37 машин 123 

 
В цілому можна стверджувати, що реалізація заходів щодо Генерального плану 

міста Кривого Рогу 1986р. виконана на 73%. Виключення становлять такі сфери 

соціальної інфраструктури, як дитячі дошкільні заклади, лікарні, поліклініки та 

готелі. Така ситуація зумовлена зменшенням чисельності населення за 26 років на  

1001чол. 
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Інженерне забезпечення. Попередній генеральний план міста (1986р.) 

передбачав значне збільшення обсягів водоспоживання. Таким чином потужність 

Карачунівського водопровідного комплексу було збільшено до 250 тис. м3/доб, 

Радушанського комплексу на Південному водосховищі - до 700 тис. м3/доб. Планом 

також передбачався третій водопровідний комплекс - Північне джерело 

водопостачання на Іскрівському водосховищі. Проте, у зв’язку зі сформованими 

економічними обставинами, до будівництва так і не приступили. 

Основні рішення попереднього генерального плану  міста 1986року  щодо 

організації проектної системи водовідведення міста не були виконані у зв’язку з 

несприятливими економічними обставинами. В місті  передбачалось будівництво 

глибинного колектора  методом  щитової проходки, при цьому відключались 16 

існуючих насосних станцій. Це дозволило б значно  зменшити енергоспоживання і 

привело к значному економічному ефекту. 

За останні 10-15 років у сфері теплопостачання міста стався рід змін, 

передбачених попереднім генеральним планом: було закрито понад 70 дрібних 

нерентабельних, підвальних котелень міста; побудовано котельню за адресою 

вул. Аненка, 4; побудовано перемички між окремими джерелами централізованого 

теплопостачання тощо. Проте будівництво атомної станції з її розміщенням в районі 

ЦГЗК (варіанти І та ІІ попереднього генерального плану) не було розпочато. 

Проектом попереднього генерального плану 1986р. було передбачено 

реконструкцію та розширення системи газопостачання міста Кривого Рогу (на 

періоди будівництва 1984-1990 рр., 1990-2000 рр., 2000-2005 рр.) для забезпечення 

обсягу споживання природного газу в 4934,0 млн.м3/год (з розрахунковою 

годинною витратою в 1,247 млн. нм3/год). 

В першу чергу будівництва передбачалась: реконструкція ГРС-2 із 

будівництвом магістрального газопроводу; прокладання близько 40км 

магістральних газопроводів високого, середнього та низького тиску; будівництво 6 

ГРП. 

На розрахунковий період (до 2005р.) передбачалось: прокладання близько 50км 

магістральних газопроводів; будівництво КРС-7; будівництво 12 ГРП. 



 71
Проектні рішення реалізовані частково: магістральні газопроводи високого, 

середнього та низького тиску прокладені; ГРП збудовані;  КРС-7 не збудована, але 

необхідність у ній залишається. 
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4. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИ 

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ МІСТА  

4.1 Аналіз сучасної демографічної ситуації 
 

За даними Держкомстату Дніпропетровської області на початок 2011 р. 

чисельність наявного населення м. Кривий Ріг та селищ, підпорядкованих міськраді, 

становила 667,9 тис. осіб. Чисельність постійного населення складає 666,4 тис. осіб, 

з них міське населення – 663,6 тис. осіб (99,6%); сільське – 2,8 тис. осіб (0,4%).  

За кількістю населення Кривий Ріг посідає друге місце у Дніпропетровській 

області та восьме по Україні. 

Скорочення міського населення за десять років з моменту проведення 

Всеукраїнського перепису 2002 р. склало 3,2 тис. осіб (0,49 %). Такий досить 

низький показник порівняно з аналогічними показниками по Дніпропетровській 

області (5,61%) та по Україні в цілому (3,48%) пояснюється тим, що чисельність 

Кривого Рогу зростала за рахунок територіальних перетворень і приєднання до міста 

сусідніх населених пунктів (Інгулець, Зелене та ін.). 

Загальна ситуація по Кривого Рогу та підпорядкованим населеним пунктам 

склалась більш негативною – за десять років чисельність скоротилась на 44,6 тис. 

осіб (6,26%), що наближається до аналогічного показника по Дніпропетровській 

області (6,48%) і більше ніж по Україні в цілому (5,53%). 

Рисунок 4.1 ілюструє скорочення численності наявного населення м. Кривий Ріг 

та селищ, підпорядкованих міськраді. 

 
 

Рис. 4.1 – Динаміка чисельності наявного населення м. Кривий Ріг  
та підпорядкованих міськраді селищ 
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Надалі, якщо це не буде оговорено інакше, під населенням м. Кривий Ріг буде 

розмитись населення міста та підпорядкованих міськраді селищ.  

Вікова структура населення Кривого Рогу в порівнянні з Дніпропетровською 

областю та Україною в цілому характеризується більш високою питомою вагою осіб 

працездатного віку.  

В першу чергу це пов’язано з прискореним розвитком міста у другий половині 

ХХ сторіччя під час інтенсивної індустріалізації регіону, що сприяло значному 

притоку робочої сили. У 2002-2006 рр., коли в цілому по Україні реєструвалось 

від’ємне сальдо міграції, Кривий Ріг мав додатній баланс механічного руху 

населення. Враховуючи, що до переїзду вдаються переважно особи працездатного 

віку, додатній міграційний приріст сприяв підвищенню частки населення 

працездатного віку. 

Після 2006 р. міграційний приріст у Кривому Розі стає від’ємним і поступово 

зростає, що зменшує кількість населення працездатного віку, проте питома вага 

(60,83%) залишається вище, ніж по Дніпропетровський області (60,17%) та Україні в 

цілому (60,02%). 

В таблиці 4.1 наведена порівняльна питома вага (%) окремих вікових груп 

постійного населення міськраді м. Кривий Ріг, Дніпропетровській області та Україні 

в цілому за 2007 (початок від’ємного сальдо міграції по місту) та 2010 рр. 

Таблиця 4.1            

Кривий Ріг 
Дніпропетровська 

область 
   Україна 

Вік населення 
2007 2010 2007 2010 2007 2010 

молодше 
працездатного  

14,39 14,58 14,37 14,57 15,31 15,30 

працездатний 61,70 60,83 61,03 60,17 60,65 60,02 
старше 
працездатного 

23,91 24,59 24,59 25,26 24,04 24,68 

 
На початок 2011 р. співвідношення чоловіків до жінок у Кривому Розі 

становить 821‰. По Дніпропетровській області та Україні в цілому цей показник 

дещо вищій і складає відповідно 840‰ та 856‰. 

Хоча у середньому хлопчиків народжується більше, значно вища смертність 

чоловіків та переважно «жіноча складова» міграційних потоків (згідно зі 
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статистичними даними з сіл у міста переїжджають частіше жінки) призводить до 

суттєвого перевищення числа жінок над кількістю чоловіків. 

 Наочне уявлення особливостей статевовікового розподілу населення міста у 

порівнянні з населенням усієї України надає рисунок 4.2. Порівняння діаграм вказує 

на подібність і одночасність причин, які формували вікову структуру населення 

Кривого Рога й України в цілому. 

Особливо яскраво на вікових пірамідах як Кривого Рогу, так і України 

позначилось різке зниження народжуваності в період 1990-2000 рр. Про це свідчить 

розподіл юнаків з 10 до 19 років. 

Рівень старіння населення міста (частка осіб у віці понад 60 років) на початок 

2011 р. склав 20,8%. Для Дніпропетровської області та України в цілому 

аналогічний показник становив 21,4% та 20,9% відповідно. 

 

  

а) України б) населення м. Кривий Ріг 
 

Рис.  4.2 – Статевовікова піраміда постійного населення 
 

За 2010 р. кількість народжених склала 7 002 особи (10,5‰), що на 5,62% 

нижче, ніж за 2009 р. 

Загальний коефіцієнт народжуваності в Кривому Розі в 2002 р. був нижче, ніж 

по Україні (7,8 порівняно з 8,1 ‰), проте наступними роками він збільшувався і в 

деякі періоди часу перевищував аналогічні показники по Дніпропетровській області 

(2003-2006 рр.), а також і по Україні в цілому (2006 р.). Можна зробити висновок, 

що підвищення загального коефіцієнта народжуваності по Кривому Рогу 
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пояснюється структурним чинником, а саме збільшенням частки жінок у 

фертильному віці, завдяки додатньому міграційному приросту. 

У таблиці 4.2 наведена динаміка загального коефіцієнту народжуваності 

(кількість народжених у розрахунку на тисячу мешканців) по м. Кривий Ріг в 

порівняні з Дніпропетровською областю та Україною в цілому.  

Таблиця 4.2                    
 

Рік Кривий Ріг 
Дніпропетровська 

область 
Україна 

Загальний коефіцієнт народжуваності   
2002 7,8 7,8 8,1 
2003 8,5 8,3 8,6 
2004 9,2 8,9 9,0 
2005 8,9 8,7 9,1 
2006 10,1 9,8 9,9 
2007 10,1 10,2 10,2 
2008 11,1 11,1 11,1 
2009 11,0 11,1 11,2 
2010 10,5 10,7 10,9 

 
За 2010 р. по м. Кривий Ріг кількість померлих склала  11,1 тис. осіб (16,6‰), 

що на 3,57% нижче, ніж за 2009 р.  

При достатньо подібній статевовіковій структурі населення по м. Кривий Ріг 

спостерігається значно більш високий загальний коефіцієнт смертності, ніж по 

Дніпропетровській області та в цілому по Україні. 

Так, у 2008 р. цей показник становив 18,4‰, що помітно вище, ніж по Україні в 

цілому (16,4‰) чи по Дніпропетровській області (17,7‰). Проте спостерігається і 

позитивна тенденція. У 2010 р. загальний коефіцієнт смертності знижується до рівня 

16,6‰, що тільки на 0,3‰ більше ніж по Дніпропетровський області. Різниця між 

коефіцієнтом смертності по Україні складає 1,3‰, тоді як у 2006-2007 рр. вона 

досягала 1,7…1,8‰. 

У таблиці 4.3 наведена динаміка загального коефіцієнту смертності (кількість 

померлих у розрахунку на тисячу мешканців) по м. Кривий Ріг в порівняні з 

Дніпропетровською областю та Україною в цілому. 
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Таблиця 4.3  

Рік Кривий Ріг 
Дніпропетровська 

область 
Україна 

2002 16,4 16,3 15,7 
2003 16,8 16,7 16,1 
2004 17,3 17,1 16,1 
2005 18,1 17,8 16,7 
2006 18,1 17,4 16,3 
2007 18,2 17,6 16,5 
2008 18,4 17,7 16,4 
2009 17,1 16,4 15,4 
2010 16,6 16,3 15,3 

 
Чинниками високої смертності є різні причини: високий травматизм та нещасні 

випадки на виробництві, забруднення навколишнього середовища, низький рівень 

здоров’я населення, неякісна або несвоєчасна медична допомога, недостатня 

забезпеченість міста оздоровчими закладами та рекреаційними зонами. 

Одним із важливих показників ступеню забрудненості навколишнього 

середовища, якості медичного обслуговування, рівня життя населення та здоров’я 

жінок фертильного віку є інтенсивність смертності немовлят віком до 1 року.  

У 2002 р. імовірність померти від народження, не доживши до повного 1 року в 

Кривому Розі складала 14,3‰, що порівняно з Дніпропетровською областю (11,5‰) 

та Україною в цілому (10,3‰) було дуже високим показником дитячої смертності. 

Така тенденція зберігалась до 2008 р. і тільки в останні два роки 

спостерігаються позитивні зміни. Так, на початок 2011 р. показник дитячої 

смертності по Кривому Рогу склав 8,4‰. Для Дніпропетровської області та України 

в цілому аналогічний показник становив 9,7‰ та 9,2‰ відповідно. У таблиці 4.4 

наведена динаміка інтенсивності смертності немовлят (кількість померлих немовлят 

на тисячу народжених) по м. Кривий Ріг в порівняні з Дніпропетровською областю 

та Україною в цілому. 

Таблиця 4.4  

Рік Кривий Ріг 
Дніпропетровська 

область 
Україна 

2002 14,3 11,5 10,3 
2003 10,7 9,9 9,5 
2004 11,8 10,3 9,4 
2005 11,9 10,3 10,0 
2006 12,4 10,3 9,6 
2007 11,4 11,0 11,0 
2008 11,4 10,6 9,9 
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Продовження таблиці 4.4  

Рік Кривий Ріг 
Дніпропетровська 

область 
Україна 

2009 9,4 8,8 9,4 
2010 8,4 9,7 9,2 

 

Особливо високою є смертність населення Кривого Рогу у працездатному віці. 

Найбільше це простежується у вікових групах від 25 років до 49 років. Наприклад, у 

віковій групі 25-34 років смертність населення Кривого Рогу перевищує аналогічні 

показники по Україні в цілому на 20%, у віковій групі 35-39 років – на 25%. 

Крім нещасних випадків на виробництві висока смертність у працездатному віці 

пов’язана з такими соціальними проблемами криворізького суспільства як досить 

високий рівень злочинності, наркоманії та захворювання на СНІД. 

На рисунку 4.3 наведена структура смертності у вікових групах від 0 (діти до 

одного року) до 59 років по Кривому Рогу та Україні в цілому.  

 
 

 
 

Рис. 4.3 – Структура смертності у вікових групах 0-59 років 

 
Узагальнюючим показником смертності населення, який не залежить від вікової 

структури, є середня очікувана тривалість життя при народженні. Згідно з 

визначеними вище негативними тенденціями високі показники смертності 

призводять до очікуваної тривалості життя по Кривому Рогу нижчої, ніж по Україні. 

У таблиці 4.5 наведена середня очікувана тривалість майбутнього життя по 

Україні та по місту Кривий Ріг за 2009-2010 роки. 
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  Таблиця 4.5  

Розподіл по статі Україна м. Кривий Ріг 

Чоловіки 63,79 61,88 
Жінки 74,86 73,98 
 

Природний рух населення (різниця між народженими та померлими) по м. 

Кривий Ріг за 2010 р. склав мінус 6,1 тис. осіб. 

Оскільки показники природного приросту є простою різницею загальних 

коефіцієнтів народжуваності та смертності, то внаслідок високої смертності вони 

нижчі, ніж по країні чи області в цілому. Ситуація з природним приростом не 

покращується навіть за рахунок високої народжуваності. 

На початок 2011 р. коефіцієнт природного приросту по Кривому Рогу склав 

мінус 6,2‰; відповідні показники по Дніпропетровській області та Україні в цілому 

дорівнюють мінус 5,7‰ та мінус 4,4‰. 

У таблиці 4.6 зведені показники природного приросту по м. Кривий Ріг в 

порівняні з Дніпропетровською областю та Україною в цілому. 

Таблиця 4.6  
 

Рік Кривий Ріг 
Дніпропетровська 

область 
Україна 

2002 -8,6 -8,6 -7,6 
2003 -8,3 -8,4 -7,5 
2004 -8,1 -8,1 -7,1 
2005 -9,2 -9,0 -7,6 
2006 -8,0 -7,6 -6,4 
2007 -8,1 -7,5 -6,3 
2008 -7,3 -6,6 -5,3 
2009 -6,1 -5,3 -4,2 
2010 -6,2 -5,7 -4,4 

 
Міграція по м. Кривий Ріг за 2010 р. характеризується наступними 

показниками: кількість вибулих склала 6,3 тис. осіб (9,3‰), кількість прибулих – 4,9 

тис. осіб (7,4‰). Загальний механічний приріст складає мінус 1,3 тис. осіб (мінус 

1,9‰), що також негативно впливає на демографічну ситуацію м. Кривий Ріг. 

На початку ХХI сторіччя міграційний баланс Кривого Рогу був додатний, 

причому спостерігалась тенденція збільшення міграційного приросту. Наприклад, у 

2004 р. він збільшився порівняно з 2001 р. на 81%.  
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Однак далі намітилось поступове зменшення притоку населення, і у 2007 р. 

міграційний баланс набуває від’ємних значень. Схожі процеси у 2004-2006 рр. 

спостерігались і у Дніпропетровській області. Збільшення притоку населення з 

інших областей та з-за кордону поступово змінюється на відтік, внаслідок чого 

від’ємна міграція досягає свого максимуму у 2008 р. (мінус 5,3‰). 

У таблиці 4.7 наведена динаміка міграційного руху населення м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровській області та в цілому по Україні.   

  Таблиця 4.7  

Кривий Ріг 
Дніпропетровська  

область 
Україна 

Роки 
рух ‰ рух ‰ рух ‰ 

2002 1 285 1,8 -384 -1,1 -33 791 -7,0 
2003 2 106 3,0 -545 -1,6 -24 210 -5,1 
2004 2 288 3,3 1 639 4,7 -7 615 -1,6 
2005 1 886 2,7 2 082 6,0 4 583 1,0 
2006 570 0,8 1 646 4,8 14 245 3,1 
2007 -381 -0,6 833 2,5 16 838 3,6 
2008 -820 -1,2 -1 772 -5,3 14 879 3,2 
2009 -1 528 -2,3 -1 083 -3,2 13 447 2,9 
2010 -1 272 -1,9 -28 -0,1 16 133 3,5 

 
 

4.2 Сценарний підхід до демографічного прогнозування 
 
Для прогнозу демографічної ситуації на перспективу до 2031 р. треба визначити 

декілька варіантів можливого розвитку міста Кривий Ріг та підпорядкованих 

міськраді населених пунктів. 

Реалістичний варіант прогнозу описує найбільш ймовірний варіант розвитку, 

виходячи з особливостей динаміки окремих компонентів природного і механічного 

руху населення певної території. 

Оптимістичний варіант, крім особливостей демографічної ситуації, враховує 

можливості пришвидшеного поліпшення демографічної ситуації з урахуванням 

активних спільних дій як усіх гілок влади, так і самого населення у напрямку 

підвищення якості життя. 

 
4.3 Прогноз народжуваності 

 
Сучасний рівень народжуваності як в Україні, так і у Кривому Розі є достатньо 

низьким. Він не забезпечує простого відтворення, тобто заміщення батьківського 
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покоління еквівалентним за чисельністю поколінням дітей. Втім, така ситуація 

спостерігається в більшості розвинених країн Європи й усіх країнах Східної Європи. 

При цьому відзначається факт зростання народжуваності в останні роки. З 2000 р. 

почалося збільшення народжуваності в Російській Федерації та Чехії, з 2003 р. – в 

Болгарії та Словаччині, з 2004 р. народжуваність зросла у Польщі й продовжила 

зростання в 2005 р. Спад народжуваності також призупинився в Білорусі. 

Пострадянські країни повторюють шлях країн Західної та Північної Європи, 

який ті пройшли в 1970-1980-х роках. Зокрема, зростання народжуваності після 

різкого падіння яскраво демонструють Данія та Норвегія. Часткове відновлення 

колишнього рівня народжуваності спостерігається в Нідерландах. Проте розподіл за 

віком народжень у цих країнах змінився на користь більш старших жінок. Інакше 

кажучи, європейські жінки народжують в середньому у більш пізньому віці, ніж 

кілька десятиліть тому. 

Останніми роками в Україні спостерігається подібна тенденція зниження 

народжуваності серед молодших жінок та зростання – серед порівняно старших. 

Численні демографічні дослідження показують, що відкладання народжуваності 

призводить до зниження її в ті роки, в які воно відбувається. Завершення ж процесу 

трансформації повікового профілю народжуваності повинно спричинити до 

зростання останньої. 

Крім того, якщо порівняти статевовікову структуру населення Кривого Рогу 

(див. рис. 4.2) з нормативними, розробленими німецьким демографом Бургдьофером 

(рис. 4.4), можна помітити, що десять років тому спостерігалось поступове 

зменшення чисельності населення – вузька частина піраміди вікової структури 

населення Кривого Рогу  на рис. 4.2 співпадає з варіантом в) рисунку 4.4. 

 

 

 

 

 

а) 
збільшення  
чисельності  
населення 

б) 
стабільна 
чисельності 
населення 

в) 
зменшення  
чисельності  
населення 

 
Рис. 4.4 – Варіанти вікової структури населення 
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Згодом починається розширення «основи» піраміди статевовікової піраміди 

Кривого Рогу, що свідчить про поступове збільшення народжуваності. 

Якщо припустити, що тенденція збережеться і буде розвиватись прямолінійно у 

перспективі до 2030 року, то у 2015 році народжуваність складе 8,7 тис. осіб, у 2020 

році – 11,9 тис. осіб, на 2030 – 14,2 тис. осіб. 

Враховуючі дитячу смертність, міграцію батьків зі своїми дітьми, різній час 

народження дітей на протязі року, кількість малюків, яким ще не виповнилось 

одного року, складе: 

– у 2015 році – 8,7 тис. осіб; 

– у 2020 році – 10,0 тис. осіб; 

– у 2030 році – 12,7 тис. осіб. 

Однак наведені показники народжуваності і кількості малюків до одного року 

не враховують чисельності жінок фертильного віку у Кривому Розі, їх природний та 

міграційний рух, тому народжуваність буде меншою. 

Розробку окремих прогнозних гіпотез народжуваності по сільському 

населенню, що підпорядковано міськраді, неможлива. За поточною статистикою 

відсутня кількість народжених у сільській місцевості упродовж 2002-2010 рр. На 

дату Всеукраїнського перепису в цих селищах мешкало 757 жінок репродуктивного 

віку. Імовірність того, що така досить велика сукупність жінок не народила жодної 

дитини за 8 років, досить мала, тому можна припустити, що народження 

реєструються у Кривому Розі. Виходячи з цього, прогноз повікових коефіцієнтів та 

показника сумарної народжуваності є ідентичним як для міста, так і для селищ 

міськради. 

У таблиці 4.8 наведена залежність між кількістю народжених дітей по роках та 

чисельністю жінок фертильного віку. 

  Таблиця 3.8  

  Таблиця 3.8  
Роки 

Кількість жінок 
фертильного віку  
по м. Кривий Ріг 

Кількість  
народжених 

Кількість жінок 
фертильного віку у 
розрахунку на 1 
народжену дитину 

2002 192 927 5 511 35 
2003 193 216 5 955 32 
2004 192 767 6 435 30 
2005 192 128 6 223 31 
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Продовження таблиці 3.8  

Роки 
Кількість жінок 
фертильного віку  
по м. Кривий Ріг 

Кількість  
народжених 

Кількість жінок 
фертильного віку у 
розрахунку на 1 
народжену дитину 

2006 189 969 6 946 27 
2007 187 579 6 934 27 
2008 184 687 7 532 25 
2009 180 775 7 419 24 
2010 176 589 7 002 25 

 

Треба відзначити тенденцію зменшення кількості жінок фертильного віку у 

розрахунку на одну народжену дитину (див. табл. 3.8). Якщо у 2002 р. одна дитина 

припадала на 35 жінок, то у 2010 р. цей показник скоротився до 25 жінок; 

середньозважене значення показника за 2002-2010 рр. складає 29 жінок. 

Згідно з реалістичним варіантом прогнозу очікується продовження тенденції 

зростання народжуваності, що частково буде зумовлено реалізацією відкладених 

народжень та можливим зростанням рівня життя населення. 

Досвід заходів по стимулюванню народжуваності у колишньому Радянському 

Союзі показує, що цей підхід дозволяє підвищити народжуваність на 6…8% і 

утримувати його на такому рівні протягом кількох років. Така ситуація відмічалась в 

1983-1986 рр., коли було збільшено тривалість відпустки по догляду за дитиною. 

За цим варіантом, враховуючи, що у 2010 р. спостерігалось погіршення 

показників народжуваності, припускається мінімальний ріст. 

Коливання жінок фертильного віку у розрахунку на одну народжену дитину 

складе у наступні періоди: 

– у 2011-2015 рр. – 27…28 осіб; 

– у 2016-2020 рр. – 26…27 осіб; 

– у 2021-2025 рр. – 25…26 осіб; 

– у 2026-2030 рр. – 24…25 осіб. 

У першій частині прогнозного горизонту буде спостерігатись поступове 

зниження кількості народжених за рахунок скорочення кількості жінок фертильного 

віку. У другий частині прогнозного горизонту намітиться поступовий ріст, і якщо 

середньорічна народжуваність к 2021 р. складе 5860 осіб,  то до 2031 р. вона вже 

зросте до 6172 особи. 
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На рисунку 4.5 наведена прогнозна динаміка коефіцієнту народжуваності до 

2031 р. по м. Кривий Ріг. 

 
 

Рис. 4.5 – Прогнозна динаміка коефіцієнта народжуваності до 2031 року 
по м. Кривий Ріг 

 
Згідно прогнозу (див. рис. 4.5) з початку прогнозного горизонту (2011-2015 рр.) 

народжуваність буде зменшуватись завдяки скороченню чисельності жінок 

фертильного віку, однак після 2021 р. намітиться швидке зростання. Він пов’язаний 

з дорослішанням раніше народжених жінок (2007-2012 рр.) і народженням дітей 

другого покоління. 

У таблиці 4.9 наведена прогнозна кількість народжених дітей згідно з 

припущеннями реалістичного варіанту. 

Оптимістичним варіантом прогнозу народжуваності передбачено більш високі 

темпи росту народжуваності в найближчі роки порівняно з реалістичним варіантом. 

Згідно з таблицею 4.8 (залежність між кількістю народжених та чисельністю 

жінок фертильного віку) спостерігається поступове зменшення кількість жінок 

фертильного віку у розрахунку на 1 народжену дитину, що свідчіть про збільшення 

кількості сімей, що заводять дітей. На підставі припущення, що тенденція поступово 

вирівняється, і показники за 2009-2010 рр. (коли кількість жінок на 1 народжену 

дитину збільшилась до 25) зміняться у майбутньому, можна спрогнозувати 

зменшення даного показника до рівня 22…23 жінок у розрахунку на 1 дитину у 2015 

році, 20…22 жінки на 1 дитину у 2020 році, та 19…20 жінок на 1 дитину у 2030 році. 
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Таблиця 4.9  

Роки Кривий Ріг 
   Міське населення 
м. Кривий Ріг 

  Сільське населення 
м. Кривий Ріг 

2011-
2015 

30 640 30 540 100 

2016-
2020 

29 302 29 208 94 

2021-
2025 

28 564 28 487 77 

2026-
2030 

30 858 30 776 82 

 
На рисунку 4.6 наведена можлива тенденція зменшення жінок фертильного віку 

у розрахунку на 1 народжену дитину згідно з даними за 2002-2008 рр.   

 

 
 

Рис. 4.6 – Тенденція зменшення жінок фертильного віку у розрахунку  
на 1 народжену дитину  

 
Коефіцієнт народжуваності згідно з оптимістичним варіантом буде 

відтворювати ту тенденцію, яка склалась у 2001-2008 рр., та зростати швидкими 

темпами без значних знижень на початковому етапі. 

На рисунку 4.7 наведені коефіцієнти народжуваності згідно з реалістичним та 

оптимістичним варіантами.    
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Рис. 4.7 – Прогнозна динаміка коефіцієнтів народжуваності до 2031 року 
по м. Кривий Ріг за варіантами 

 
У таблиці 4.10 наведена прогнозна кількість народжених дітей згідно з 

припущеннями оптимістичного варіанту. 

  Таблиця 4.10  

Роки Кривий Ріг 
Міське населення  
м. Кривий Ріг 

Сільське 
населення  
м. Кривий Ріг 

2011-2015 35 170 35 055 115 
2016-2020 35 500 35 390 110 
2021-2025 35 811 35 712 99 
2026-2030 40 160 40 055 105 

 
 

4.4 Прогноз смертності та очікуваної тривалості життя 
 
Згідно з попереднім аналізом, в Кривому Розі спостерігається низька тривалість 

життя порівняно з середніми значеннями по Україні, які, у свою чергу, є одними з 

найнижчих у Європі. 

Надвисока смертність у працездатному віці (див. рис. 4.3) незаперечно свідчить 

про несприятливі умови праці  та  проживання  дорослого  населення  міста.   З   

іншого  боку,  такі несприятливі обставини містять у собі більш значний потенціал 

зростання за умов суттєвого поліпшення ситуації. 

Як і у випадку з народжуваністю, прогнозні гіпотези по смертності для Кривого 

Рогу та сільських поселень, які відносяться до міськради, є однаковими. Хоча 
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щорічна кількість померлих відома, вихідна сукупність мешканців (2,8 тис. осіб) 

дуже мала для обчислення адекватної моделі смертності (таблиці дожиття). 

За реалістичним варіантом прогнозу передбачається продовження тенденції 

зниження смертності в молодших вікових групах (до 15 років) на весь прогнозний 

період із поступовим уповільненням темпів наприкінці прогнозного періоду. На 

початку прогнозного періоду в працездатному віці, особливо у віці 20-34 років 

можливим є певне зростання смертності як унаслідок розгортання епідемії 

ВІЛ/СНІД, так і імовірного зростання смертності від інших класів хвороб. 

Враховуючи те, що смертність від СНІД переважно вражає осіб у віці 20-29 років, 

можна припустити її конкуренцію з ВІЛ-асоційованими хворобами, особливо 

туберкульозом. Таким чином, швидше за все, хвороби ніби поглинатимуть 

негативну дію одна одної. 

Якщо простежити тенденцію смертності по м. Кривий Ріг за 2002-2010 рр., не 

дивлячись на коливання, на лінії тренда викреслюється поступове зниження 

(рисунок 4.8). 

 
 

Рис. 4.8 – Динаміка кількості померлих (тис. осіб) за 2002-2010 рр.  
та тенденція зниження (лінія тренду) 

 
Динаміка загального коефіцієнту смертності, як відносної величини, яка 

враховує кількість населення на кожен досліджуваний рік і більш об’єктивніше 

ілюструє ситуацію, теж має позитивну тенденцію. 
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Рис. 4.9 – Динаміка загального коефіцієнту смертності за 2002-2010 рр.  
та тенденція зниження (лінія тренду)  

 
Згідно з реалістичним варіантом, враховуючі мінімальну можливість зниження 

смертності, коефіцієнт загальної смертності складе у наступних роках: 

– 2015 р. – 18,1‰; 

– 2020 р. – 16,9‰; 

– 2025 р. – 15,7‰; 

– 2030 р. – 14,6‰. 

Графік коефіцієнту смертності прийме вигляд ступінчатої структури з 

поступовим затуханням коливань та загальною тенденцією до зниження. На рисунку 

4.10 наведена прогнозна динаміка усередненого загального коефіцієнту смертності 

до 2031 р. по м. Кривий Ріг. 

Відзначається, що з початку прогнозного періоду (2011-2015 рр.) намітиться 

значне підвищення коефіцієнту смертності. Це пов’язано зі зниженням 

народжуваності і збільшенням смертності у попередні періоди (2001-2006 рр.)  
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Рис. 4.10 – Прогнозна динаміка коефіцієнта смертності до 2031 року 
по м. Кривий Ріг 

 
У таблиці 4.11 наведена прогнозна кількість померлих згідно з припущеннями 

реалістичного варіанту. 

  Таблиця 4.11  

Роки Кривий Ріг 
Міське населення  
м. Кривий Ріг 

Сільське населення  
м. Кривий Ріг 

2011-2015 58 152 57 931 221 
2016-2020 52 575 52 376 199 
2021-2025 47 619 47 438 181 
2026-2030 43 469 43 309 160 

 
Оптимістичний варіант ґрунтується на вірогідному зростанні добробуту 

населення та покращенні екологічної ситуації. Покращення харчування, розвиток 

профілактичної медицини, її доступність до широкого загалу, пропаганда ведення 

здорового способу життя, бережливе ставлення до власного здоров'я та здоров'я 

оточуючих сприятимуть зниженню смертності в усіх вікових групах. 

Для Кривого Рогу особливо актуальною є потреба в докорінному поліпшенні 

екологічної ситуації: зниженні забрудненості повітря, підвищенні якості питної 

води, дотриманні правил техніки безпеки на виробництві. 

Зниження забрудненості навколишнього середовища, покращення соціального 

захисту та підвищення рівня життя більш інтенсивно буде сприяти зростанню 

тривалості життя населення у працездатному віці (зокрема серед чоловіків). 

Найбільших змін динаміка коефіцієнтів смертності зазнає для вікових груп 25-44 

роки. 
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До прогнозного 2030 р. середня очікувана тривалість життя при народженні у 

Кривому Розі досягне 66,15 та 77,48 року для чоловіків і жінок відповідно. 

Згідно з оптимістичним варіантом коефіцієнт загальної смертності складе у 

наступних роках: 

– 2015 р. – 17,3‰; 

– 2020 р. – 16,1‰; 

– 2025 р. – 14,8‰; 

– 2030 р. – 13,9‰. 

У таблиці 3.12 наведена прогнозна кількість померлих згідно з припущеннями 

оптимістичного варіанту. 

  Таблиця 4.12  

Роки Кривий Ріг 
Міське населення  
м. Кривий Ріг 

Сільське населення  
м. Кривий Ріг 

2011-2015 49 545 49 356 189 
2016-2020 52 024 51 824 200 
2021-2025 46 296 46 123 173 
2026-2030 41 245 41 090 155 

 
На рисунку 4.11 наведена динаміка загальних коефіцієнтів смертності згідно з 

реалістичним та оптимістичним варіантами. 

 
 

Рис. 4.11 – Прогнозна динаміка коефіцієнтів смертності до 2031 року 
по м. Кривий Ріг за варіантами 
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4.5 Прогноз міграції населення 

 
Аналіз показників міграції свідчить про негативну тенденцію зростання 

від’ємного сальдо міграції за останні роки, але імовірність того, що тенденція буде 

розвиватись так і надалі, досить мала. 

У Кривому Розі розташовано 8 із 11 підприємств України з видобутку та 

переробки залізорудної сировини, місту постійно потрібні трудові ресурси, тому 

вірогідно, що показники останніх років є стохастичними і не описують загальну 

тенденцію,    

Відстеживши міграцію населення м. Кривий Ріг за останні десять років (2001-

2010 рр.), можна зробити висновок, що за цей період кількість прибулих до міста 

склала 74,9 тис. осіб; кількість вибулих – 69,5 тис. осіб, загальний приріст населення 

за десять років завдяки міграції склав 5,4 тис. осіб. 

Згідно з реалістичним варіантом враховуються можливі коливання кількості 

мігруючих по роках та зміни додатнього балансу міграції на від’ємний та навпаки. В 

середньому у місто буде прибувати 540 осіб на рік. Додатнє міграційне сальдо буде 

формуватись за рахунок груп молодого та середнього працездатного віку, які більш 

схильні до переїзду. 

Серед чинників, які обумовлюватимуть розвиток міграційної ситуації по м. 

Кривий Ріг в майбутньому, необхідно виділити наступні. 

По-перше, закріплення та посилення позитивних тенденцій економічного 

розвитку в Україні, що призведе до підвищення рівня життя населення та стабільно 

додатнього загальнодержавного міграційного балансу. Вже зараз спостерігається 

приток населення в Україну, який на 2010 рік склав 16,1 тис. осіб.  

По-друге, розвиток виробничого потенціалу міста та інвестиційної діяльності 

щодо розширення та вдосконалення інфраструктури регіону. 

Міграційний баланс сільського населення буде залишатись від’ємним і 

коливатись від мінус 9 до мінус 12 осіб на рік на протязі прогнозного періоду.  

На рисунку 4.12 наведена прогнозна динаміка міграційного приросту населення 

м. Кривий Ріг за 2001-2010 рр., а також прогноз за 2011-2030 рр. згідно з 

реалістичним варіантом.  
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Рис. 4.12 – Динаміка сальдо міграції за 2001-2030 рр. (фактична та прогнозна)  
згідно з реалістичним варіантом  

 
Відзначається, що після 2010 р. прогнозується досить повільний ріст додатнього 

сальдо міграції. 

У таблиці 4.13 наведено прогнозне сальдо міграції населення м. Кривий Ріг 

згідно з припущеннями реалістичного варіанту. 

  Таблиця 4.13  

Роки Кривий Ріг 
Міське населення  
м. Кривий Ріг 

Сільське населення  
м. Кривий Ріг 

2011-2015 2 693 2 748 -55 
2016-2020 2 976 3 028 -52 
2021-2025 2 827 2 877 -50 
2026-2030 3 125 3 173 -48 

 
Оптимістичним варіантом прогнозу міграції передбачено більш високі темпи 

зростання додатнього сальдо міграції в найближчі роки порівняно з реалістичним 

варіантом. 

Також суттєво зміниться міграція сільського населення міськради. Починаючі з 

2020 р. буде спостерігатись додатнє сальдо міграції і коливатись від 2 до 5 осіб на 

рік. Більшість мігруючих складе населення Криворізького району, а також мешканці 

м. Кривий Ріг, які захочуть залишити місто, але не покинуть його меж. 

На рисунку 4.13 наведена динаміка кількості прибулих та вибулих з міста, а 

також можлива тенденція збільшення цих показників у майбутньому. 
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Рис. 4.13 – Динаміка кількості прибулих та вибулих за 2001-2010 рр. та  
тенденція можливого збільшення (лінія тренду) 

 
Аналізуючи наведену динаміку, можна зробити висновок, що тенденція 

збільшення кількості прибулих переважає тенденцію збільшення кількості вибулих, 

і вже у 2011-2012 рр. буде спостерігатись додатній баланс міграції. 

На рисунку 4.14 наведена прогнозна динаміка міграційного приросту населення 

м. Кривий Ріг за 2001-2010 рр., а також порівняння прогнозу за 2011-2030 рр. за 

реалістичним та оптимістичним варіантами. 

 
 

Рис. 4.14 – Прогнозна динаміка показників міграції до 2031 року 
по м. Кривий Ріг за варіантами 
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У таблиці 4.14 наведено прогнозне сальдо міграції населення м. Кривий Ріг 

згідно з припущеннями оптимістичного варіанту. 

  Таблиця 4.14  

Роки Кривий Ріг 
Міське населення  
м. Кривий Ріг 

Сільське населення  
м. Кривий Ріг 

2011-2015 3 995 4 016 -21 
2016-2020 4 195 4 201 -6 
2021-2025 4 405 4 396 9 
2026-2030 4 625 4 601 24 

 
 

4.6 Прогноз чисельності населення м. Кривого Рогу 
 
За реалістичним варіантом прогнозу чисельність населення м. Кривий Ріг буде 

зменшуватися протягом всього прогнозного періоду. Темп скорочення поступово 

затухатиме до 2030 р. В середньому щорічне скорочення чисельності населення 

становить по періодам: 

– у 2011-2015 рр. – 5,3 тис. осіб; 

– у 2016-2020 рр. – 4,1 тис. осіб; 

– у 2021-2025 рр. – 3,25 тис. осіб; 

– у 2025-2030 рр. – 1,9 тис. осіб. 

На кінець прогнозного горизонту очікувана чисельність населення становитиме 

595,6 тис. осіб. Зменшення чисельності сільського населення відбуватиметься ще з 

більшою інтенсивністю. На кінець прогнозного періоду у селищах міськради буде 

проживати 2,2 тис. осіб, що становить 21,6% від показника, що зафіксований на 

початку періоду. 

На рисунку 4.15 наведена прогнозна динаміка чисельності м. Кривий Ріг на 

період 2001-2030 рр. 
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Рис. 4.15 – Динаміка чисельності м. Кривий Ріг  
  за реалістичним варіантом 

 
За оптимістичним варіантом прогнозу чисельність населення м. Кривий Ріг 

також зменшуватиметься, але не такими швидкими   темпами, як за попереднім 

варіантом прогнозу. Найбільш інтенсивно чисельність населення міста буде 

зменшуватися у перші роки прогнозного періоду (до 2015 р.). 

В середньому щорічне скорочення чисельності населення по періодам складе: 

– у 2011-2015 рр. – 2,4 тис. осіб; 

– у 2016-2020 рр. – 2,5 тис. осіб; 

– у 2021-2025 рр. – 1,2 тис. осіб. 

Починаючи з 2025 року чисельність населення м. Кривий Ріг почне зростати в 

середньому на 0,7 тис. осіб щорічно. 

На рисунку 4.16 наведена прогнозна динаміка чисельності м. Кривий Ріг на 

період 2001-2030 рр., згідно з оптимістичним варіантом в порівнянні з реалістичним 

варіантом. 
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Рис. 4.16 – Прогнозна динаміка чисельності населення м. Кривий Ріг  
до 2030 р. за варіантами 

 
Прогнозна структура основних вікових категорій за варіантами наведена у 

таблицях 4.15, 4.16.  

Таблиця 4.15  

Існуючий стан 
2010 р. 

Перша черга 
 2015 р. 

Проектний період 
2030 р. Основні вікові категорії 

тис.осіб % тис.осіб % тис.осіб % 
молодше працездатного  97 136 14,6 99 341 15,5 94 477 15,9 
працездатні  405 362 60,8 378 640 59,0 327 431 55,0 
старше працездатного  163 895 24,6 163 593 25,5 173 655 29,2 
Всього 666 393 100,0 641 574 100,0 595 563 100,0 

 
Таблиця 4.16  

Існуючий стан 
2010 р. 

Перша черга 
 2015 р. 

Проектний період 
2030 р. 

Основні вікові 
категорії 

тис.осіб % тис.осіб % тис.осіб % 
молодше 
працездатного  

97 136 14,6 104 000 15,9 118 183 18,4 

працездатні  405 362 60,8 383 081 58,4 343 538 53,6 
старше 
працездатного  

163 895 24,6 168 932 25,8 179 422 28,0 

Всього 666 
393 

100,0
656 

013 
100,0 

641 
143 

100,0
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Детальна прогнозна структура основних вікових категорій за варіантами 

наведена у таблицях 4.17 та 4.18.  

 Таблиця 4.17  

Станом на 01.01.2011р. Станом на 01.01.2031р. Найменування 
обидві 
статі 

чоловіки жінки обидві 
статі 

чоловіки жінки 

Все населення 666 393 300 361 366 032 595 563 262 781 332 782 
у тому числі розподіл:       
за 

роками: 
за 

 групами: 
      

0-2 ясельного віку 21 544 11 099 10 445 12 406 6 234 6 172 
3-4 13 478 6 896 6 582 18 452 9 195 9 257 
5-6 

дитсадкового 
віку 12 332 6 442 5 890 11 396 5 699 5 697 

7-9 16 431 8 490 7 941 17 093 8 548 8 545 
10-14 26 817 13 901 12 916 29 112 14 540 14 572 
15 6 534 3 366 3 168 6 018 2 989 3 029 
16 7 053 3 585 3 468 6 018 2 989 3 029 
17 

 
шкільного 
віку 

7 376 3 716 3 660 6 018 2 989 3 029 
18-19  17 255 8 745 8 510 12 035 5 976 6 059 
20-54  355 809 169 253 185 556 285 591 140 737 144 854 
55-59  42 964 17 869 25 095 40 974 17 769 23 205 
60…  138 800 46 999 91 801 150 450 45 116 105 334 

 
Таблиця 4.18 

Станом на 01.01.2011р. Станом на 01.01.2031р. Найменування 
обидві 
статі 

чоловіки жінки обидві 
статі 

чоловіки жінки 

Все населення 666 393 300 361 366 032 641 143 281 281 359 862 
у тому числі розподіл:       
за 

роками: 
за 

 групами: 
      

0-2 ясельного віку 21 544 11 099 10 445 16 144 8 113 8 031 
3-4 13 478 6 896 6 582 24 016 11 969 12 047 
5-6 

дитсадкового 
віку 12 332 6 442 5 890 14 298 7 150 7 148 

7-9 16 431 8 490 7 941 21 445 10 724 10 721 
10-14 26 817 13 901 12 916 35 337 17 655 17 682 
15 6 534 3 366 3 168 6 943 3 455 3 488 
16 7 053 3 585 3 468 6 943 3 455 3 488 
17 

 
шкільного 
віку 

7 376 3 716 3 660 6 943 3 455 3 488 
18-19  17 255 8 745 8 510 13 888 6 910 6 978 
20-54  355 809 169 253 185 556 296 254 146 953 149 301 
55-59  42 964 17 869 25 095 43 495 19 510 23 985 
60…  138 800 46 999 91 801 155 437 41 932 113 505 
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4.7 Зайнятість населення та безробіття 

 
Чисельність найманих працівників на підприємствах зі статусом юридичних 

осіб м. Кривий Ріг щорічно зменшується, зокрема, за останні п’ять років (2006-2010 

рр.) вона скоротилась на 32,8 тис. осіб, що становить 13,53%. 

Рівень зайнятості найманих працівників (співвідношення зайнятих до населення 

працездатного віку) теж зменшується, але не такими швидкими темпами: у 2006 р. 

він становив 57,2%; у 2010 р. – 51,4% (скорочення у відсотках складає 9,7%). 

Отже, деякою мірою таке зменшення чисельності найманих працівників 

пов’язане з поступовим скороченням кількості населення працездатного віку. У 

таблиці 4.19 наведена тенденція зменшення кількості найманих працівників. 

Таблиця 4.19 

Найменування 2006 2007 2008 2009 2010 

Чисельність працюючих у 
суспільному виробництві, тис. 
осіб 243,9 236,7 219,0 214,5 211,1 
Темп росту (зниження) 
чисельності працюючих, %  0,62 -2,94 -7,49 -2,07 -1,57 
Коефіцієнт зайнятості, % 57,2 55,7 52,0 51,4 51,4 
Темп росту (зниження) 
коефіцієнту зайнятості, % 0,59 -2,59 -6,79 -1,02 -0,11 

 
Так, у 2007 р. відбулось скорочення зайнятих, з яких тільки 12% відсотків 

можна пов’язати зі скороченням працездатного населення. У 2011 р. ця частка 

зростає до 93%. Можна зробити висновок, що Кривий Ріг залишається містом, яке 

постійно відчуває потребу у трудових ресурсах, і така тенденція збережеться і 

надалі. 

Зменшення кількості найманих працівників відбувається, в основному, за 

рахунок галузей промисловості (рис. 4.17). За 2005-2009 роки чисельність 

працівників різних галузей промисловості скоротилась на 32,2 тис. осіб, інших видів 

економічної діяльності – навпаки збільшилась на 4,3 тис. осіб. 
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Рис. 4.17 – Динаміка чисельності найманих працівників на підприємствах  
зі статусом юридичних осіб  

 
За 2005-2009 рр. відбулись наступні структурні зміні серед найманих 

працівників (рис. 4.18, 4.19): 

а) зменшилась питома вага зайнятих: 

– в промисловості – на 12,0%;  

– в будівництві – на 14,4%; 

б) збільшилась питома вага зайнятих: 

– в освіті – на 23,2%; 

– в транспорті та зв’язку – на 15,4%; 

– в охороні здоров’я та соціальної допомоги – на 13,4% 

– в інших сферах економічної діяльності – на 31,9%. 
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Рис. 4.18 – Структура зайнятості за видами економічної діяльності у 2005 р. 

 

 
Рис. 4.19 – Структура зайнятості за видами економічної діяльності у 2009 р. 

 
Серед зайнятості в інших видах економічної діяльності можна виділити 

наступні: 

– операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям (питома вага збільшилась на 19,4%); 

– торгівля транспортними засобами та їх ремонт, оптова торгівля та 

посередництво в торгівлі, роздрібна торгівля продовольчими та побутовими 

товарами (збільшення питомої ваги на 2,7%); 

– діяльність готелів та ресторанів (найбільш бурхливий розвиток – питома вага 

збільшилась на 136,9%); 

– державне управління (зменшення питомої ваги на 14,7%); 
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– колективні, громадські та особисті послуги (зменшення на 28,0%); 

– фінансова діяльність (зменшення на 18,5%); 

– сільське та лісове господарство, мисливство (найбільше зменшення питомої 

ваги – на 39,8%). 

У таблиці 4.20 наведена чисельність найманих працівників за видами 

економічної діяльності за 2009 р., у таблиці 4.21 – чисельність зайнятих у 

промисловості за видами галузей. 

   Таблиця 4.20 

Види економічної діяльності 
Чисельність 
зайнятих,  
тис. осіб 

Питома вага, 
% 

Промисловість 113 311 52,8 
Освіта 26 161 12,2 
Охорона здоров'я та соціальна допомога 16 867 7,9 
Транспорт та зв'язок 15 261 7,1 
Будівництво 9 370 4,4 
Інші види економічної діяльності 33 488 15,6 

Всього зайнятих 214 458 100,0 
 

Таблиця 4.21  

Галузі та види діяльності 
Чисельність 
зайнятих, тис. 

осіб 

Питома вага, 
% 

Добувна промисловість 48 558 42,9 
Металургія та обробка металу 41 199 36,4 
Виробництво і розподіл електроенергії, газу, води 9 368 8,3 
Виробництво машин та транспортного устаткування 6 927 6,1 
Харчова промисловість 2 203 1,9 
Інше виробництво 5 056 4,5 

Всього зайнятих у промисловості 113 311 100,0 
 
Серед галузей промисловості найбільше працівників зайнято у добувній 

промисловості – 42,9%, на другому місці – металургія та обробка металу – 36,4%. 

Здебільшого саме за рахунок цих галузей і відбувалось зменшення кількості 

найманих працівників у промисловості. 

Чисельність фізичних осіб-підприємців та їх найманих працівників до 2009 р. 

постійно зростала, але у 2009-2010 спостерігається тенденція їх зменшення, що 

пов’язано з наслідками світової економічної кризи. 

За два останніх роки кількість фізичних осіб-підприємців зменшилась на 2,8 

тис. осіб, а їхніх найманих працівників на 1,4 тис. осіб. На рисунку 4.20 наведена 
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динаміка чисельності фізичних осіб-підприємців та їх найманих працівників за 

2005-2010 рр. 

 
Рис. 4.20 – Динаміка фізичних осіб-підприємців та їх найманих працівників 

 
 У таблиці 4.22 наведені показники зареєстрованого безробіття по Кривому 

Рогу за 2006-2010 рр. 

Таблиця 4.22 

Найменування показників 2006 2007 2008 2009 2010 

Кількість зареєстрованих безробітних 
протягом року, осіб 

22 
806 22 348 26 011 16 744 15 931 

Кількість працевлаштованих протягом року, 
осіб 15 839 15 842 15 806 5 414 7 432 
Кількість зареєстрованих безробітних станом 
на кінець року, осіб   4 079 3 803 7 199 4 996 4 943 
Співвідношення до населення працездатного 
віку, % 0,96 0,90 1,71 1,20 1,20 
Середня тривалість безробіття протягом року, 
місяців   6,8 6,4 5,0 6,2 5,9 

 
Рівень зареєстрованого безробіття значно зріс у 2008 р., згодом він знизився і 

два роки залишався незмінним. Екстраполяція динаміки рівня зареєстрованого 

безробіття (рис. 4.21) свідчить про поступове зниження показника до 1% і подальше 

його збереження на такому рівні. 
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Рис. 4.21 – Екстраполяція динаміки рівня зареєстрованого безробіття 

 
 

4.8 Доходи населення і заробітна плата 
 
Доходи населення і середня заробітна плата, які склались у м. Кривий Ріг, є 

відносно сприятливі для появи додатнього міграційного приросту та подальшого 

росту народжуваності. 

Середня номінальна заробітна плата на підприємствах і організаціях міста за 

2010 р. більше середньої по Україні в 1,24 рази; Дніпропетровської області – в 1,18 

рази. На рис. 4.22 наведена динаміка заробітної плати по м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровський області та Україні в цілому за 2006-2010 роки. 

 

 
Рис. 4.22 – Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати 
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У таблиці 4.23 наведене порівняння середньомісячної номінальної заробітної 

плати за деякими видами економічної діяльності по Кривому Рогу, 

Дніпропетровський області та Україні в цілому за 2009 рік. 

 Таблиця 4.23  

Галузі та види діяльності 
Міськрада м. 
Кривий Ріг 

Дніпропетровська 
область 

Україна 

Промисловість 2 826 2 298 2 117 
Будівництво 1 312 1 172 1 511 
Торгівля 1 281 1 165 1 565 
Діяльність готелів та ресторанів 1 202 1 131 1 267 
Діяльність транспорту та зв’язку 2 078 2 312 2 409 
Фінансова діяльність 2 712 3 325 4 038 
Операції з нерухомим майном 1 548 1 874 2 231 
Освіта 1 484 1 618 1 611 
Охорона здоров’я 1 360 1 336 1 307 

 
Відзначається, що найбільш високооплачувана праця у Кривому Розі в 

порівнянні з Дніпропетровською областю та Україною в цілому має місце у 

промисловості; найменша – у фінансовій діяльності, операціях з нерухомим майном. 

За умови збереження розвитку промисловості як містоутворюючої галузі місто 

Кривий Ріг залишиться сприятливим для переїзду з інших міст та селищ 

Дніпропетровської області, а також інших регіонів України. 
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5. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

НА РОЗРАХУНКОВИЙ ПЕРІОД  

5.1. Сутність соціально-економічного прогнозування 
 

Програма економічного  і  соціального  розвитку   міста Кривого Рогу   -  

документ,  в  якому визначаються цілі та пріоритети економічного і  

соціального розвитку,  засоби та шляхи їх  досягнення,  формується  

взаємо узгоджена  і комплексна система заходів органів законодавчої  

і виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, спрямованих  

на   ефективне  розв'язання  проблем  економічного  і  соціального  

розвитку,  досягнення стабільного економічного зростання,  а також  

характеризуються  очікувані  зміни у стані економіки та соціальної  

сфери. 

Найважливішими засобами формування та реалізації стратегії соціально-

економічного розвитку, а також ДРЕ є прогнозування, макроекономічне планування 

та державне програмування. Система прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку України складається з: прогнозів економічного 

і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди; 

державної програми економічного і соціального розвитку України на 

короткостроковий період; прогнозів економічного і соціального розвитку АР Крим, 

областей, районів і міст на середньостроковий період; програм економічного і 

соціального розвитку АР Крим, областей, районів і міст на короткостроковий 

період; прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий 

період; програм розвитку окремих галузей економіки. 

        Життя сучасного суспільства є неможливим без передбачення майбутнього, без 

визначення перспектив його розвитку. Нині прогнозування — один з вирішальних 

наукових факторів формування стратегії і тактики економічної політики держави. 

Що вищий рівень соціально-економічного прогнозування в суспільстві, то вища й 

ефективність цілеспрямованого впливу держави на перебіг соціально-економічних 

процесів. Прогноз — це науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта 

в майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення такого стану. 

Процес розроблення прогнозів називається прогнозуванням. Одним з 
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найважливіших напрямів прогнозування суспільного розвитку є соціально-

економічне прогнозування. Прогнозування є сполучною ланкою між теорією і 

практикою. У методології прогнозування розрізняють два аспекти: теоретичний та 

управлінський. Теоретичний аспект полягає в тому, що за допомогою прогнозування 

здійснюється аналіз реальних фактів і причинно-наслідкових зв’язків, оцінка й опис 

можливих і бажаних перспектив розвитку об’єкта. Управлінський аспект полягає в 

тому, що прогнозування формує рекомендації щодо ДРЕ на відповідну перспективу. 

Соціально-економічне прогнозування є складовою ширшого поняття — 

передбачення, як випереджувального відображення дійсності. Залежно від ступеня 

конкретизації досліджуваних процесів розрізняють три форми передбачення: 

гіпотезу, прогноз і план (програму). Гіпотеза характеризує наукове передбачення на 

рівні загальної теорії. Науковим підґрунтям побудови гіпотези є теорія й відкриті на 

її підставі закономірності, причинно-наслідкові зв’язки та тенденції функціонування 

й розвитку об’єктів. На цьому рівні об’єкти описуються за допомогою якісних 

характеристик. Прогноз, як порівняти з гіпотезою, має більшу визначеність і 

достовірність, оскільки базується не тільки на якісних, але й на кількісних 

параметрах. План (програма) — це комплекс конкретних заходів, спрямованих на 

досягнення певних цілей. Єдність між цими формами передбачення зумовлена тим, 

що гіпотетичні уявлення та прогнозування створюють умови для науково 

обґрунтованого планування (процесу прийняття управлінських рішень). 

Прогнози мають імовірнісний та альтернативний характер. При цьому визначення 

альтернатив розвитку є одним з результатів прогнозування. Процес розроблення 

плану (програми) теж мусить мати варіантний характер, але, на відміну від 

прогнозу, план (програма) — це вже вибраний варіант розвитку, який підлягає 

практичній реалізації. Розбіжності між прогнозуванням і плануванням обумовлюють 

різницю в їхніх функціях. Якщо планування спрямоване на прийняття та втілення 

управлінських рішень, то метою прогнозування є створення наукових передумов для 

прийняття їх. З огляду на це, основними функціями прогнозування є: науковий 

аналіз процесів і тенденцій (здійснюється за трьома стадіями: ретроспекція, діагноз, 

проекція); дослідження об’єктивних зв’язків соціально-економічних явищ; 

оцінювання об’єкта прогнозування; виявлення альтернатив розвитку. Для 
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відтворення зазначених функцій соціально-економічне прогнозування має 

ґрунтуватися на певних принципах. Останні ілюструють закономірності 

відтворення, причинно-наслідкові зв’язки й виражають основні риси прогнозування. 

Принципи прогнозування забезпечують методологічну єдність різноманітних 

методів і моделей розроблення прогнозів. Виокремлення принципів прогнозування 

не означає, що вони існують незалежно один від одного і можливе вибіркове 

використання їх. Відображаючи різні боки розроблення прогнозів, ці принципи 

створюють одне ціле. Виділяють такі основні принципи соціально-економічного 

прогнозування: цілеспрямованості, системності, наукової обґрунтованості, 

адекватності, альтернативності. Згідно з принципом цілеспрямованості змістовний 

опис об’єкта здійснюється під кутом зору поставлених перед дослідженням завдань. 

Формування цілей і завдань, як початковий етап будь-якого дослідження, вирішує 

проблему невизначеності. Цілеспрямованість надає прогнозуванню активний 

характер, уможливлює обґрунтування переходу від сталих тенденцій розвитку до 

тенденцій, які відповідають стратегічним цілям. Принцип системності означає, що 

економіка розглядається як єдиний об’єкт прогнозування і водночас як сукупність 

відносно самостійних напрямів прогнозування. Дотримання принципу системності 

зумовлює доцільність використання «блочного» методу побудови прогнозу 

економіки як системи. Такий метод передбачає створення моделей, які б відповідали 

змісту кожного окремого блоку і водночас давали б змогу відобразити цілісну 

картину можливого розвитку економіки. Для цього об’єкт має бути описаний, по-

перше, як підсистема більш широкої системи, по-друге, як цілісне явище, по-третє, 

як певна складна структура, яка, в свою чергу, теж складається з елементів 

(підсистем другого, третього, четвертого і т. д. рівнів). Сутність принципу наукової 

обґрунтованості прогнозів полягає в такому. По-перше, прогнозування потребує 

всебічного врахування дії об’єктивних економічних законів і законів розвитку 

суспільства. По-друге, прогнозування має базуватися на сучасних прогностичних 

методах. По-третє, прогнозування має враховувати позитивний світовий і 

вітчизняний досвід розроблення прогнозів. Принцип адекватності прогнозів 

об’єктивним закономірностям характеризує не лише процес виявлення, а й оцінку 

стійких тенденцій та взаємозв’язків у розвитку економіки і створення теоретичного 
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аналога реальних економічних процесів із повною й точною імітацією таких. 

Адекватність означає максимальне наближення теоретичної моделі до сталих, 

суттєвих закономірностей і тенденцій розвитку. При цьому під теоретичною 

моделлю прогнозу слід розуміти модель, що практично реалізується і є формою 

наукового відображення дійсності. Адекватність передбачає врахування 

імовірнісного, стохастичного характеру розвитку процесів. Це означає необхідність 

оцінки сталих і можливих відхилень розвитку об’єкта від панівних тенденцій, 

визначення області розсіювання. Зі збільшенням прогнозного горизонту область 

розсіювання розширюється і наприкінці величина можливої помилки прогнозу стає 

сумірною з величиною прогнозованого показника. Такий прогноз втрачає 

адекватність і не може бути застосований. Запобігання втраті адекватності 

досягається через підвищення рівня агрегованості показників (процесів), пошук 

більш довготермінових тенденцій. Принцип альтернативності прогнозування 

випливає з можливості розвитку економіки та соціально-економічних процесів у 

різних напрямах (траєкторіях), за різних взаємозв’язків і структурних 

співвідношень. Головна проблема практичного втілення цього принципу полягає в 

тому, щоб відокремити ті варіанти розвитку, які можуть бути здійснені, від тих, які 

неможливо реалізувати. Найбільшу ймовірність реалізації має екстраполяційна 

альтернатива, оскільки вона виходить зі збереження сталих умов і тенденцій. Однак 

це не означає, що екстраполяційний варіант завжди є ліпшим. Побудова 

екстраполяційної альтернативи уможливлює встановлення «точки відліку» для 

інших альтернатив. Реалізація не екстраполяційних альтернатив передбачає 

необхідність цілеспрямованого впливу на розвиток процесів. Його інтенсивність має 

бути тим сильнішою, чим більше не екстраполяційна альтернатива відхиляється від 

екстраполяційної. Отже, що більше цільова альтернатива відхиляється від 

екстраполяційної, то більшими мають бути витрати ресурсів і (або) зрушення в 

ефективності використання їх для досягнення цілі. 

Однією з найважливіших характеристик соціально-економічного прогнозування 

є класифікація (типологія) прогнозів табл. 5.1. 

Типологія базується на класифікаційних ознаках.  
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Такими ознаками можуть бути: масштаби об’єкта; час випередження; 

елементи відтворення; функції прогнозу; джерела прогнозної інформації тощо. 

Таблиця 5.1 
№ 
п/п 

Класифікація ознак Найменування 

Глобальні 
Макроекономічні 
Секторів економіки 
Народногосподарських комплексів 
Галузеві (міжгалузеві) 
Регіональні (міжрегіональні) 

1 За масштабами об’єкта прогнозування 

Інші 
Короткострокові (до 1 року) 
Середньострокові (від 1-5 років) 

2 За часом випередження  
(прогнозним горизонтом) 

Довгострокові (5-10 років) 
Первинних факторів виробництва 
(природних ресурсів, матеріальних 
ресурсів, трудових ресурсів, 
фінансових ресурсів тощо) 

3 За елементами та напрямами відтворення 

Суспільних потреб 
(загальнодержавних, особистих, 
виробничих, споживчих тощо) 
Пошукові (дослідницькі) 4 За функцією прогнозування 
Цільові (нормативні) 

 

        Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України» прогнозні та програмні 

документи на державному рівні розробляються на середньостроковий (5 років) і 

короткостроковий (1 рік) періоди. У прогнозі соціально-економічного розвитку м. 

Кривого Рогу відображені: аналіз соціально-економічного розвитку міста за 

попередній період і характеристика головних проблем розвитку економіки та 

соціальної сфери; оцінка впливу можливих заходів місцевої влади у прогнозному 

періоді на розвиток економіки та соціальної сфери; цілі та пріоритети економічного 

і соціального розвитку та пропозиції щодо напрямів місцевої влади на відповідний 

період; прогноз кон’юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках стратегічно 

важливих товарів (послуг); основні макроекономічні та інші необхідні показники і 

баланси економічного і соціального розвитку, в тому числі по галузях і регіонах; 

висновки щодо тенденцій розвитку економіки міста у прогнозному періоді. 

Параметри прогнозу на короткостроковий період використовуються для 
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розроблення міської програми економічного і соціального розвитку та для 

оцінки надходжень і формування показників державного бюджету. 

Методами прогнозування називають сукупність прийомів та оцінок, що дають 

змогу на підставі аналізу ретроспективних внутрішніх і зовнішніх зв’язків, 

притаманних об’єкту, а також їхніх змін зробити достатньо вірогідне судження 

щодо майбутнього розвитку об’єкта. Вибір методів прогнозування здійснюється 

згідно з характером об’єкта та вимогами, які висуваються до інформаційного 

забезпечення прогнозів. Досвід, накопичений сучасною прогностикою, показує, що 

за всієї різноманітності методів прогнозування їх можна об’єднати (залежно від 

ступеня формалізації) в дві групи: інтуїтивні та формалізовані. 

         Розв’язання життєво важливих проблем розвитку суспільства, регіонів, галузей 

економіки, інституціональних одиниць та обґрунтування способів реалізації 

визначених стратегічних і тактичних цілей здійснюється за допомогою 

макроекономічних планів. Макроекономічне планування як складова механізму ДРЕ 

широко використовується в економічно розвинутих країнах з метою соціально-

економічної стабілізації, формування макропропорцій та забезпечення динамічності 

розвитку економіки. У загальному розумінні план — це сукупність обґрунтувань 

цілей і рішень, необхідних для досягнення їх. Процес розроблення плану 

називається плануванням. Особливість макроекономічного планування полягає в 

тому, що об’єктом його є національна економіка, а суб’єктом — держава. Крім того, 

слід ураховувати часові обмеження планів, що обумовлено календарним характером 

планування. Отже, макроекономічне планування — це особливий вид діяльності 

держави щодо визначення стратегічних, тактичних та оперативних цілей планового 

періоду, а також способів досягнення таких цілей. 

З погляду обов’язковості виконання суб’єктами господарювання планових завдань 

розрізняють директивні та індикативні плани. Директивний план має силу 

юридичного закону, адресний та обов’язковий для виконання характер. За 

директивного планування посадові особи несуть відповідальність за невиконання 

планових завдань. Директивне планування притаманне командній економіці. Воно 

використовувалося у СРСР і соціалістичних країнах з метою прямого впливу 

держави на всі ланки оргструктури економіки. Індикативний план — це 
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рекомендаційна система планових заходів, спрямованих на досягнення цілей 

соціально-економічної політики держави, що передбачає створення таких умов 

функціонування суб’єктів економіки, які б спонукали їх до виконання поставлених 

завдань. Індикативні плани мають низку особливостей, які суттєво відрізняють їх від 

планів директивних. По-перше, індикативний план є комплексом рекомендацій; по-

друге, рекомендації не мають обов’язкового характеру; по-третє, показники плану 

призначено для інформування суб’єктів господарювання про цілі, пріоритети та 

наміри держави; по-четверте, мобільний характер плану передбачає можливість 

коригування його параметрів відповідно до змін на ринку; по-п’яте, реалізація цілей 

індикативного плану здійснюється через систему правових та економічних 

регуляторів. Із цього видно, що індикативне планування властиве економіці 

змішаного типу, тобто воно зумовлює сутність трансформації в сфері 

макроекономічного планування в Україні — перехід від директивного планування 

до індикативного. В Україні макроекономічне планування здійснюється у формі 

розроблення та реалізації Державної програми економічного і соціального розвитку 

України (ДПЕСР). Правовою основою державного прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку є Конституція України, Закон України 

«Пре державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України» (2000 р.), інші нормативно-правові акти. Макроекономічне 

планування спирається на певні закономірності — принципи. Вони визначають 

логіку, завдання і характер складання, реалізації та контролю за виконанням 

програм. Основними принципами, визначеними Законом України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», є: цілісність, об’єктивність, науковість. гласність, самостійність, рівність, 

дотримання загальнодержавних інтересів. Принцип цілісності забезпечується 

розробленням взаємо узгоджених прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку, окремих галузей економіки та окремих 

адміністративно-територіальних одиниць на коротко- та середньостроковий періоди. 

        Сутність принципу об‘єктивності полягає в тому, що прогнозні та програмні 

документи розробляються на основі даних органів державної статистики, 

уповноваженого центрального орган) виконавчої влади з питань економічної 
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політики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, а також звітних даних з офіційних видань Національного 

банку. Принцип науковості забезпечується розробленням прогнозних і програмних 

документів на науковій основі, постійним удосконаленням методології та 

використанням світового досвіду в галузі прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку. 

        Сутність принципу гласності полягає в тому, що прогнозні та програмні 

документи є доступними для громадськості. Інформування про цілі, пріоритети та 

показники цих документів забезпечує суб’єктів економічної діяльності необхідними 

орієнтирами для планування власної діяльності. Сутністю принципу самостійності є 

те, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах 

своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Прогнозування та 

розроблення програм забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування. Принцип рівності полягає у дотриманні прав і 

врахуванні інтересів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання всіх 

форм власності. Сутністю принципу дотримання загальнодержавних інтересів є те, 

що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні здійснювати 

розроблення прогнозних і програмних документів виходячи з необхідності 

забезпечення реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики та 

економічної безпеки держави. ДПЕСР України розробляється щороку на 

короткостроковий період взаємо узгоджено з проектом державного бюджету 

України на відповідний рік. У програмі конкретизуються заходи, передбачені в 

програмі діяльності Кабінету Міністрів, та завдання, визначені у щорічному 

посланні Президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє 

становище України. Проект державної програми на наступний рік подається до 

Верховної Ради одночасно з проектом державного бюджету. Після затвердження 

парламентом Програма публікується в офіційних виданнях Верховної Ради та газеті 

«Урядовий кур’єр».  
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У ДПЕСР України мають бути відображені: аналіз соціально-економічного 

розвитку країни за минулий та поточний роки і характеристика головних проблем 

розвитку економіки та соціальної сфери; вплив очікуваних змін 

зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації на економіку країни; цілі та 

пріоритети економічного і соціального розвитку в наступному році; система заходів 

щодо реалізації державної політики з визначенням термінів виконання та 

виконавців; основні макроекономічні показники, обсяги капітальних вкладень, 

показники державного замовлення та інші необхідні показники й баланси 

економічного та соціального розвитку, в тому числі в розрізі галузей економіки, АР 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя; перелік державних цільових програм, 

що фінансуються в наступному році за рахунок коштів державного бюджету; 

показники розвитку державного сектору економіки, зокрема отримання та 

використання доходів від розпорядження державним майном, ефективності 

використання об’єктів права державної власності, розвитку казенних підприємств. 

Розроблення макроекономічних планів неможливе без використання системи 

показників. Останні дають кількісно-якісну характеристику соціально-економічним 

явищам і процесам. У макроекономічному плануванні показник — це міра 

планового завдання, яка забезпечує його кількісну або якісну визначеність. 

Показники макроекономічних планів класифікуються за такими групами: натуральні 

та вартісні; кількісні та якісні; об’ємні та сітьові; абсолютні та відносні; обов’язкові, 

розрахункові та інформаційні. Основними методами планово-економічних 

розрахунків є балансовий і нормативний. 

        Сутність балансового методу в макроекономічному плануванні полягає в 

застосуванні прийомів і розрахунків, які уможливлюють узгодження між потребами 

та засобами для забезпечення їх. Завданням розроблення балансу є досягнення 

оптимальної відповідності (рівності) між сукупністю потреб і загальною сумою 

джерел задоволення їх: Рi=Пj,  

де Рi — ресурси i-го виду; 

            Пj — потреби j-го виду.  

Отже, кожен баланс являє собою дві взаємозв’язані групи показників (частин, 

розділів балансу). Перша узагальнює ресурси в розрізі джерел, друга характеризує 
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потреби за напрямами використання їх. Залежно від виду балансу ресурсна 

частина й частина, яка характеризує потреби, можуть мати назви: «доходи — 

витрати», «пропозиція — попит», «надходження — розподіл» тощо. Класифікація 

балансів здійснюється за багатьма ознаками. За масштабами об’єкта планування 

виділяють народногосподарські, галузеві, регіональні і т. п. баланси; за часовою 

ознакою — статичні та динамічні баланси; за одиницями виміру — натуральні 

(матеріальні), вартісні (фінансові), трудові баланси і т. д. У складі ДПЕСР України 

розробляються: зведений фінансовий баланс; баланс грошових доходів і витрат 

населення; торговельний баланс; баланс капітальних вкладень; зведений баланс 

трудових ресурсів; баланс ринку праці; баланси виробництва і споживання основних 

видів ресурсів. Балансові розрахунки в макроекономічному плануванні 

передбачають широке використання соціально-економічних норм і нормативів. 

Нормативний (техніко-економічних розрахунків) метод засновано на використанні 

прогресивної, науково обґрунтованої системи норм і нормативів. За допомогою 

норм і нормативів визначають потреби у виробництві продукції (робіт, послуг), 

обґрунтовують можливості задоволення цих потреб, здійснюють контроль за 

ефективністю використання ресурсів під час реалізації планових завдань. Норми і 

нормативи за сутністю є якісними, відносними показниками. Вони побудовані 

здебільшого як показники місткості та віддачі. Показники місткості (Нм) 

характеризують нормативні витрати ресурсів на одержання певного результату 

(ефекту): Нм=Р\Е,  

де Р — витрати ресурсів; Е — соціально-економічний результат. 

Нормативні показники віддачі (Нв) є оберненими показниками місткості: 

Нв=1\Нм=Е\Р 
 

       У планово-економічних обґрунтуваннях нормативи є своєрідною константою, 

яка уможливлює здійснення розрахунків двох типів. По-перше, можна визначити 

очікуваний результат за наявних ресурсів, по-друге, можна визначити потребу в 

ресурсах для досягнення певного цільового результату: 

Ео=Рн\Нм; Ео=Нв*Рн; Рп=Нм*Ец; Рп=Ец\Нв, де: Ео, Ец — очікуваний та цільовий 

результати; Рн, Рп — ресурси відповідно наявні та потрібні. Система норм і 
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нормативів складається з таких основних груп: норми ефективності суспільного 

відтворення; норми і нормативи витрат праці; норми і нормативи витрат сировини, 

матеріалів, палива, енергії; норми і нормативи капітальних вкладень і капітального 

будівництва; фінансові норми і нормативи; соціальні норми і нормативи; екологічні 

норми і нормативи тощо. 

Структура макроекономічного плану — це сукупність його розділів. Кожен розділ 

плану характеризує конкретні напрями діяльності держави з реалізації економічної 

політики в плановому періоді. За останні роки в Україні під час трансформації 

соціально-економічних відносин зазнавали змін сутність, зміст і структура 

макроекономічних планів. Нині Державна програма економічного і соціального 

розвитку України на відповідний рік складається з таких розділів: загальні 

положення, аналітичний розділ, цільовий розділ, галузевий розділ, соціальна 

політика, державне регулювання економіки, основні показники, основні баланси 

національної економіки, соціально-економічний розвиток регіонів. 

        Показники макроекономічного плану з метою надання їм адресного характеру 

групуються за відповідними розрізами. Вирізняють галузевий, відомчий, 

регіональний і програмний розрізи. Вади ринкового саморегулювання та 

державного втручання в економіку породжують складні соціально-економічні 

проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-

цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу 

планування передбачає: визначення проблеми та формулювання цілей; розроблення 

та реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; систематичний контроль 

за якістю та результатами робіт, передбачених програмою; коригування заходів, 

спрямованих на реалізацію цілей. 

         Програмно-цільовий метод планування реалізується через цільові комплексні 

програми. Цільова комплексна програма (ЦКП) — це документ, в якому міститься 

визначений за ресурсами, виконавцями та строками здійснення комплекс заходів, 

спрямованих на досягнення цілей. Нині в Україні проводяться науково-дослідні та 

конструкторські роботи за кількома десятками державних і міждержавних ЦКП і 

впроваджуються їх результати. Класифікація ЦКП здійснюється за такими 

основними ознаками: за рівнем, складом, сферою впливу та реалізації; за характером 
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і специфікою проблем і цілей; за термінами виконання. За рівнем, складом, 

сферою впливу та реалізації виділяють такі програми: міждержавні, державні, 

міжгалузеві, галузеві, міжрегіональні, регіональні, локальні. За характером і 

специфікою проблем та цілей розрізняють соціально-економічні, виробничі, 

науково-технічні, екологічні, інституціональні, регіональні і т. п. програми. За 

термінами виконання програми поділяють на довгострокові (розраховані на період 

5—10 років), середньострокові (1—5 років) і короткострокові (до 1 року). Проект 

програми має включати такі головні розділи: цільовий, зведений, організаційний. У 

цільовому розділі наводяться постановка та опис проблеми, а також способи 

розв’язання її. Конкретність, визначеність строків досягнення і реальність цілей 

забезпечуються за допомогою побудови дерева цілей. Воно є основою для 

визначення альтернативних засобів і методів досягнення цілей, побудови дерева 

рішень. Зведений розділ програми включає основні показники програми, перелік 

основних заходів програми, ресурсне забезпечення заходів програми. Перелік 

основних показників програми обумовлений характером і специфікою проблем і 

цілей. Він може включати показники, які відображають: обсяги виробництва 

продукції (робіт, послуг); уведення в дію виробничих потужностей, основних 

фондів та об’єктів виробничого й невиробничого призначення; приріст запасів 

корисних копалин; характеристику структурних зрушень в економіці; підвищення 

рівня життя населення тощо. Основні показники програми розробляються як в 

цілому на весь життєвий цикл програми, так і в розрізі окремих цільових рівнів. 

Перелік основних заходів програми розробляється в календарному та відомчому 

розрізах. Програмний захід— це структурно визначена послідовність комплексу 

робіт (дій), які ведуть до розв’язання конкретного завдання або досягнення підцілі 

(цілі) програми. План заходів має показувати хто, що саме та в які строки повинен 

зробити, щоб розв’язати певне завдання. Реальність заходів програми значною 

мірою залежить від ресурсного забезпечення. Діагностика проблеми передбачає 

необхідність визначення ресурсних обмежень. Обмеження (неадекватність 

трудових, матеріальних, фінансових ресурсів; брак технологій тощо) варіюються 

залежно від характеру та специфіки проблеми. Для обґрунтування заходів ЦКП 

розробляються баланси тих ресурсів, які використовуються під час реалізації 
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програми. Складовою програми є організаційно-економічний механізм 

управління процесом реалізації програми. Такий механізм передбачає створення 

спрямованої на реалізацію передбачених програмою заходів системи правових, 

адміністративних та економічних регуляторів. Основним елементом організаційно-

економічного механізму реалізації завдань програми є механізм державних 

замовлень. Державний контракт — основний документ, який врегульовує 

економічні, правові та організаційні відносини між державним замовником і 

виконавцем. У контрактах мають бути зазначені вимоги щодо обсягів, номенклатури 

та якості продукції (робіт, послуг), а також чітко визначені строки поставок 

продукції (виконання робіт, надання послуг) конкретним споживачам. Реалізація 

програми складається з двох основних стадій: укладання державних контрактів і 

виконання комплексів робіт. Під час виконання програмних заходів має 

здійснюватися контроль. Метою контролю є сприяння тому, щоб фактичні 

результати якомога повніше відповідали завданням (цілям) програми. 

 
5.2. Прогноз економічного і соціального розвитку міста Кривого Рогу  

на середньостроковий період 
 

 Прогноз економічного   і   соціального  розвитку  міста Кривого Рогу  на  

середньостроковий період розробляється на п'ять років. У прогнозі економічного і  

соціального  розвитку  міста  на середньостроковий період повинні бути 

відображені: аналіз соціально-економічного  розвитку  міста за попередній період та 

характеристика головних  проблем  розвитку  економіки  і  

соціальної сфери; оцінка впливу можливих   заходів   державної   політики у 

прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери; цілі та  пріоритети  

економічного  і  соціального  розвитку у середньостроковому періоді та пропозиції 

щодо  напрямів  державної політики у цей період; прогноз кон'юнктури   на   

внутрішніх   та  зовнішніх  ринках стратегічно важливих видів товарів та послуг;  

основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси економічного  і  

соціального  розвитку; висновки щодо тенденцій  розвитку економіки міста 

протягом середньострокового періоду.  
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Прогноз соціально-економічного розвитку країни включає як кількісні 

показники і якісні характеристики розвитку макроекономічної ситуації, економічної 

структури, науково-технічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності, 

динаміки виробництва і споживання, рівня і якості життя екологічної обстановки, 

соціальної структури, а також систем освіти, охорони здоров'я і соціального 

забезпечення країни. 

Для вказаних прогнозів характерні наступні групи показників: 

1) населення, в т. ч. трудові ресурси країни (регіону); 

2) грошові доходи населення; 

3) рівень життя населення. 

Перша група соціально-економічних показників включає: чисельність 

населення; розселення по території міста і районам; склад населення; 

народжуваність, смертність і тривалість життя; трудові ресурси, в т. ч. економічно 

активне населення; кількість безробітних і рівень безробіття; зайнятість в сферах 

діяльності і галузях економіки; рух трудових ресурсів в часовому і просторовому 

аспектах. 

Друга група соціально-економічних показників включає дані, що 

характеризують грошові потоки: всього грошові потоки населення; заробітна 

платня; дивіденди і відсотки по вкладам; пенсії; система соціального забезпечення; 

благодійництво. 

Третя група соціально-економічних показників: стан здоров'я населення; 

забезпеченість об'єктами охорони здоров'я, медичним персоналом; захворюваність 

серед різних категорій населення; рівень освіти; наявність об'єктів художньої 

культури; рівень житлових умов; об'єм, структура і динаміка соціального 

забезпечення; забезпеченість мережею торгових, побутових і житлово-комунальних 

об'єктів; стан екології в суспільстві; забезпеченість спортивними і туристичними 

об'єктами.  

Соціально-економічний аспект життя суспільства в економічних розрахунках 

може бути представлений наступними цілями розвитку: добробут людей, зайнятість, 

могутність нації, здоров'я, культура і знання, число жителів. 
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Загальна оцінка майбутньої чисельності населення називається 

демографічним прогнозом, а прогноз структури населення — проекцією населення. 

В залежності від цілей використання розрізняють чотири види прогнозів: 

1) реалістичні; 

2) аналітичні; 

3) нормативні; 

4) прогнози-попередження. 

Типовий арсенал методів демографічного прогнозування включає: метод 

експертних оцінок; екстраполяція; "когортний метод"; моделювання; метод 

"альтернативних варіантів". 

Другою групою показників сфери соціально-економічного прогнозування є 

грошові доходи населення. Розрахунок включає три кроки: 1 -й крок — 

екстраполяція тенденції, зміни структури доходів; 2-й крок — аналіз отриманого 

першочергового варіанту; 3-й крок — корегування початкового варіанту. 

Особливістю прогнозування освітньо-педагогічних показників є період 

попередження не більше, ніж 20 років. В якості висхідних даних використовуються: 

"ступінь відповідності попиту і пропозиції на робочу силу"; показники валового 

внутрішнього продукту і рівня життя населення; показники стабільності сім'ї. 

Застосовуються три основних методи прогнозування: 

1) моделювання розвитку окремих підсистем; 

2) експериментальне моделювання; 

3) корегування прогнозів з позиції суміжних наук. 

Прогнозування в сфері культури і мистецтва засновано на пошуковому і 

нормативному прогнозах. 

В прогнозуванні показників культури і мистецтва важливу роль грає аналіз 

існуючих тенденцій, а також розробка пошукових моделей. До основних методів 

прогнозування належать: екстраполяцію; експертне опитування; сценарії; побудова 

"дерева цілей" і "дерева проблем"; соціальний експеримент; моделювання. 

Таким чином, прогнозування соціально-економічних показників міста охоплює 

різні сторони життя суспільства і використовує різноманітні методи, що враховують 

специфіку розрахунків. Соціальні параметри здійснюють вплив на економічне 
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середовище господарювання, а економічні показники в свою чергу 

застосовуються при прогнозуванні соціально-економічної сфери життєдіяльності 

суспільства. 

Проведення ефективної соціально-економічної політики, яка забезпечуватиме 

достатній рівень життя для різних верств населення, визначає необхідність 

всебічного підходу до оцінки та теоретичного осмислення процесів розвитку міста. 

Важливу роль у цих процесах відіграє організація системи громадського 

обслуговування та вдосконалення архітектурно-типологічної структури закладів і 

підприємств цієї системи. 

Аналіз питань стану соціальної інфраструктури в місті Кривому Розі показав 

наявність складних проблем, до числа яких належать істотне відставання розвитку 

матеріально-технічної бази інфраструктури, непропорційний розвиток окремих 

галузей інфраструктури, надмірна диференціація рівнів розвитку об’єктів 

інфраструктури. Незадовільний розвиток соціальної інфраструктури є наслідком як 

об’єктивної обмеженості ресурсів, що впливають на її розвиток, так і результатом 

певних прорахунків в управлінні її розвитком. Слід зазначити, що об’єктивні реалії 

міста вимагають серйозних змін в системі існуючих поглядів на соціальну 

інфраструктуру. За результатами існуючого стану соціальної сфери рівень 

забезпеченості досягає 73%. Тобто досягнення необхідного рівня даної сфери є 

важливим та проблемним питанням.  

Підвищення якості життєдіяльності населення України є нагальною потребою, 

зумовленою необхідністю консолідації суспільства, об'єднання зусиль усіх його 

верств для реалізації цілей соціального розвитку з орієнтацією на досягнення 

високих соціальних стандартів та нормативів. Необхідно критично переосмислити 

світовий досвід формування нового соціально-економічного простору відповідно до 

національних потреб і запитів, передбачивши заміну старих способів розв'язання 

соціальних проблем принципово новими, більш ефективними. Основна ідея 

національного соціального розвитку повинна полягати у досягненні 

самодостатнього рівня соціодинаміки в суспільстві, усвідомленні та реалізації того, 

що повноцінне відтворення людського потенціалу, соціуму загалом є прерогативою 

не тільки держави і владних структур, але й кожного з громадян України, що 
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здійснюється на основі узгодженості соціально значущих інтересів громадян, 

суспільних об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Досвід розвинених країн світу свідчить, що прогресивні трансформаційні 

перетворення та активна державна соціальна політика повинні характеризуватися 

високим рівнем цільової спрямованості, їх принципи й методи - узгоджуватися із 

загальним курсом реалізації стратегічно важливих економічних реформ. Реальний 

соціальний успіх досягається лише за умови відповідності поставлених цілей і 

завдань інтересам і сподіванням широких верств населення, суспільному консенсусу 

щодо базових засад стратегії розвитку та механізмів її реалізації, досягнутому на 

основі консолідації всього суспільства. Ці процеси є дієвими каталізаторами 

соціального розвитку та зміцнення демократичних інститутів, розбудови суспільства 

й успішної реалізації стратегічних завдань довгострокового соціально-економічного 

розвитку. В умовах глобалізованої економіки необхідно постійно оновлювати діючі 

моделі соціальної політики з урахуванням історичних традицій, соціокультурної 

ідентифікації населення, а також місця країни у світовому господарстві. 

Поступальний та динамічний розвиток міста повинен орієнтуватися на 

соціалізацію економічної системи з найповнішим урахуванням потреб, інтересів 

населення, його стимулів до продуктивної трудової діяльності з метою реалізації 

власного професійно-кваліфікаційного потенціалу, всебічного розвитку, одержання 

гідної винагороди за результати праці. Пріоритетність вирішення соціальних 

завдань логічно випливає з об'єктивної необхідності створення умов для 

динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста, їх 

оптимальної інтеграції до світового економічного простору, який висуває нові 

вимоги до процесу відтворення населення, формування соціально-трудових 

відносин, розвитку всіх сфер життєзабезпечення населення та його основної 

складової - робочої сили. У зв'язку з цим необхідно трансформувати функції 

держави в управлінні соціальним розвитком; еволюція сучасних методів державного 

регулювання повинна відбуватися у напрямі зростання їх гнучкості, зміщення 

акцентів з регламентуючих та обмежуючих заходів на суто стимулюючі. 
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У даній сфері проблеми вирішуються шляхом визначення додаткових 

потреб  за кожним напрямом і, відповідно, планується вдоволення цих потреб 

шляхом кількісного збільшення елементів інфраструктури. 

Критичними питаннями є:  

1) розвиток малого та середнього підприємства та інфраструктури бізнесу; 

2) розвиток соціальної інфраструктури; 

3) залучення інвестицій. 

Стратегія розвитку ґрунтується на амбітному баченні майбутнього зростання 

міста і на трьох ретельно відібраних критичних питаннях. 

          Розвиток малого та середнього підприємства та інфраструктури бізнесу 

належить до універсальних чинників, що обумовлюють розвиток місцевої 

економіки. Розвиток соціальної інфраструктури забезпечує поліпшені умови 

обслуговування і є важливою складовою успіху, базою розвитку підприємництва та 

зростання інвестиційної привабливості міста. Критичне питання, пов'язане із 

залученням інвестицій, віддзеркалює очікуваний високий потенціал зростання, який 

має генерувати успішне впровадження стратегії.  

Для прогнозу соціально-економічного розвитку прийнятий метод – 

моделювання розвитку окремих підсистем,  який передбачає «подрібнення» окремих 

сфер на елементи та визначення їх перспективного розвитку. 

 

Розвиток малого та середнього підприємства та інфраструктури бізнесу 

Загальна чисельність діючих у Кривому Розі суб'єктів господарювання 

(юридичних та фізичних осіб підприємницької діяльності) складає понад 40 тисяч. У 

місті діє 3,4 тисяч малих підприємств. Показник їх кількості збільшився до 51 у 

розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення.  

Чисельність працюючих тільки на малих підприємствах становить понад 22 

тисяч осіб. Суб'єктами малого та середнього бізнесу створено майже 13 тисяч нових 

робочих місць. У таблиці 4.2 наведені основні показники роботи малого бізнесу.  

Станом на 01.08.11 сфера торгівлі налічує 7 014 пунктів з продажу товарів, у 

тому числі: 

– 1 246 магазини продовольчої та змішаної спеціалізації; 
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– 1 915 магазини непродовольчої спеціалізації; 

– 981 об’єкти ресторанного господарства; 

– 499 об’єкти оптової торгівлі; 

– 2 373 інших об’єктів торгівлі. 

У місті функціонує 32 ринки, загальна кількість торгівельних місць на яких 

складає 17 тисяч. На ринках здійснює підприємницьку діяльність понад 12 тисяч 

осіб. 

Таблиця 5.2  
 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 

Кількість малих підприємств на 10 
000 населення 
 45 51 54 51 52 
Середньорічна кількість найманих 
працівників, чол. 
 18 064 22 495 22 204 21 854 20 131 
Питома вага зайнятих на малих 
підприємствах (% до населення в  
працездатному віці) 
 4,2 5,3 5,2 5,2 4,9 
Питома вага середньорічної 
зайнятості на малих підприємствах в 
загальній кількості найманих 
працівників, % 
 9,2 11,6 11,9 12,3 12,3 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, 
послуг) малих підприємств, млн. грн. 
 1 101,9 3 999,6 4 844,9 5 439,6 4 308,8 
Питома вага продукції малих 
підприємств в загальному обсязі 
реалізованої продукції (робіт, 
послуг), % 
 2,9 10,0 9,0 7,5 8,7 

 
Виробництвом продуктів харчування у м. Кривий Ріг займається 56 суб’єктів 

господарювання. 

Сфера побуту міста нараховує 2 317 об’єктів різних форм власності з 

чисельністю працюючих 6 075 осіб. 

Туристі та гостей міста приймають та обслуговують 11 об’єктів готельного 

бізнесу. 

Підприємці створили в місті 27 громадських організацій, переважна більшість 

яких є галузевими, або профспілковими.  
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У 2009 році на території міста функціонувало 54 банківські установи: 13 

філій, головні офіси яких зареєстровано в інших містах України, та 41 безбалансове 

відділення. Потреби підприємництва обслуговує низка фінансових установ, серед 

яких 29 ломбардів, 23 страхових компанії, 12 кредитних спілок. 

 
Розвиток соціальної інфраструктури 

Якість соціальної сфери має безпосередній вплив на кість життя – важливий 

чинник не тільки для самих мешканців міста, але й для роботодавців. В таблиці 5.3 

показана третя група соціально-економічних показників. 

Таблиця 5.3  

№ 
п/п 

Найменування показника 

Значення 
на існуючий 

період, 
% 

Значення 
на прогнозний 

період, 
% 

1 Забезпечення об’єктами охорони здоров’я 
 

23 50 

2 Забезпечення об’єктами освіти 
 

79 85 

3 Забезпечення об’єктами культури 
 

100 100 

4 Забезпечення об’єктами побутового 
обслуговування 
 

100 100 

5 Забезпечення об’єктами торгівлі 
 

100 100 

6 Забезпечення об’єктами громадського харчування 
 

94 100 

 
Основна частина всіх перерахованих об’єктів, що показана у таблиці 5.4,   

намічена до розміщення в нових житлових районах та районах сельбищної забудови 

громадської та житлової забудови, що потребує ущільнення. 

Таблиця 5.4   
№ 
п/п 

Назва адміністративного 
району 

Об’єкти соціальної інфраструктури, 
що передбачаються на перспективу 

Основний 
показник 

1 
Багатофункціональний спортивний 
майданчик 
 

0,13 га 

2 
Льодовий палац 
 

603 м2 

3 
Історико – краєзнавчий музей м. 
Кривого Рогу 

180-250 
відвідувальних 

місць 

4 

Дзержинський район 

Торговельний комплекс  
(пр-т Мира, 5) 
 

3080 м2 
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Продовження таблиці 5.4   
№ 
п/п 

Назва адміністративного 
району 

Об’єкти соціальної інфраструктури, 
що передбачаються на перспективу 

Основний 
показник 

1 Довгинцівський район 
Багатофункціональний спортивний 
майданчик 
 

0,19 га 

1 
Багатофункціональний спортивний 
майданчик 
 

0,26 га 

2 
Діагностичний центр здоров’я 
населення 

620 
 відвідувань в 

зміну 

3 
Оптовий овочевий ринок 
 

620-1030 м2 

4 Школа мистецтв (мкр. Зарічний) 
125 

відвідувальних 
місць 

5 

Жовтневий  район 

Торговельний комплекс  
(вул. Десантна) 
 

6310 м2 

1 Інгулецький  район 
Багатофункціональний спортивний 
майданчик 
 

0,11 га 

1 
Багатофункціональний спортивний 
майданчик 
 

0,26 га 

2 
Багатофункціональний палац спорту (б-
р Вечірній) 
 

5 тис. глядацьких 
місць 

3 
Будинок баскетболу 
 

1850 м2 

4 
Аквапарк 
 

3600 м2 

5 
Критий ринок 
 

800 м2 

6 

Саксаганський  район 

Школа мистецтв  
(мкр. Сонячний) 

180 
відвідувальних 

місць 

1 Тернівський  район 
Багатофункціональний спортивний 
майданчик 
 

0,16 га 

1 
Багатофункціональний спортивний 
майданчик 
 

0,17 га 

2 
Плавальний басейн  
(на Миколаївському шосе) 
 

830 м2 

3 

Центрально - Міський  район 

Торговельний комплекс  
(пл. Визволення) 
 

4241 м2 
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Залучення інвестицій 

У 2010 р. у м. Кривий Ріг за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2,2 

млрд. грн. капітальних інвестицій, в тому числі 1,9 млрд. грн  інвестицій в основний 

капітал. Частка міста в загальнообласному показнику становила 24,5%. 

За рахунок усіх джерел фінансування на будівництво об'єктів комунального та 

соціально-побутового призначення у 2010 р. капітальних інвестицій освоєно на суму 

19,3 млн. грн, у тому числі на будівництво об'єктів комунального господарства – 

10,6 млн. грн; закладів охорони здоров'я, освіти та культури – 8,7 млн. грн. 

Підприємствами міста Кривого Рогу у 2010 р. виконано будівельних робіт на 

суму 1,2 млрд. грн, що становить 40% загального обсягу по Дніпропетровській 

області. 

З 2006 р. питома вага капітальних інвестицій в основний капітал по Кривому 

Рогу збільшилась в обсязі Дніпропетровської області на 43%, в обсязі України – на 

39%. 

У таблиці 5.5 наведені капітальні інвестиції в основний капітал у поточних 

цінах по місту Кривий Ріг, Дніпропетровській області та Україні взагалі. 

  Таблиця 5.5  

Регіон 2006 2007 2008 2009 2010 

Україна 125,3 188,5 233,1 151,8 150,7 

Дніпропетровська область 10,7 14,9 18,1 13,3 12,6 

м. Кривий Ріг 2,3 3,3 3,9 2,4 3,9 

   питома вага, %:      

        в обсязі області  21,5 22,2 21,3 18,4 30,7 

        в обсязі країни 1,8 1,8 1,7 1,6 2,6 

 

Практично всі інвестиції в основний капітал за останні п’ять років були 

здійснені за рахунок власних коштів підприємств та кредитів і позик банків. У 

таблиці 5.6 наведена динаміка капітальних інвестицій в основний капітал за 

джерелами фінансування у фактичних цінах. 

Переважна більшість інвестицій міста здійснюється у промисловість (питома 

вага у загальному обсязі інвестицій в середньому за п’ять років складала 82,9%). 

Також виділяються діяльність транспорту та зв’язку (питома вага в середньому 
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5,4%), торгівля та ремонт автомобілів (4,8%) та операції з нерухомим майном 

(2,3%). Найбільш негативна ситуація склалась у сільському господарстві – за п’ять 

років інвестиції скоротились на 96%. 

  Таблиця 5.6  

Джерела фінансування 2006 2007 2008 2009 2010 

Державний бюджет 7,4 8,5 19,4 5,3 6,2 

Місцеві бюджети 54,2 104,1 123,1 45,0 34,9 

Кошти підприємств 2 110,7 2 984,4 3 465,5 2 290,7 3 117,2 

Кредити банків та інші позики 92,7 95,4 136,5 30,4 151,6 

Інші джерела фінансування 40,7 108,1 110,7 64,3 553,5 

Всього 2 305,7 3 300,5 3 855,2 2 435,7 3 863,4 

 

У таблиці 5.7 наведені капітальні інвестиції за видами економічної діяльності. 

Таблиця 5.7 

Джерела інвестицій 2006 2007 2008 2009 2010 

Сільське господарство 2,4 0,4 0,7 0,2 0,1 

Промисловість 1 957,5 2 650,0 2 899,4 2 173,0 3 277,1 

Будівництво 47,3 62,3 65,3 20,7 30,5 

Торгівля та ремонт автомобілів 137,6 267,7 242,6 56,3 57,2 

Діяльність готелів та ресторанів 2,1 23,4 17,3 14,1 18,0 

Діяльність транспорту та зв'язку 51,1 129,8 360,4 85,4 301,1 

Фінансова діяльність 13,9 18,9 19,4 3,2 11,8 

Операції з нерухомим майном 49,0 59,9 130,2 33,3 103,1 

Державне управління 0,0 0,1 0,1 0,1 4,3 

Освіта 2,7 2,3 5,4 2,2 6,4 

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 2,7 37,0 53,5 4,6 13,3 

Надання комунальних та 

індивідуальних послуг 39,3 48,7 60,9 42,6 40,5 

Всього 2 305,7 3 300,5 3 855,2 2 435,7 3 863,4 

 

Станом на 1 січня 2011 р. обсяг залучених іноземних інвестицій в економіку 

м. Кривий Ріг  становив 5,2 млрд. дол., що на 0,5% більше (на 36,3 млн. дол.), ніж на 

початок 2010 року.  
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Інвестиції надійшли з 27 країн світу. Основними країнами-інвесторами 

залишається Німеччина, Кіпр, Нідерланди, Великобританія, Польща. Близько 99,3% 

від загального обсягу іноземних інвестицій вкладено у промисловість: в переробну – 

89,6%, добувну – 9,7%. 

У таблиці 5.8 наведена структура прямих інвестицій з наростаючим підсумком 

з початку інвестування (з урахуванням переоцінки, утрат і курсової різниці) за 

країнами походження станом на 1 липня 2011 р. 

   Таблиця 5.8  

Країни 

Інвестиції станом на 

01.07.11, 

тис. дол. 

Питома вага, 

% 

Німеччина 4 588 484,0 88,493 

Кіпр 456 351,0 8,801 

Нідерланди 97 210,6 1,875 

Великобританія 22 956,1 0,443 

Британські Віргінські острови 6 569,4 0,127 

Польща 3 656,9 0,071 

Беліз 2 106,5 0,041 

Росія 1 074,2 0,021 

Ізраїль 521,1 0,010 

США 414,7 0,008 

Словаччина 167,3 0,003 

Туреччина 115,7 0,002 

Інші 5 491,6 0,105 

Разом 5 185 119,1 100,0 

 

Кривий Ріг, як місто, де зосереджені важливіші підприємства гірничо-

видобувної та металургійної промисловості, є привабливим для притоку інвестицій 

як з місцевих, так і з закордонних джерел фінансування. 

Обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на одного мешканця по 

Кривому Рогу за 2006 р. становив 3,34 тис. грн, що вище ніж по Дніпропетровській 

області (3,14 тис. грн) та Україні в цілому (2,69 тис. грн). У 2010 р. розрив між 
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Кривим Рогом, областю та країною в цілому ще збільшився. Даний показник 

становить відповідно 5,78 тис. грн, 3,77 тис. грн та 3,29 тис. грн. 

У перспективі до 2030 р. Кривий Ріг залишиться привабливим містом для 

інвестиційних надходжень. За прогнозною оцінкою обсяг капітальних інвестицій у 

2030 р. складе 4,94…8,10 млрд. грн. Прямі закордонні інвестиції з наростаючим 

підсумком з початку інвестування (з урахуванням переоцінки, утрат і курсової 

різниці) досягнуть рівня 6,6…9,5 млрд. дол. 
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6. ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА 

         6.1. Існуючий стан 
 

Житловий фонд - складний інженерний комплекс, що криє в собі: жилі будинки 

і приміщення в інших будівлях; різноманітне теплоенергетичне обладнання; 

автоматичні засоби управління та експлуатації; розгалужену мережу комунікацій; 

протипожежне, ліфтове, сантехнічне та інше устаткування. 

Згідно зі ст. 4 ЖК України розрізняють такі види житлового фонду: державний; 

громадський; кооперативний (ЖБК); індивідуальний.  

Державний житловий фонд - сукупність жилих будинків та інших жилих 

приміщень, що знаходяться у власності місцевих рад народних депутатів, державних 

підприємств, установ, організацій і призначаються для проживання людини і 

громадянина. 

Останнім часом із комерціалізацією житлових відносин скорочується 

будівництво державного житлового фонду, створюється ринок житла, 

забезпечується пріоритетний розвиток інших видів житлового фонду. 

Громадський житловий фонд - сукупність жилих будинків та інших жилих 

приміщень, що належать колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їхнім 

об'єднанням, профспілкам та іншим громадським організаціям. 

Фонд житлово-будівельних кооперативів - сукупність жилих будинків, що 

належать житлово-будівельним кооперативам і призначаються для проживання 

членів ЖБК. 

Індивідуальний житловий фонд - сукупність житлових будинків (приміщень), 

що знаходяться в особистій і приватній власності. До житлового фонду включають 

також жилі будинки і приміщення, що належать державно-колгоспним та іншим 

державно-кооперативним об'єднанням, підприємствам та організаціям. До них 

застосовуються правила, встановлені для громадського житлового фонду. 

До житлового фонду не включаються нежилі приміщення в жилих будинках, 

що мають торговельне, побутове та інше призначення непромислового характеру. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №820 від 14 травня 1999р. 

необхідність розроблення Програми реконструкції житлових будинків перших 

масових серій зумовлена незадовільним  технічним  станом  та   низькими   
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експлуатаційними якостями житлового фонду, збудованого в 60 - 70 роках за 

проектами перших масових серій великопанельних, блочних і цегляних будинків, 

обсяги  якого  становлять  9 666617,13 млн.  кв.  метрів загальної житлової площі, 

або 23% міського житлового фонду України.  

Житловий фонд Кривого Рогу налічує 53 052 житлових будинків, загальною 

площею 12,54302 млн. м2, з них у комунальній власності знаходиться 5 165 

житлових будинки, ЖБК – 180 житлові будинки, ОСББ – 113 житлові будинки, до 

приватного сектора належить – 47 692 житлових будинки, до відомчого житла – 77 

житлових будинки. 

За інформацією управління благоустрою та житлової політики в місті  

зберігається тенденція до старіння житлового фонду, котрий здебільшого перебуває 

у незадовільному стані (див. рис. 6.1). Так до категорії  старих та аварійних можна 

зарахувати 1392 будинків.   

 

14905

8%

4315

62%

7315

46% 3067

22%

8150

37%

4515

2%

10785

16%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000
кількість 
будинків,

шт.

Централ.-
Міськ.

Дзержин. Жовтн. Інгулец. Тернівс. Саксаганс. Довгинцівс.

адміністративний район

загальна кількість будинків, шт. кількість будинків недовільного стану, %

 

Рис. 6.1 Аналіз стану житлового фонду м. Кривого Рогу 

 

Із загальної кількості житла до категорії ветхого віднесено 517 житлових 

будинків. Кошти, що виділяються на капітальний ремонт житла коливаються на 

рівні 300-400 тис.грн., що складає біля 15-20% від розрахункової потреби. У зв’язку 

з цим технічний стан житлового фонду постійно погіршується. Відповідно до 
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стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу, передбачається впровадження 

реконструкція та капітального ремонту житлових будинків, що віднесені до 

непридатного. 

Структура житлового фонду міста за загальною площею відзначається 

переважанням багатоквартирної (багатоповерхової) забудови над садибною 

забудовою. 

Середня житлова забезпеченість по місту складає ~ 25,4 м2/чол.  

Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також реалізації 

права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є формування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, запровадження нових форм діяльності з 

розмежуванням управлінських і виробничих функцій, та залучення до управління і 

обслуговування житлового фонду суб’єктів підприємницької діяльності, як фізичних 

так і юридичних осіб. На сьогоднішній день в місті створено 14 ОСББ.  

Стримуючим фактором в створенні нових ОСББ в місті Кривому Розі є: 

- довіра співвласників багатоквартирних будинків управителям житлових 

будинків та при будинкових територій (КП «ЖЕО») та задоволення якістю надання 

ними послуг з утримання будинків та при будинкових територій; 

- приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла зі 

споживацьким ставленням до нього. Як наслідок – власниками житла, здебільшого, 

стали особи, які не готові нести тягар із утримання будинків, що є обов’язковим 

атрибутом використання будь-якої власності. 

Безоплатно отримавши житло, вони перебувають в очікуванні фінансової 

допомоги з боку держави на його утримання, у тому числі проведення капітального 

ремонту свого будинку. 

Отже, необхідно подолати негативний стереотип ставлення мешканців до 

власного житла: 

- недовіра мешканців до ОСІБ, як форми управління будинком незважаючи на 

досить велику кількість позитивних прикладів. 

Для поліпшення рівня забезпеченості населення житлом необхідно не лише 

збільшити масштаби житлового будівництва, але і більше уваги приділяти 

комплексній забудові населених пунктів, інженерному устаткуванню, розширенню 
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вулиць, будівництву доріг з твердим покриттям, каналізаційних водопровідних 

ліній, санітарній очистці, освітленню вулиць, збільшенню кількості підземних 

переходів, будівництву об'їзних доріг тощо. Подальше підвищення ефективності 

житлового будівництва обумовлює необхідність значного покращання якості 

будинків у відповідності з запитами різних верств населення і соціальних груп. 

Вирішенню цього питання має сприяти широкий розвиток житлово-будівельних 

кооперативів та індивідуального будівництва на кредитній основі так, як це 

робиться в більшості країн Заходу. Разом з тим необхідна соціальна норма 

гарантованого надання житла кожній людині, кожній родині за рахунок державних 

коштів. 

Загальна характеристика житлової забудови по типам представлена в таблиці 

6.1. 

  Таблиця 6.1.  

Загальна площа 
Кількість 
населення 

Житлова забезпеченість 
Типи забудови 

тис. м2 % тис. осіб м2/люд. 

Багатоквартирна 12 543,02 74,1 511,8 24,5 

Садибна 4 375,18 25,9 154,6 28,3 

РАЗОМ: 16 918,2 100,0 666,4 25,4 
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Рис. 6.2 Баланс території м. Кривого Рогу (існуючий стан) 
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Щільність населення житлових кварталів та мікрорайонів з повним 

комплексом місцевого обслуговування приймається диференцьовано у відповідності 

з їх містобудівними умовами в межах 180-450 чол/га.  

Середня щільність населення по місту Кривому Рогу прийнята – 267,2чол/га. 

    Аналіз житлового фонду м. Кривий Ріг наведений в таблиці 6.2. 

 Таблиця 6.2. 
№ п/п Показники Фактичні дані 2011 рік 

1. Тернівський район 

1 
Житлова забезпеченість житлом (житлова 
площа/кількість зареєстрованих мешканців без 
приватного сектору) 

27,3 м2/чол. 

2 Житловий фонд:  
 - ветхе житло 351 шт. 
 - підлягає реконструкції  - 
3 Тип забудови:  
 - садибна 6875 шт. 
 - малоповерхова 583 шт. 
 - середньоповерхова 255 шт. 
 - багатоповерхова 123 шт. 
4 Дачні та садові товариства 15 шт. 
5 Гуртожитки - 
6 Кількість мешканців району 82 566 чол. 
7 Показники щільності забудови 106,2 чол/га 
   

2. Інгулецький  район 
1 Житлова забезпеченість житлом 21,8 м2/чол. 
2 Житловий фонд:  
 - ветхе житло 115 шт. 
 - підлягає реконструкції  - 
3 Тип забудови:  
 - садибна 3225 шт. 
 - малоповерхова 239 шт. 
 - середньоповерхова 266 шт. 
 - багатоповерхова 48 шт. 
4 Дачні та садові товариства 24 шт. 
5 Гуртожитки 8 
6 Кількість мешканців району 58 643 чол. 
7 Показники щільності забудови 715,2 чол/га 
   

3. Дзержинський  район 
1 Житлова забезпеченість житлом 29,5 м2/чол. 
2 Житловий фонд:  
 - аварійний (ветхий) 12 шт. 
 - підлягає реконструкції  - 
3 Тип забудови:  
 - садибна 3533 шт. 
 - малоповерхова 253 шт. 
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Продовження таблиця 6.2. 

№ п/п Показники Фактичні дані 2011 рік 
 - середньоповерхова 305 шт. 
 - багатоповерхова 28 шт. 
4 Дачні та садові товариства 6 шт. 
5 Гуртожитки  10 шт. 
6 Кількість мешканців району 65 240 чол. 
7 Показники щільності забудови 145,7 чол/га 
   

4. Жовтневий  район 
1 Житлова забезпеченість житлом 26,4 м2/чол. 
2 Житловий фонд:  

 - аварійний (ветхий) 1 шт. 
 - підлягає реконструкції  467 шт. 
3 Тип забудови:  
 - садибна 6 324 шт. 
 - малоповерхова 386 шт. 
 - середньоповерхова 388 шт. 
 - багатоповерхова 280 шт. 
4 Дачні та садові товариства 15 шт. 
5 Гуртожитки 4 
6 Кількість мешканців району 133 745 чол. 
7 Показники щільності забудови 217,9  чол/га 
   

5. Саксаганський  район 
1 Житлова забезпеченість житлом  29,3 м2/чол. 
2 Житловий фонд:  
 - ветхе житло - 
 - підлягає реконструкції  12 шт. 
3 Тип забудови:  
 - садибна 3289 шт. 
 - малоповерхова 209 шт. 
 - середньоповерхова 497 шт. 
 - багатоповерхова 251 шт. 
4 Дачні та садові товариства 6 шт. 
5 Гуртожитки 1 шт. 
6 Кількість мешканців району 137 077 чол. 
7 Показники щільності забудови 353,9 чол/га 
   

6. Довгинцівський  район 
1 Житлова забезпеченість житлом  24,1 м2/чол. 
2 Житловий фонд:  
 - ветхе житло - 
 - підлягає реконструкції  67 шт. 
3 Тип забудови:  
 - садибна 10360 шт. 
 - малоповерхова 112 шт. 
 - середньоповерхова 125 шт. 
 - багатоповерхова 189 шт. 
 - висотні 21 шт. 
4 Дачні та садові товариства 43 шт. 
5 Гуртожитки 1 шт. 
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Продовження таблиця 6.2. 

№ п/п Показники Фактичні дані 2011 рік 
6 Кількість мешканців району 99 226 чол. 
7 Показники щільності забудови 176,6 чол/га 
   

7. Центрально - Міський  район 
1 Житлова забезпеченість житлом  17,8 м2/чел. 
2 Житловий фонд:  
 - ветхе житло 51 
 - підлягає реконструкції  - 
3 Тип забудови:  
 - садибна 16 400 шт. 
 - малоповерхова 408 шт. 
 - середньоповерхова 144 шт. 
 - багатоповерхова 90 шт. 
 - висотні 5 шт. 
4 Дачні та садові товариства 69 шт. 
5 Гуртожитки 4 шт. 
6 Кількість мешканців району 89 896 чол. 
7 Показники щільності забудови 154,9 чол/га 
   
 УСЬОГО:  
1 Середня забезпеченість населення житлом 25,4 м2/чол. 
2 Тип забудови:  
 - садибна 50 006 шт. 
 - малоповерхова 2 190 шт. 
 - середньоповерхова 1 928 шт. 
 - багатоповерхова 1 009 шт. 
 - висотні 26 шт. 
3 Дачні та садові товариства 178 шт. 
4 Гуртожитки 28 шт. 

 

Щільність населення окремо по адміністративним районам представлена в 

таблиці 6.3. 

  Таблиці 6.3. 

№ 
п/п 

Найменування 
адміністративного 

району 

Чисельність 
населення, 
тис. чол. 

  

Площа 
адміністративного 

районів, га 

Щільність 
населення, 
чол./га 

1 Дзержинський  65 240 4 479,0 145,7 
2 Довгинцівський 99 226 5 617,4 176,6 
3 Центрально-Міський 89 896 5 803,3 154,9 
4 Тернівський 82 566 7 771,5 106,2 
5 Саксаганський 137 077 3 873,7 353,9 
6 Жовтневий 133 745 6 139,3 217,9 
7 Інгулецький 58 643 8 197,0 715,2 

Середня щільність населення 267,2 
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 6.2. Перспективний розвиток житлового фонду 

 
Територіальні ресурси Кривого Рогу для розміщення нового житлового 

будівництва слід визначати як лімітуючий фактор його подальшого розвитку. 

В данному розділі пояснювальної записки зроблено укрупнену оцінку 

територіальних ресурсів міста щодо обсягів нового житлового будівництва. 

Всього в межах адміністративно-територіальної одиниці – Криворізької міської 

ради нараховується 43,14 тис. га, в т.ч. безпосередньо в межах міста – 43,0 тис. га. 

Загальна площа сельбищної території в місті становить 3,71707 тис. га.  

З 3,71707 тис. га, тобто з сельбищної території міста, 1,09707 тис. га становить 

вся площа присадибних ділянок міста (включаючи забудовані землі), з урахуванням 

вулиць, проїздів, установ і підприємств обслуговування жителів кварталів 

індивідуальної житлової забудови, зелених насаджень загального користування в 

цих кварталах. 

2,62 тис. га становить сельбищна територія районів мало- та багатоповерхової 

житлової забудови міста. 

Кількість жителів в багатоквартирній та садибній житловій забудові складає 

666,4 тис. осіб. Враховуючи це, визначена існуюча щільність населення в цих 

районах (на 1га сельбищної території) 557,78 люд/га населення. Можна зробити 

висновок, що існуюча щільність в районах багатоквартирної житлової забудови в 

місті на 14% вища за нормативну (при існуючій структурі житлової забудови по 

поверховості, щільність забудови становить 190-220 люд/га). 

Виходячи з даних таблиці 6.3, найбільш ущільненими районами міста є 

Інгулецький, Жовтневий та Саксаганський з щільністю населення відповідно 715,2 

чол/га, 217,9 чол/га, 353,9 чол/га. В даних районах спостерігається також 

концентрація 93% непридатного житла від загальної кількості по місту. 

Беручи до уваги викладене вище, доцільна та необхідна реконструкція 

житлових районів багатоквартирної забудови міста та будівництво нового житла на 

вільних міських землях. 

Види реконструкції житлової забудови наведені у таблиці 6.4. 
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 Таблиця 6.4 

№ 
п/п 

Характеристика забудови, яка склалася Основні засоби реконструкції 

1 Цінна історична забудова з будинками-
пам’ятками історії та архітектури  
(в охоронних зонах). 

Регенерація та реставрація, відтворення 
втрачених будинків та споруд, капітально-
відновлювальні роботи, ремонт, інженерне 
обладнання територій, благоустрій та 
озеленення. 

2 Історична забудова включно з визначення 
будинками початку  XX ст. та цінне 
історичне середовище. 

Регенерація, реставрація, капітально-
відновлювальні роботи, ремонту та 
модернізація, малоцінного фонду, вибіркове 
нове будівництво, інженерне обладнання 
територій з врахуванням історичної 
специфіки. 

3 Забудова післяреволюційних та післявоєнних 
років (20-50рр.) 

Реставрація, капітально-відновлювальні 
роботи, ремонт (у тому числі косметичний), 
модернізація, нове будівництво, ущільнення 
забудови, інженерне обладнання та 
благоустрій території. 

4 П’ятиповерхова забудова 50-60 років. Ремонт з модернізацією внутрішнього 
планування квартир та конструктивних 
вирішень, ущільнення за рахунок нового 
будівництва житлових будинків та установ, 
поліпшення естетичного вигляду забудови. 

5 Багатоповерхова забудова 50-80-х років. Експлуатаційний та косметичний ремонт, 
ущільнення за рахунок вибіркової нової 
забудови та будівництва об’єктів 
громадсько-торгівельної мережі 
обслуговування. 

6 Садибна малоповерхова забудова різних 
років 

Регенерація та реставрація на ділянках 
історичної забудови, відтворення втрачених 
історичних будинків, ремонт та 
модернізація фонду, ущільнення за рахунок 
доведення площ присадибних ділянок до 
нормативних та нового будівництва 
житлових будинків, об’єктів 
обслуговування, інженерного обладнання 
територій та благоустрою з урахуванням 
особливостей навколишнього середовища 
та традицій. 

Примітка: Крім наведених у таблиці засобів, у забудові видів 2-6 здійснюються реконструктивні 
роботи з ліквідації аварійного малопридатного для проживання фонду, зведення частини 
придатного для експлуатації фонду, зведення частини придатного для експлуатації фонду, а 
також вирішення невідкладних загальноміських потреб – розміщення магістралей, будівництво 
шляхопроводів та розвиток руху транспорту, санація територій, перепрофілювання шкідливих у 
санітарно-гігієнічному та пожежно-вибуховому відношенні об’єктів, благоустрій територій тощо. 

 

Крім наведених способів, що перелічені в п. 3, 4, 5, 6, необхідні 

реконструктивні роботи з ліквідації ветхого, малопридатного для проживання 

житлового фонду, вирішення невідкладних загальноміських потреб - 
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розміщення магістралей, будівництво шляхопроводів, розв'язок руху транспорту, 

санація територій, їх благоустрій тощо). 

В Кривому Розі кількість будинків аварійного житлового фонду на 

01.09.20011р. по даним управлінь ЖКГ районних у місті рад нараховується 517 

переважно в Жовтневому, Інгулецькому та Саксаганському районах;  

839 багатоквартирних будинків в місті побудовані в 1919-1945 рр., тобто 

значна їх частина має вже зараз високий відсоток амортизації, а до закінчення 

проектного періоду цей відсоток ще збільшиться до 80-100%. 

Серед багатоквартирних будинків, які були побудовані в 1946-1960 рр., 

згідно з аналізом, що проведений в даній роботі, виявлено 152 будинки зага-

льною площею 47,1 тис.м2, побудованих з низькоякісних будівельних матері-

алів в післявоєнні роки. 

Таким чином, в разі зносу ветхого та амортизованого житлового фонду, а 

також фонду, що зосереджений в будинках, що побудовані з низькоякісних 

матеріалів в післявоєнні роки і мають високий відсоток зносу, можна вивіль-

нити певні території для використання для нового житлового будівництва на 

проектний період. 
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 Рис. 6.3 Баланс території м. Кривого Рогу (проектний стан) 
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Проектний житловий фонд 

 Виходячи з наведеного вище розрахунку необхідного обсягу нового 

житлового будівництва, генеральним планом були визначені території та площадки 

під нове багатоквартирне та садибне будівництво загальною площею земельної 

ділянки – 1 098,07тис. м2. 

Багатоквартирне житлове будівництво 

 Нові обсяги багатоквартирної забудови на розрахунковий строк будуть 

розміщені на площі біля 354,69га, із них 297,09га (тобто 83,8%) передбачається 

розмістити на вільних територіях; 57,6га освоїти за рахунок територій, що 

потребують реконструкції. 

 Нове багатоквартирне будівництво передбачається вести в існуючих межах 

міста. 

 Загальний обсяг нового багатоквартирного будівництва становитиме 835,4 

тис. м2 загальної площі, у тому числі: 762,07 тис. м2 загальної площі (91,2% від 

загального обсягу нового багатоквартирного будівництва) – на вільних територіях; 

73,3 тис. м2 загальної площі (8,8%) – на територіях, що потребують проведення 

заходів реконструкції. Середній розмір загальної площі квартир приймалася, згідно 

ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення». 

 Перелік майданчиків, де передбачається розмістити обсяги нового 

багатоквартирного будівництва наводиться у таблиці 6.5. 

Садибне будівництво 

 Для забезпечення населення, яке має можливість за свої кошти побудувати 

житло, були проаналізовані територіальні можливості міста і визначені площадки 

під нове садибне будівництво. 
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 Згідно розрахунків необхідного обсягу нового житлового будівництва 

необхідно розміщення садибної забудови в кількості 2 584 ділянок. Розміщення 

нового садибного будівництва передбачається на площі біля 315,59га. Обсяг нового 

садибного будівництва на протязі розрахункового строку складе 262,67 тис. м2 

загальної площі, що становитиме ~ 61,0 тис. м2 загальної площі щорічного введення 

садибного житла. Середній розмір будинку орієнтовно приймається у 130м2 

загальної площі. Середній розмір присадибної ділянки приймався орієнтовно у 

0,10га. 

Перелік майданчиків, де передбачається розмістити обсяги нового 

багатоквартирного будівництва наводиться у таблиці 6.5. 

Житловий фонд на розрахунковий строк 

 Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд міста Кривого Рогу 

зросте у 1,06 рази і складе біля 17,986 тис. м2 загальної площі. 

 Із нього 73,9% буде припадати на багатоквартирну забудову і 26,1% на 

садибну забудову. 

 Житлова забезпеченість по місту збільшиться у 1,1 рази і досягне рівня 28,2 м2 

на одного мешканця, у багатоквартирній забудові – 27,9 м2/людину і в садибній 

забудові 28,4 м2/людину. 

 Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і 

сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста. 

 Втім, прогнозуючи на розрахунковий строк структуру нового житлового 

будівництва, складно визначати в даний час, яким буде масове житлове будівництво 

до 2030 року, який тип будівель буде найбільш придатним для населення. 

 Тому, на подальших стадіях розроблення програми житлового будівництва 

необхідно залучати різні структури, що прогнозують напрямки і темпи технічного 

прогресу в цілому, а також рієлторські фірми, що володіють питаннями попиту та 

пропозицій на житло усіх видів, яке постійно змінюються. 

 Треба прийняти до уваги, що генеральний план розроблює стратегію розвитку 

міста. При розробці детальних планів територій на окремих ділянках структура та 

обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися. 



Таблиця 6.5.  
Територія Житловий фонд  

№ 
п/п 

 
Перелік майданчиків 

га тис.м2 
1. Багатоквартирне будівництво 

на вільних територіях 
   Саксаганський район 3,76 1,104 

1 Вул. Бикова (9-16 поверхи) 3,76 1,104 
 Тернівський район 39,7 15,32 
1 Район шахти «Гвардійська» (1-3 поверхи) 39,7 15,32 
 Довгинцівський район 62,41 166,73 
1 Мкр-н «Східний-3» (9-16 поверхи) 62,41 166,73 
 Жовтневий район 191,22 578,92 
1 Вул. Панкєєва (1-3 поверхи) 4,72 1,82 
2 Вул. Панкєєва (9-16 поверхи) 4,5 12,02 
3 Вул. Об’їзна (9-16 поверхи) 182,0 565,076 
    
 РАЗОМ: 297,09 762,07 

 
на територіях, що потребують реконструкції 

 Дзержинський район 9,06 2,24 
1 Вул. Орджонікідзе, обмежена вул. Тбіліська і вул. Бородіна 3,80 1,79 
2 Вул. Вокзальна, обмежена вул. Смольною і вул. Бардіна 5,26 0,45 
 Саксаганський район 17,77 30,18 
1 Вул. Іллічівська, обмежена вул. Липнева і пр. Миру 1,68 4,53 
2 Вул. Рязанова, обмежена вул. Демиденка і пр. Миру 0,84 1,35 
3 Вул. О. Бразовського 12,48 4,9 
4 Вул. Енгельса, обмежена вул. Липневою і пл. Дзержинського 0,55 4,12 
5 Пр-т Дзержинського, обмежена пр. Миру і вул. Демиденка 1,05 6,83 
6 Пр-т Дзержинського, обмежена площею Дзержинського і вул. 

Демиденка 
0,79 4,58 

7 Вул. Липнева, обмежена пр. Дзержинського і вул. Іллічівською 0,38 3,87 
    



Продовження таблиці 6.5. 
 Довгинцівський район 7,6 3,51 
1 Вул. Ленінського Комсомолу, обмежена вул. Башкирською і 

вул. Уншліхта 
6,0 2,25 

2 Вул. Башкирська 1,6 1,26 
 Жовтневий район 1,96 9,20 
1 Вул. Кропивницького, обмежена вул. Конституційною і вул. 

Томського 
0,65 2,56 

2 Вул. Симбірцева, обмежена вул. Конституційною і вул. 
Томського 

1,12 4,56 

3 Вул. Томського, обмежена вул. Симбірцева і вул. 
Констутиційною 

0,16 1,25 

4 Вул. Тухачевського 0,03 0,83 
 Центрально-Міський район 16,06 6,2 
1 Вул. Геологічна 2,01 0,78 
2 Вул. Леніна 14,05 5,42 
 Інгулецький район 5,15 22,0 
1 Вул. Громова, обмежена вул. Аврори і вул. Збагачувальною 0,65 10,53 
2 Вул. Ангарська, обмежена вул. Алуштинською та вул. 

Крондштатською 
0,35 8,45 

3 Вул. Алуштинська, обмежена вул. Кимівською та вул. 
Збагачувальною 

1,70 1,14 

4 Вул. Аврори, обмежена вул. Кимівською та вул. 
Крондштатською 

2,45 1,88 

 РАЗОМ: 57,6 73,33 
 

 
2. Садибне будівництво 
на вільних територіях 

 Саксаганський район 3,44 4,420 
1 Вул. Калініна 3,44 4,420 
 Тернівський район 31,05 34,1 
1 Вул. Доватора 20,37 22,37 
2 Вул. Адмірала Головко 10,68 11,73 



Продовження таблиці 6.5. 
 Довгинцівський район 201,31 123,5 
1 вул. Симонова (мкр-н Східний-3) 10,52 11,55 
2 Вул. Дніпропетровське шосе 9,9 14,65 
3 Вул. Самарська 176,82 85,95 
4 Вул. Кириленка 4,07 11,35 
 Жовтневий район 4,51 4,40 
1 Вул. Десантна біля Кресівського водосховища 1,14 1,25 
2 Вул. Кропивницького 3,37 3,15 
 Центрально-Міський район 75,28 96,25 
1 Вул. Уставна 6,52 7,16 
2 Вул. Піхотинська 8,84 9,82 
3 Вул. Рахманінова 22,66 29,25 
4 Вул. Зарічна 7,96 11,58 
5 Вул. Леніна 1,27 3,15 
6 Мкр-н «Всебрацьке-2» 4,07 4,14 
7 Район колишнього піонер лагерю «Ластівка» 23,96 31,15 
    
 РАЗОМ: 315,59 262,67 
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7. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

7.1 Організація громадського обслуговування 
 
Стан мережі об’єктів громадського призначення сьогодні і на перспективу 

зумовлено економічною кризою, що помітно вплинула на їх проектування і 

будівництво (типове і експериментальне). Фінансові обмеження на розробку і 

будівництво цих об’єктів привели до старіння, срокочення кількості проектів, а 

також до зниження їх якості. 

Під час проектування системи громадського обслуговування в умовах 

формування ринкових відносин виявлені дві особливості: 

- перехід від рівномірного розподілу послуг до вільної конкуренції, коли 

витісняються слабкі, а великі об’єкти концентруються в одних районах. У результаті 

виникають складнощі у проектувальників та адміністрації поселень, де сфера 

обслуговування повністю виходить з-під контролю; 

- розшарування системи обслуговування, коли в одному і тому ж районі 

з’являються заклади одного виду, але різного класу, орієнтовані на різні майнові 

верстви населення. 

В умовах ринкових відносин, що складаються, для контролю над формуванням 

системи обслуговування пропонується організація мережі об’єктів громадського 

призначення на основі певного соціального мінімуму забезпеченості закладами та 

підприємствами обслуговування населення. Такий показник має бути обов’язковим 

для всіх поселень і буде збільшуватись у перспективі. 

За цим показником повинна розраховуватись кількість закладів і підприємств, 

що відображено в ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських 

та сільських поселень». За наявності відповідних обґрунтувань і погоджень 

територіальними органами можуть затверджуватися місцеві, регіональні соціальні 

нормативи. 

Організація громадського обслуговування створює умови для раціонального 

забезпечення всебічних потреб населення у різних видах послуг, які реалізуються в 

закладах і підприємствах обслуговування. 
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Об’єкти обслуговування об’єднуються за ознакою спільності свого 

функціонального призначення та утворюють відповідні мережі закладів і 

підприємств. 

Основні мережі закладів і підприємств обслуговування охоплюють: 

- навчально-виховні заклади; 

- культурно-видовищні та дозвіллєві заклади мистецтва та культові споруди; 

- заклади охорони здоров’я та соціального захисту, спортивні та фізкультурно-

оздоровчі, масового відпочинку та туризму; 

- підприємства торгівлі, ресторанного господарства, побутового 

обслуговування та комунального господарства. 

Кожна з перелічених мереж має свою ієрархічну структуру, яка формується із 

закладів і підприємств різної місткості, з різними радіусами обслуговування, 

періодичністю звертання до них. 

Сукупність мереж закладів і підприємств обслуговування утворює єдину 

систему обслуговування, яка є важливим елементом соціальної інфраструктури 

міських і сільських поселень. 

 
Рис. 7.1. Територіальні відмінності величини радіусу доступності об’єктів  

соціальної інфраструктури 
 
Основною вимогою до розміщення тих чи інших закладів та підприємств 

обслуговування в поселеннях є створення зручніших умов для одержання 

населенням послуг необхідного виду, рівня та якості. 
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Це потребує вирішення містобудівних завдань розміщення одного чи 

комплексу закладів та підприємств з урахування величини міського та сільського 

поселення, його народногосподарського і адміністративного значення, положення в 

системах обслуговування та розселення. 

Об’єкти обслуговування залежно від характеру, кількості та рівня розвитку їх 

послуг, частоти користування ними поділяються на заклади і підприємства 

повсякденного та епізодичного обслуговування.  

До об’єктів з повсякденним обслуговуванням належать дошкільні навчальні 

заклади, початкові та й середні школи, приміщення для фізкультурно-оздоровчих 

занять та дозвілля, роздавальні пункти молочної кухні, підприємства торгівлі з 

асортиментом продовольчих товарів повсякденного попиту тощо. 

До установ та підприємств періодичного попиту належать позашкільні заклади, 

аптеки, поліклініки, клубні заклади та центри дозвілля, танцювальні зали, 

кінотеатри та відео зали, бібліотеки, спеціалізовані магазини з товарами 

періодичного попиту, підприємства побутового обслуговування, у тому числі 

комплексні приймальні пункти, пральні, підприємства хімчистки, лазні й душові, 

відділення зв’язку та філії ощадного банку тощо. 

Епізодичну частоту попиту мають лікарні та пологові будинки, театри, цирки, 

спеціалізовані підприємства побутового обслуговування, у тому числі пов’язані з 

ремонтом складної побутової техніки, ремонтом та пошиттям верхнього одягу та 

взуття тощо. 

Частота користування закладами та підприємствами обслуговування пов’язана з 

величиною радіуса обслуговування або витратами часу та пішохідне пересування чи 

з використанням транспорту. 

Так, для дошкільних навчальних закладів загального типу і початкових шкіл 

радіуси обслуговування не повинні перевищувати у містах 300м, у сільських 

поселеннях – 500м. 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять та дозвілля, роздавальні 

пункти молочної кухні, аптеки, підприємства торгівлі з товарами повсякденного 

попиту, майстерні дрібного ремонту взуття та одягу, відділення зв’язку та філії 
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ощадного банку розміщуються у містах з радіусом обслуговування, який не 

перевищує 500м. 

Поліклініки та їх філії розміщуються з урахуванням радіуса обслуговування, 

який не перевищує у містах 1000м.  

Заклади і підприємства обслуговування розміщуються у населених пунктах як 

окремі об’єкти або у комплексі об’єктів. 

Передумовою розміщення закладів і підприємств у комплексі з іншими є 

можливість створення спеціалізованих центрів та поліфункціональних комплексів 

обслуговування, які забезпечують більш ефективне використання території 

забудови, інженерних споруд та комунікацій, а також спільне використання 

допоміжних приміщень. Крім цього комплексне розміщення закладів і споруд на 

спільній ділянці пов’язане з економією часу та зусиль населення на одержання 

декількох видів різних послуг у одному центрі обслуговування. 

В Генеральному плані міста Кривого Рогу закладаються основи раціональної 

організації та розміщення мережі закладів та підприємств обслуговування, що 

забезпечують сприятливі умови для життя, праці та відпочинку населення міста. 

В сучасних умовах рівень забезпеченості населення закладами обслуговування 

в місті Кривому Розі нижче нормативного. Крім того, частина закладів розташована 

не в пристосованих приміщеннях, що знижує якість обслуговування населення. При 

розрахунку закладів та підприємств обслуговування в Генеральному плані 

враховане значення м. Кривого Рогу в системі розселення.  

 

 7.2 Дитячі дошкільні заклади, дитячі будинки 
 

Мережа навчально-виховних закладів включає: дошкільні навчальні заклади, 

загальноосвітні школи, професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади I-II та 

III-IV рівнів акредитації. 

Дошкільними навчальними закладами є: дитячі садки, ясла-садки, дитсадки з 

початковою школою загального, спеціального (для дітей з вадами розвитку) та 

санаторно-оздоровчого типу, а також центри розвитку дитини, групи 

короткотривалого перебування для обслуговування дітей, які виховуються дома. 
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Кількість місць у дошкільних закладах розраховується залежно від 

демографічної структури населення міста чи району на підставі статистичних даних. 

Рівень забезпеченості дітей дошкільними навчальними закладами приймається до 

60-70%, у тому числі для дитячих ясел-садків загального типу з денним 

перебуванням дітей – 45-55%, для дитячих ясел-садків цілодобового перебування 

дітей у закладах спеціального та санаторно-оздоровчого типів (для дітей з вадами 

розвитку) – 15%. 

Станом на 2011р. в місті Кривому Розі функціонує 154 дитячих дошкільних 

заклади  з розрахунковою ємністю - 23,077 тис. місць проти 162 дитячих дошкільних 

заклади з розрахунковою ємністю – 45,462 тис. місць у 1985р. 

Зменшення кількості дітей в цих закладах за останні 26 років становить 51%. 

Будівлі дитячих закладів є спеціальними, побудованими за проектами, рівень 

амортизації в середньому становить 37% (максимально до 45%). Середня ємність 

закладів – 442 місця.  

Нижче у таблиці 7.1 та рис. 7.1, наведені дані щодо рівня забезпеченості 

дитячими дошкільними закладами в розрізі окремих адміністративних районів міста 

(дані на 2011р.). 

Таблиця 7.1 
№ 
п/п 

Нормативна величина 
в розрахунку на  

1000 чол. населення  

Нормативне 
значення 

кількості місць, 
(місць) 

Фактичне 
значення 

кількості місць, 
(місць) 

Фактична величина 
в розрахунку на 

 1000 чол.  населення 

 
1 

 
30,18 

 
20 111 

 
23 077 

 
35 

 
Фактична кількість місць в дошкільних дитячих закладах становить – 23 077, 

нормативне значення кількості місць в дошкільних дитячих закладах при кількості 

населення 666,393тис. осіб, згідно ДБН 360-92** становить 20 111.  

Відсоток забезпеченості дитячими дошкільними закладами відносно норми 

становить 115%. 
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Рис. 7.1 Рівень забезпеченості дитячими дошкільними закладами 
 

В Кривому Розі розташовані також чотири дитячі будинки загальною ємністю 

740 місць; всі заклади побудовані за спеціальними проектами, амортизовані всього 

на 30-40%. Три заклади функціонують в найбільш крупних районах міста – 

Жовтневому та Саксаганському (540 місць). 

Дислокація дитячих дошкільних закладів міста в розрізі адміністративних 

районів: 

1. Центрально-Міський район.  

Кількість закладів – 20 шт. з них: 20 шт. – комунальні дошкільні навчальні 

заклади загального розвитку. 

2. Дзержинський район.  

Кількість закладів – 20 шт. з них: 15 шт. – комунальні комбіновані дошкільні 

навчальні заклади загального розвитку; 1 шт. - комунальний дошкільний навчальний 

заклад з художньо-естетичного профілю; 3 шт. - комунальні спеціалізовані 

дошкільні навчальні заклади; 1 шт. – санаторний дошкільний навчальний заклад. 

3. Жовтневий район.  

Кількість закладів – 29 шт. з них: 27 шт. – комунальні дошкільні навчальні 

заклади загального розвитку; 1 шт. - комунальний санаторний дошкільний 

навчальний заклад; 1 шт. – навчально-виховний комплекс «Дитячий садок – 

початкова школа». 
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4. Інгулецький район.  

Кількість закладів – 16 шт. з них: 14 шт. – комбіновані дошкільні навчальні 

заклади загального розвитку; 1 шт. - комунальний санаторний дошкільний 

навчальний заклад; 1 шт. – комунальний дошкільний спеціалізований заклад. 

5. Тернівський район.  

Кількість закладів – 19 шт. з них: 3 шт. – спеціалізовані навчально-виховні 

комплекси «Дитячий садок – початкова школа»; 14 шт. - комунальні дошкільні 

навчальні заклади загального розвитку; 1 шт. – комунальний дошкільний 

навчальний заклад гуманітарних та художньо-оздоровчого профілів; 1 шт. – 

комунальний дошкільний навчальний заклад фізкультурно-оздоровчого профілю. 

6. Саксаганський район.  

Кількість закладів – 28 шт. з них: 24 шт. - комунальні дошкільні навчальні 

заклади загального розвитку; 1 шт. – дошкільний виховний заклад фізкультурно-

оздоровчого профілю; 2 шт. – комунальні санаторні дошкільні навчальні заклади; 1 

шт. – навчально-виховний комплекс «Дитячий садок – початкова школа». 

7. Довгинцівський район.  

Кількість закладів – 22 шт. з них: 17 шт. - комунальні дошкільні навчальні 

заклади загального розвитку; 1 шт. – комбінований дошкільний виховний заклад з 

групами для дітей з мовними вадами і затримкою психічного розвитку; 2 шт. – 

комунальні санаторні дошкільні навчальні заклади; 1 шт. – навчально-виховний 

комплекс «Дитячий садок – початкова школа»; 1 шт. – середня загальноосвітня 

школа вальдорфської орієнтації. 

 

Зважаючи на сучасний стан забезпеченості дитячими дошкільними закладами 

(115%), для збільшення якості обслуговування та рівня забезпеченості дитячими 

дошкільними закладами, рішенням даного Генерального плану є об’єднання 

дитячих дошкільних закладів з початковою школою на базі діючих шкіл.  

Метою освіти є формування такого рівня соціальної зрілості учнів, який буде 

достатнім для забезпечення їхньої самостійності в різних серах життєдіяльності. 

Компетентнісний підхід у освіті покликаний подолати прірву між освітою та 
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життям. Формування компетентностей учнів відбувається у процесі обов'язкової 

взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу. 

Тому в сучасних умовах виникла потреба в диференційованому навчанні всіх 

але не за однаковими навчальними планами та програмами. Альтернативою цього є 

спеціалізація та профілізація шкіл. Концепція профільного навчання 

загальноосвітньої школи спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку 

освіти та тому ґрунтується на принципах: наступності й альтернативності; 

варіативності і альтернативності; диференціації; гнучкості. 

Вирішити ці завдання допоможе створення єдиною безперервної системи, яку 

можна представити як освітній округ. Центром такого округу буде заклад нового 

типу - навчально-виховний комплекс. 

Головна ідея творення освітнього округу полягає в: організації безперервного, 

гармонійного розвитку особистості дитини; раціональному поєднанні діяльності 

дошкільних, шкільних, позашкільних закладів освіти. 

Структура освітнього округу: об'єднання «Початкова школа - дитячий садок 

(садки) мікрорайону»; мережа загальноосвітніх шкіл (ІІ ступеня) у двох рівнях: 

гімназійні класи та загальноосвітні класи; мережа профільних шкіл округу; 

міжшкільний виробничий комбінат; центр (центри) розвитку творчості і здоров'я 

дітей. 

Створення такого освітнього округу дозволить:  

- створити систему неперервної освіти на основі тісного взаємозв'язку 

вихователів, учителів, керівників творчих колективів та спортивних секцій, 

наукових працівників; 

-  реалізувати принцип наступності в освіті та вихованні через розробку нового 

(єдиного) змісту освіти, яке забезпечить єдність культурного та освітнього просторів 

з центром формування духовно-моральних основ розвитку дитини; 

- забезпечити єдність навчання та виховання як показника економічного і 

політичного розвитку суспільства; 

- організувати ранню діагностику фізичного, психічного, соціального і 

духовного розвитку дитини та реалізувати на цій основі особистісно зорієнтований 

підхід у навчанні; 
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- скорегувати функції центру і регіонів, сформувати освітньо-культурний 

простір для задоволення потреб громадян і регіонального ринку праці, врегулювати 

взаємодію середньої та вищої школи. 

Основні принципи побудови освітнього округу: 

- особистісно зорієнтоване навчання; 

- цілісність і безперервність; 

- природовідповідальність і диференціація навчання та виховання; 

- гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу; 

- цільного компонентів освіти, розвитку та виховання; 

- варіативність і практична спрямованість навчання. 

Основні напрями роботи: формування творчо працюючих колективів із високим 

рівнем професіоналізму; удосконалення системи управління; матеріально-технічне 

забезпечення навчальних та виховних закладів округу: література, навчально-наочні 

та методичні посібники комп'ютерне та програмне забезпечення, аудіовізуальна 

апаратура тощо; модифікація змісту навчально-виховного процесу. структури його 

організації; пошуки і впровадження сучасних педтехнологій; оволодіння системою 

дистанційної освіти; розробка та впровадження авторських програм та використання 

варіативних навчальних планів; здійснення передпрофільної підготовки в основній 

школі (широка варіативність курсів за вибором); організаційне поєднання виховного 

та навчального процесів із науково-дослідницькою, творчою діяльністю всіх ланок 

округу; спеціалізація і профілізація шкіл ІІІ ступеня, що забезпечить 

наступноперспективні зв'язки між середньою і професійною освітою; розвиток 

взаємодії профільних та ліцейних класів і провідних вищих навчальних закладів 

регіону. 

Оновлення змісту освіти та методів навчання 

Зміст загальної освіти, закріплений проектами освітніх стандартів досі 

зорієнтований на передачу «основ наук», а не на конструювання цілісної 

світоглядної картинки буття, тому удосконалення змісту освіти на сучасному етапі 

розвитку освіти та його структурної організації передбачає: 
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«Дитячий садок - школа І ступеня»: 

- підготовку дітей до школи треба починати завбого до початку навчання; 

- роботу з організації наступності між дошкільною та шкільною освітою треба 

вести у трьох напрямках; 

- робота з батьками; 

- робота з дітьми; 

- робота з педагогічними кадрами; 

- направлення змісту дошкільного навчання на всебічний, гармонічний розвиток 

дитини, формування фізично здорової особистості та її творчих здібностей; 

- створення профільних груп в дитячих садках мікрорайону та їх наступність у 

початковій школі; 

- шкільне навчання повинно логічно і послідовно витікати з дошкільної освіти; 

- створення варіативного компоненту навчального плану початкової школи і 

широкий вибір розвивальних курсів; 

- введення в зміст дошкільного та початкового навчання курсів, направлених на 

розвиток комунікативних навичок спілкування; 

- введення в зміст початкового навчання основ інформатики. 

 

 7.3 Загальноосвітні школи, школи-інтернати, спеціальні школи 
 

Мережа навчально-виховних закладів включає: дошкільні навчальні заклади, 

загальноосвітні школи, професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади I-II та 

III-IV рівнів акредитації. 

Загальноосвітніми навчальними закладами є: початкові, неповні середні 

(базові), середні загальноосвітні та спеціалізовані (ліцеї, гімназії), школи, школи-

інтернати загального, спеціалізованого, спеціального та санаторного типів.  

Крім того, до мережі навчально-виховних закладів включаються також об’єкти 

позашкільного виховання: Будинок школярів, центри дитячої творчості, станція 

юних натуралістів, станція юних туристів, дитячо-юнацька спортивна школа, дитяча 

школа мистецтв (музична, образотворча, хореографічна та ін.). 

Розрахункові місткості загальноосвітніх шкіл визначаються залежно від 

демографічної структури населення в межах зони впливу відповідної школи за умов 
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стовідсоткового охоплення дітей неповним середнім навчанням (школою I-II 

ступенів). Охоплення старшою школою (IIIступеня) визначається органами 

державного управління освітою. 

Станом на 2011р. в місті Кривому Розі функціонує 129 загальноосвітніх шкіл, 

шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл з розрахунковою ємністю – 120,760 тис. місць 

проти 25 загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл з 

розрахунковою ємністю – 104,154 тис. місць у 1985р. 

Збільшення кількості дітей в цих закладах за останні 26 років становить 86%. 

Будівлі дитячих закладів є спеціальними, побудованими за проектами, рівень 

амортизації в середньому становить 28% (максимально до 35%). Середня ємність 

закладів – 146 місць.  

В Кривому Розі розташовані також 12 шкіл-інтернатів загальною ємністю 2800 

місць; всі заклади побудовані за спеціальними проектами, амортизовані всього на 

30-45%.  

Школи-інтернати розташовані в чотирьох районах міста: 

- в Дзержинському районі – 1 на 200 місць; 

- в Інгулецькому районі – 3 на 600 місць; 

- в Жовтневому районі – 5 на 1100 місць; 

- в Саксаганському районі – 2 на 700 місць; 

- в Тернівському районі - 1 на 200 місць. 

Три заклади мають санаторний профіль (700 місць). 

Нижче у таблиці 7.2 та рис. 7.2, наведені дані щодо рівня забезпеченості 

загальноосвітніми школами, школами-інтернатами та спеціалізованими школами в 

розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 2011р.). 

Таблиця 7.2  
№ 
п/п 

Нормативна величина 
в розрахунку на 1000 

чол.  
населення  

Нормативне 
значення 

кількості місць, 
(місць) 

Фактичне 
значення 

кількості місць, 
(місць) 

Фактична 
величина 

в розрахунку на 
1000 чол.  
населення 

 
1 

 
64,21 

 
42 790 

 
61 785 

 
92,7 
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Фактична кількість місць в школах становить – 61 785, нормативне значення 

кількості місць в школах при кількості населення 666,393тис. осіб, згідно ДБН 360-

92** становить 42 790.  

Відсоток забезпеченості загальноосвітніми школами, школами-інтернатами та 

спеціалізованими школами відносно норми становить 144%. 
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школах, 
тис. чол.

Жовтн. р-н Центр-
Міськ. р-н

Довгинц. р-
н

Саксаган.
р-н

Дзержинск.
р-н

Тернівськ.
р-н

Інгулец. р-н

адміністративний район

нормативне значення кількості дітей в загальноосвітніх школах, тис. чол

фактичне значення кількості дітей в загальноосвітніх школах, тис. чол.
 

Рис. 7.2 Рівень забезпеченості загальноосвітніми школами, школами-інтернатами 
 та спеціалізованими школами 

 
Дислокація загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл міста в розрізі 

адміністративних районів. 

1. Центрально-Міський район.  

Кількість закладів – 22 шт. з них: 19 шт. – загальноосвітні школи I-III ступенів; 

1 – ліцей; 1 – гімназія; 1 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької 

школи. 

2. Дзержинський район.  

Кількість закладів – 14 шт. з них: 1 шт. – загальноосвітня школа I-II ступенів; 9 

шт. - загальноосвітні школи I-III ступенів; 1 шт. – загальноосвітня школа з 

поглибленим вивченням біології; 1 шт. – гімназія; 1 шт. – науково-технічний 

металургійний ліцей; 1 шт. – гімназія; 1 шт. – загальноосвітня школа I-III ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов. 
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3. Жовтневий район.  

Кількість закладів – 21 шт. з них: 18 шт. – загальноосвітні школи I-III ступенів; 

1 шт. – спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов; 1 шт. – 

ліцей; 1 шт. – гімназія. 

4. Інгулецький район.  

Кількість закладів – 12 шт. з них: 11 шт. – загальноосвітні школи I-III ступенів; 

1 шт. – гуманітарно-естетична гімназія. 

5. Тернівський район.  

Кількість закладів – 21 шт. з них: 18 шт. – загальноосвітні школи I-III ступенів; 

1 шт. – навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів – 

дитячий садок»; 1 шт. – ліцей; 1 шт. – гімназія. 

6. Саксаганський район.  

Кількість закладів – 24 шт. з них: 18 шт. - загальноосвітні школи I-III ступенів; 1 

шт. – природничонауковий ліцей; 1 шт. – спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов; 1 шт. – спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

економіки і права; 1 шт. – спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

української філології; 1 шт. – спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

суспільно-гуманітарних дисциплін; 1 шт. – гімназія. 

7. Довгинцівський район.  

Кількість закладів – 15 шт. з них: 11 шт. - загальноосвітні школи I-III ступенів; 1 

шт. – педагогічна гімназія; 1 шт. – гуманітарно-технічний ліцей; 1 шт. – науково-

металургійний ліцей; 1 шт. – спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

суспільно-економічних дисциплін. 

 
 7.4 Заклади освіти I-IV рівнів акредитації, професійно-технічної освіти 

 

Мережа навчально-виховних закладів включає: дошкільні навчальні заклади, 

загальноосвітні школи, професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади I-II та 

III-IV рівнів акредитації. 

Професійно-технічні училища та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації 

залежно від свого призначення поділяються на: заклади, які готують кадри для 

сфери побутового обслуговування, охорони здоров’я, мистецтва, різних галузей 
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промисловості, зв’язку, будівництва, транспорту, сільського та лісового 

господарства. 

Кількість учнів професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів I-

II рівнів акредитації приймається у межах 3% від чисельності населення міста з 

загальною кількістю жителів більше ніж 10 тис. чол., а для міст з кількістю жителів 

більше 20 тис. чол. – 5%. 

Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації розміщуються у сельбищних та 

приміських зонах міст, а також науково-навчальних центрах, де навчальні заклади 

та науково-дослідні інститути є основною містоутворюючою базою. Навчальні 

центри та окремі вищі навчальні заклади повинні мати зручні транспортні зв’язки з 

містом і розміщуватись на відстані не більше ніж 30-40 хвилин транспортної 

доступності міського центру. 

Станом на 2011р. в місті функціонує 16 вищих навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації з розрахунковою ємністю – 31,641 тис. осіб; 15 навчальних закладів I-II 

рівнів акредитації з розрахунковою ємністю – 14,002 тис. осіб та 15 професійно-

технічних закладів з розрахунковою ємністю – 7,349 тис. осіб. 

Нижче у таблиці 7.3, наведені дані про кількість вищих навчальних закладів I-

IV рівнів акредитації, I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних 

закладів у місті та їх ємність в розрізі окремих адміністративних районів міста (дані 

на 2011р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3 Дислокація навчальних закладів I-IV рівнів акредитації 
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Таблиця 7.3  
№ 
п/п 

 
Назва закладів 

Рівень 
акредитації

Факт. 
кількість 
студентів, 

осіб 

Розрах. 
кількість 
студентів, 

осіб 

Кількість 
студентів денного 

відділення, 
осіб 

1 2 3 4 5 6 
Дзержинський район 

1 Криворізький 
технічний університет 

IV 11517 10585 5613 

2 Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет 

IV 5578 6900 3850 

3 Приватний навчальний 
заклад «Інститут 
ділового 
адміністрування» 

III 713 840 239 

4 Криворізький 
металургійний 
факультет Національної 
металургійної академії 
України 

III 2778 975 661 

5 Криворізький 
навчальний центр 
Одеської Національної 
юридичної академії 

IV 1235 330 0 

6 

Навчально-
консультаційний центр 
Національного 
транспортного 
університету 

III 704 300 0 

7 

Криворізький інститут 
приватного вищого 
навчального закладу 
Кременчуцький 
університет економіки, 
інформаційних 
технологій і управління 

III 418 280 247 

Жовтневий  район 
1 Криворізький 

факультет 
Дніпропетровського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 

III 553 250 183 

2 

Криворізький 
факультет Запорізького 
національного 
університету у  
м. Кривому Розі 

IV 710 710 0 
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Продовження таблиці 7.3  
№ 
п/п 

 
Назва закладів 

Рівень 
акредитації

Факт. 
кількість 
студентів, 

осіб 

Розрах. 
кількість 
студентів, 

осіб 

Кількість 
студентів денного 

відділення, 
осіб 

1 2 3 4 5 6 

3 

Навчально-
консультаційний центр 
Харківського 
національного 
автомобільно-
дорожнього 
університету у м. 
Кривому Розі 

III 218 150 0 

Саксаганський  район 

1 

Криворізький 
навчальний центр 
Донецького державного 
університету економіки 
і торгівлі імені М.Туган 
– Барановського  

IV 518 100 0 

2 

Відокремлений 
підрозділ «Запорізького 
інституту економіки та 
інформаційних 
технологій» у м. 
Кривому Розі  

III 1031 515 332 

Центрально-міський  район 
1 Криворізький 

економічний інститут 
державного вищого 
навчального закладу 
«Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана» 

III 4842 3500 2740 

2 

Навчально-
консультаційний центр 
Харківського 
національного 
університету 
радіоелектроніки 

IV 167 275 0 

3 

Криворізька філія 
приватного вищого 
навчального закладу 
«Європейський 
університет» 

IV 440 414 236 

4 

Криворізький інститут 
ім. П. Калнишевського 
Міжрегіональної 
Академії управління 
персоналом 

III 219 150 43 

Всього: 31 641 26 274 14 144 
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Таблиця 7.4 
№ 
п/п 

 
Назва закладів 

Рівень 
акредитації

Факт. 
кількість 
студентів, 

осіб 

Розрах. 
кількість 
студентів, 

осіб 

Кількість 
студентів денного 

відділення, 
осіб 

1 2 3 4 5 6 
Дзержинський район 

1 Криворізький технікум 
Національної 
металургійної академії 
України 

I 783 960 662 

2 Криворізький 
коксохімічний технікум 
Національної 
металургійної академії 
України 

I 722 1005 703 

3 
Криворізький 
будівельний коледж 

І 422 450 315 

4 

Криворізький медичний 
коледж, заснований на 
спільній власності 
територіальних громад 
сіл, селищ і міст 
Дніпропетровської 
області 

ІІ 1443 1500 1069 

Жовтневий  район 
1 Гірничий технікум 

Криворізького 
технічного 
університету 

I 945 2000 814 

2 

Криворізький гірничо 
електромеханічний 
технікум Криворізького 
технічного 
університету 

І 1186 1900 1031 

3 

Криворізький 
автотранспортний 
технікум Криворізького 
технічного 
університету 

І 1099 2100 899 

4 

Криворізький коледж 
економіки та 
управління Державного 
вищого навчального 
закладу «Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана» 

І 817 1200 651 

 
 
 
 
 



 161
Продовження таблиці 7.4 
№ 
п/п 

 
Назва закладів 

Рівень 
акредитації

Факт. 
кількість 
студентів, 

осіб 

Розрах. 
кількість 
студентів, 

осіб 

Кількість 
студентів денного 

відділення, 
осіб 

Інгулецький  район 
1 Інгулецький технікум 

Криворізького 
технічного 
університету 

I 554 960 538 

2 Політехнічний коледж 
Криворізького 
технічного 
університету 

І 1057 1500 893 

Саксаганський  район 
1 Криворізький 

державний комерційно-
економічний технікум 

І 851 990 664 

Тернівський  район 

1 

Індустріальний 
технікум Криворізького 
технічного 
університету 

 759 1200 594 

Центрально-міський  район 
1 Український 

політехнічний технікум 
I 1249 2130 485 

2 

Комунальний вищий 
навчальний заклад 
«Криворізьке обласне 
музичне училище» 

 255 280 255 

3 

Криворізький коледж 
національного 
авіаційного 
університету 

ІІ 1860 2525 1526 

Всього: 14 002 20 700 11 099 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.4 Дислокація навчальних закладів I-II рівнів акредитації 
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Таблиця 7.5   
№ 
п/п  

Назва закладів 
Кількість учнів,

осіб 
1 2 3 

Центрально-Міський  район 978 

1 
Міжрегіональний центр підготовки і перепідготовки звільнених у 
запас військовослужбовців 

978 

Дзержинський  район 1 445 
1 Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 525 

2 
Криворізький центр професійної освіти металургії та 
машинобудування (колишнє ПТУ №45) 

800 

3 Навчально – виробничий центр №80 (при виправній колонії №80) 120 
Жовтневий  район 1 906 

1 Криворізький навчально-виробничий центр (колишнє ПТУ №7) 770 

2 
Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів будівельної галузі (колишнє ПТУ №14) 

351 

3 
Криворізький професійний гірничо-електромеханічний ліцей 
(колишнє ПТУ №29) 

335 

4 
Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей 
(колишнє ПТУ №30) 

450 

Інгулецький  район 363 
1 Інгулецький професійний ліцей (колишнє ПТУ №44) 363 

Саксаганський  район 1 550 

1 
Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей 
(колишнє ПТУ №37) 

365 

2 
Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей 
(колишнє ПТУ №46) 

511 

3 
Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів 
торгівлі та ресторанного сервісу (колишнє ПТУ №62) 

360 

4 Криворізький професійний ліцей (колишнє ПТУ №66) 314 
Тернівський  район 1 107 

1 
Криворізький професійний будівельний ліцей (колишнє ПТУ 
№39) 

507 

2 Криворізький центр професійної освіти (колишнє ПТУ №86) 600 
Всього: 7349 
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Рис. 7.5 Дислокація професійно-технічних навчальних закладів 
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 7.5 Заклади охорони здоров’я та соціальної допомоги 

 
Мережа закладів охорони здоров’я міста складається з 48 лікувально-

профілактичних закладів, серед яких 13 багато профільних лікарень, 6 самостійних 

поліклінік, 3 дитячі лікарні та поліклініка, 2 пологових будинки, 8 стоматологічних 

поліклінік, 4 диспансери, станція швидкої медичної допомоги та переливання крові, 

медико-генетичний центр, міська інфекційна лікарня, центр здоров’я, центр 

профілактики та боротьби зі СНІД, Будинок дитини, косметологічна лікарня, 3 

дитячих санаторії, 198 приватних медичних закладів та установ, відділова лікарня 

ст. Кривий Ріг-Головний ДП «Придніпровська залізниця», державна лікарня 

Криворізького міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, 4 

поліклініки промислових підприємств, комунальне підприємство «Фармація», 8 

санепідемстанцій, Науково-дослідний інститут промислової медицини, факультет 

післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, Медичний 

коледж та училище підвищення кваліфікації, 8 медико-соціальних експертних 

комісій та Криворізьке бюро судово-медичної експертизи.   

Нижче у таблиці 7.6, 7.7, 7.8 та рис. 7.6, 7.7, 7.8 наведені дані про кількість 

лікарень, поліклінік та аптек у місті та їх ємність в розрізі окремих адміністративних 

районів міста (дані на 2011р.). 

Таблиця 7.6   
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 

(м2/чол.) 

Нормативне 
значення 

кількості ліжок 
(шт.) 

Фактичне 
значення 

кількості ліжок 
(шт.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 1 272 755 

2 Дзержинський  65,24 923 540 
3 Жовтневий 58,64 830 1 153 
4 Інгулецький 133,75 1 892 490 
5 Тернівський 82,57 1 168 1 435 
6 Саксаганський 137,08 1 940 1 645 
7 Довгинцівський 99,23 1 404 540 

  
Разом по місту 

 
666,393 

 
 
 
 

14,15 

 
9 429 

 
6 558 
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Фактична кількість ліжок становить – 6 558, нормативне значення кількості 

ліжок при кількості населення 666,393тис. осіб, згідно ДБН 360-92** становить 9 

429.  

Відсоток забезпеченості кількістю ліжками в лікарнях відносно норми  

становить 70%. 

Таблиця 7.7  
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 

(м2/чол.) 

Нормативне 
значення 
кількості 
відвідувань 

(шт.) 

Фактичне 
значення 
кількості 
відвідувань 

(шт.) 
1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 2158 2187 

2 Дзержинський  65,24 1566 3020 
3 Жовтневий 58,64 1407 3520 
4 Інгулецький 133,75 3210 2610 
5 Тернівський 82,57 1982 2150 
6 Саксаганський 137,08 3290 3645 
7 Довгинцівський 99,23 2381 1700 

  
Разом по місту 

 
666,393 

 
 
 
 

24 

 
15 993 

 
18 832 

 
Фактична кількість відвідувань становить – 18 832 на добу, нормативне 

значення кількості відвідувань при кількості населення 666,393тис. осіб, згідно ДБН 

360-92** становить 15 993 на добу.  

Відсоток забезпеченості кількістю відвідувань в поліклініках відносно норми  

становить 118%. 

Таблиця 7.8  
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 

(м2/чол.) 

Нормативне 
значення 
кількості 
об’єктів 

(шт.) 

Фактичне 
значення 
кількості 
об’єктів 
 (шт.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 8,1 38 

2 Дзержинський  65,24 5,9 33 
3 Жовтневий 58,64 5,3 50 
4 Інгулецький 133,75 12,0 18 
5 Тернівський 82,57 7,4 31 
6 Саксаганський 137,08 12,3 62 
7 Довгинцівський 99,23 8,9 25 

  
Разом по місту 

 
666,393 

 
 
 
 

0,09 

 
59,9 

 
257 
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Фактична кількість аптек становить – 257 шт., нормативне значення кількості 

відвідувань при кількості населення 666,393тис. осіб, згідно ДБН 360-92** 

становить 59,9 шт.  

Відсоток забезпеченості кількістю відвідувань в аптеках відносно норми  

становить 429%. 

В Кривому Розі розташовані також 2 пологових будинки загальною кількості 

ліжок 360; 1 ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІД», 1 ОКЗ 

«Криворізька станція переливання крові», 1 ОКЗ «Міський центр здоров’я», 1 ОКЗ 

«Криворізький онкологічний диспансер», 1 ОКЗ «Психоневрологічний диспансер м. 

Кривого Рогу», 1 ОКЗ «Криворізький шкіряно венерологічний диспансер», 1 КП 

«Криворізька косметологічна лікарня», 1 ОКЗ «Криворізький протитуберкульозний 

диспансер №2», 1 ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики та пренатальної 

діагностики».  

Чотири санаторно-лікувальні заклади розташовані в чотирьох районах міста: 

- в Центрально-Міському районі – ОКЗ «Криворізький дитячий 

кардіоревматологічний санаторій» на 80 місць; 

- в Жовтневому районі –  ОКЗ «Дитячий пуль монологічний санаторій» на 75 

місць; 

- в Саксаганському районі – ОКЗ «Дитячий кістково-туберкульозний 

санаторій» на 75 місць; 

- в Довгинцівському районі – ОКЗ «Дитячий туберкульозний санаторій» на 70 

місць. 
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Рис. 7.6 Рівень забезпеченості лікарнями 
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Рис. 7.7 Рівень забезпеченості поліклініками 
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Рис. 7.8 Рівень забезпеченості забезпеченості аптеками 
 

На території міста розташовані 8 «Територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» в Дзержинському, Довгинцівському, 

Жовтневому, Інгулецькому, Тернівському, Саксаганському та Центрально-Міському 

районах на 16 274 чол., 1 «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. 

Кривому Розі» в Саксаганському районі на 50 чол., 2 «Будинки милосердя» в 

Тернівському районі на 200 чол., 1 «Будинок нічного перебування» в Жовтневому 

районі на 60 чол., 1 «Криворізький дитячий будинок-інтернат» в Саксаганському 

районі на 160 чол., 1 «Криворізький психоневрологічний інтернат 

Дніпропетровської обласної ради» на 300 чол.  

 
З метою забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та 

ефективною первинною медико-санітарною допомогою створено законодавчу базу 

реформування, а саме є Закони України «Про порядок проведення реформування 

системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та 

м. Києві», «Про Загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року», Постанова 

Кабінету Міністрів України від 17.02.2010р. №208 «Деякі питання удосконалення 

системи охорони здоров’я», накази Міністерства охорони здоров’я від 20.05.2011р. 

№301 «Про внесення змін до переліку закладів охорони здоров’я» та від 
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29.06.2011р. «Про внесення змін до переліку закладів охорони здоров’я» та від 

29.06.2011р. «Про затвердження примірного статуту Центру первинної медико-

санітарної допомоги», а також рішення Регіонального комітету з економічних 

реформ при Дніпропетровській обласній державній адміністрації на виконання 

Указу Президента України від 27.04.2011р. №504/2011 «Про Національний план дій 

на 2011р. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки». 

Головна мета реформування – покращення здоров’я населення, забезпечення 

рівного доступу до медичних послуг відповідної якості. Існуюча медична допомога 

населенню надається переважно у міських  лікарнях або міських поліклініках.  

 У лікувально-профілактичних закладах основними підрозділами є стаціонар та 

поліклініка. У поліклініках прийом хворих здійснюється дільничною службою 

(терапевт, педіатр) та вузькими спеціалістами (хірург, окуліст, невропатолог та ін.).  

Дільнична служба надає допомогу на первинному рівні, вузькі спеціалісти та 

стаціонарна допомога – це вторинний рівень. З практичного досвіду з’ясовано, що 

первинну допомогу потребує 75% хворих, а витрачається для цього лише 10% від 

загального фінансування (світовий стандарт – 25-30%). На вторинному рівні 

допомогу потребують 25% хворих, а витрачається майже 90% фінансування. При 

цьому 75-80% витрачається на утримання галузі (заробітна плата, енергоносії та 

інше), і тому на лікування хворого доходить лише 0,04 грн. на одне відвідування у 

поліклініці та 6,0 грн. на одне ліжко/день у стаціонарі. 

Тому починаючи з 2012 року збільшується пряме фінансування первинної 

допомоги до 34,8%, для цього цю допомогу необхідно відокремити від іншої, 

створивши нові юридичні особи – Центри первинної медико-санітарної допомоги, в 

яких медичну допомогу будуть надавати лікарі терапевти, педіатри, гінекологи, а в 

подальшому лікарі загальної практики. Ці установи залишаються на утриманні 

міського бюджету. 

Вторинна допомога (стаціонар та поліклініка) на яку буде витрачатись 65,2% 

коштів, буде фінансуватись з обласного бюджету, як наприклад вже декілька років 

фінансуються інші лікувальні заклади, які розташовані у Кривому Розі (диспансери, 

санаторії, будинок малюка та ін.). 
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Внаслідок цього збільшується фінансування на забезпечення лікування, а не 

утримання лікувальних закладів, територіально всі медичні працівники 

залишаються на своїх місцях, змінюється тільки підпорядкування, доступність до 

медичної допомоги для мешканців міста не змінюється, в деяких випадках навіть 

покращуються (зменшується відстань до медичного закладу). Планується створити 7 

Центрів первинної медико-санітарної допомоги на базі діючих лікарень районів 

міста: 

- ЦПМСД №1 в Тернівському районі – на базі КЗ «Міська лікарня №7» з 

кількістю обслуговуємого населення 46 тис. чол.; 

- ЦПМСД №2 в Жовтневому та Тернівському районі – на базі КЗ «Міська 

лікарня №16» з кількістю обслуговуємого населення 86 тис. чол.; 

- ЦПМСД №3 в Жовтневому та Саксаганському районі – на базі КЗ «Міська 

лікарня №9» з кількістю обслуговуємого населення 102 тис. чол.; 

- ЦПМСД №4 в Довгинцівському та Саксаганському районі – на базі КЗ 

«Міська лікарня №4» з кількістю обслуговуємого населення 142 тис. чол.; 

- ЦПМСД №5 в Довгинцівському та Дзержинському районі – на базі КЗ 

«Міська лікарня №1» з кількістю обслуговуємого населення 138 тис. чол.; 

- ЦПМСД №6 в Центрально-Міському та Інгулецькому районі – на базі КЗ 

«Міська лікарня №3» з кількістю обслуговуємого населення 107 тис. чол.; 

- ЦПМСД №7 в Інгулецькому районі – на базі КЗ «Міська лікарня №17» з 

кількістю обслуговуємого населення 41 тис. чол. 

Всі інші лікувально-профілактичні заклади, окрім зазначених Центрів на 

другому етапі будуть передані на утримання головного управління охорони здоров’я 

Дніпропетровської облдержадміністрації.  

 

 7.6 Заклади культури і мистецтва 
 

Найбільш значні заклади культури в Кривому Розі: Міський театр драми та 

музичної комедії ім. Т. Г. Шевченка на 644 місця, театр «Академія руху» на 350 

місць, стаціонарний цирк на 1800 місць, Міський історико-краєзнавчий музей з 

двома філіями – в Тернівському районі, по вул. Сестрорецькій, 1б, та музей 

народного художника України Григорія Івановича Синиці по пр. Гагаріна, 13, ДП 
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«Овація» на 730 місць, Палац культури «Північний» на 1078 місць, концертний 

зал Палацу молоді та студентів КТУ на 1600 місць, культурний центр «Сучасник» на 

1076 місць.   

Нижче у таблиці 7.9., наведені дані про кількість закладів культури у місті та їх 

ємність в розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 2011р.). 

Таблиця 7.9  
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного  
району 

Кількість
закладів, 
одиниць 

Театри, 
кінотеатри,
кіл./місць 

Музеї, 
кіл. 

/площа 

Клуби,  
кіл. 

/місць 

Музичні 
школи, 

 кіл. 
/місць 

Школи 
художня 

та 
мистецтв,
кіл./місць 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Центрально-

Міський  
10 2/1359 1/883,4 2/427 2/700 2/593 

2 Дзержинський  4 1/696 - 3/760 1/238 1/3171,2 
3 Жовтневий 9 2/840 - 4/1490 3/370 - 
4 Інгулецький 4 - - 2/1116 2/305 - 
5 Тернівський 7 - 1/579,1 3/2660 2/264 1/334,8 
6 Саксаганський 10 2/815 - 3/1119 3/380 1/180 
7 Довгинцівський 1 - - - 1/111 - 

 Разом по місту 45 7/3710 2/1462,5 14/7572 14/2368 5/4279 
 

В Кривому Розі розташована також 1 телерадіокомпанія «Рудана» в 

Довгинцівському районі з загальною площею - 1160,4м2; 1 комунальне підприємство 

«Криворіжкнига» в Саксаганському районі з загальною площею - 775м2; 1 МКЗК 

«Народний дім» в Дзержинському районі з загальною кількістю місць – 350; 1 палац 

культури ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Дзержинському районі з загальною 

кількістю місць – 410; 1 КЗК «Міський виставочний зал» у Центрально – Міському 

районі з загальною площею 534,79м2. 
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Рис. 7.9 Рівень забезпеченості закладами культури (кінотеатри) 
 

Театрами та кінотеатрами забезпечені наступні райони: Центрально – Міський, 

Дзержинський, Жовтневий, Саксаганський з загальною кількістю місць – 2 559.  

Відсутністю театрів та кінотеатрів відзначаються Інгулецький, Тернівський та 

Довгинцівський райони. Це зумовлене розташуванням даних районів на значній 

відстані від штучно сформованого громадського центру міста. 
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Рис. 7.10 Рівень забезпеченості закладами культури (театри) 
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Музеями забезпечені наступні райони: Центрально – Міський та 

Тернівський з загальною площею – 1 462,5м2. Відсутністю музеїв відзначаються 

Дзержинський, Жовтневий, Інгулецький, Саксаганський та Довгинцівський райони. 

Це зумовлене розташуванням даних районів на значній відстані від штучно 

сформованого громадського центру міста. 
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 Рис. 7.11 Рівень забезпеченості закладами культури (клуби) 

 

Клубами забезпечені наступні райони: Центрально – Міський,  Жовтневий, 

Інгулецький, Тернівський та Саксаганський з загальною кількістю місць – 5 112. 

Відсутністю клубів характеризуються Дзержинський та Довгинцівський райони. Це 

зумовлене розташуванням даних районів на значній відстані від штучно 

сформованого громадського центру міста. 

Музичними школами забезпечені наступні райони: Центрально – Міський,  

Дзержинський, Жовтневий, Інгулецький, Тернівський, Саксаганський та 

Довгинцівський з загальною кількістю місць – 2 368. Відсутністю музичних шкіл 

відзначаються Дзержинський та Довгинцівський райони. Це зумовлене 

розташуванням даних районів на значній відстані від штучно сформованого 

громадського центру міста. 

Школами мистецтв та художніми школами забезпечені наступні райони: 

Центрально – Міський,  Дзержинський, Тернівський та Саксаганський з загальною 

кількістю місць – 4279. Відсутністю шкіл мистецтв та художніх шкіл відзначаються 
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Жовтневий, Інгулецький та Довгинцівський райони. Це зумовлене 

розташуванням даних районів на значній відстані від штучно сформованого 

громадського центру міста. 

Нижче у таблиці 7.11, наведені дані про кількість бібліотек у місті та їх ємність 

в розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 2011р.). 

Таблиця 7.11 
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного  
району 

 
Бібліотеки 

 
 

 
Дитячі бібліотеки 

 
 

 
Бібліотеки для 

дорослих 
 

  кіл-ть тис. 
томів 

кіл-ть тис. 
томів 

кіл-ть тис. 
томів 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 Центрально-

Міський  
6 627513 2 451746 4 175767 

2 Дзержинський  3 92205 2 64443 1 27762 
3 Жовтневий 10 313096 5 154018 5 159078 
4 Інгулецький 4 107100 2 55823 2 51277 
5 Тернівський 9 226147 3 114170 6 111977 
6 Саксаганський 10 2066302 4 132672 6 1933630 
7 Довгинцівський 7 116473 2 36360 5 80113 

 Разом по місту 49 3548836 20 1009232 29 2539604 
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   Рис. 7.12 Рівень забезпеченості бібліотеками 

 
Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста Кривого Рогу, 

на період до 2015р. передбачається впровадити наступні проекти: 

1. «Реконструкція будівлі КП «Криворізький міський театр драми та музичної 

комедії ім. Тараса Шевченка»» в Центрально-Міському районі; 
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2. «Реконструкція будівлі під міський історично-краєзнавчий музей» в 

Дзержинському районі; 

3. «Реконструкція будівлі по вул. Дишинського, 1 (садиба Поля)» в 

Центрально-Міському районі. 

 
 7.7 Торгівля та ресторанне господарство 

 
Заклади цього спрямування створюють просторову систему обслуговування 

поселень і є об’єктами найбільшого попиту населення.  

Підприємства торгівлі включають магазини з продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів, у тому числі спеціалізовані, а також ринкові комплекси. 

Розрахункові показники цих підприємств можуть бути збільшені залежно від 

значення населеного пункту в системах розселення та обслуговування. Для 

обслуговування покупців, які приїжджають з навколишніх поселень, передбачається 

збільшення торгової площі магазинів із розрахунку 65-70м2 на 1 тис. приїжджих. 

Залежно від асортименту товарів, які пропонуються населенню, торговельні 

підприємства розміщуються з урахуванням частоти придбання тих чи інших товарів. 

Так, торговельні підприємства, які пропонують жителям товари повсякденного 

попиту, розміщуються у безпосередній близькості від житлової забудови і 

обслуговують групи житлових будинків або мікрорайони. У центрах житлових 

районів міст розміщуються торгові підприємства з асортиментом товарів 

періодичного попиту. У центрі міста розміщуються великі торгові підприємства з 

товарами епізодичного попиту. 

Внаслідок впливу численних факторів, на ринку торгівлі слалася ситуація, за 

якої співвідношення попиту і пропозиції в різних містах України є різним. 

Сформована різниця між кон'юнктурою ринку торгівлі в різних містах і регіонах є 

досить сталою, тому вона повинна бути об'єктом маркетингових досліджень, 

основна мета яких - раціонально поділити в розрізі міст і регіонів зусилля щодо 

подальшого розвитку торгівлі.  

Згідно наказу Міністерства економіки №409 від 02.09.2008р. «Порядок 

застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею у 

магазинах», наведена диференцьована характеристика показників торговельних 
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площ для торгівлі товарами щоденного попиту та непродовольчими товарами 

періодичного та епізодичного попиту в розрізі окремих регіонів та країни вцілому та 

наведення нормативних показників торгівельної площі до 2015 року.  

Нижче у таблиці 7.13, наведені нормативи торгівельної площі на 1000 жителів у 

цілому по Україні. 

Таблиця 7.13 
№ 
п/п 

Норматив торговельної площі для 
торгівлі товарами, м2 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2015 рік 

1 2 3 4 5 6 
1 Щоденного попиту  122 125 128 169 
2 Непродовольчими товарами 

періодичного та епізодичного 
попиту  

182 187 191 254 

3 Разом 304 312 319 423 
 

Нормативи забезпеченості населення торговельними площами відображають 

мінімальний розмір торговельної площі всіх видів і питів магазинів незалежно від 

форм власності та відомчої належності (у м2), який припадає на 1000 чоловік 

обслуговуваного населення. 

Нормативи забезпеченості населення торговельними площами є: індикатором 

рівня розвитку роздрібної торговельної мережі і доступності населення до 

торговельних об’єктів; орієнтиром для перспективного планування роздрібної 

мережі; показником раціонального територіального розташування торговельних 

об’єктів та територіальної оптимізація структури роздрібної мережі. 

Універсальність характеру використання нормативу забезпечується його 

диференціацією за стандартами обслуговування, регіональними та територіальними 

особливостями та розміром товарообороту. 

Через тенденцію придбання значної частини товарів складного асортименту 

періодичного та епізодичного попиту мешканцями сіл у містах середні по Україні 

нормативи торговельної площі повинні бути диференцьовані для міського і 

сільського населення шляхом введення поправочних коефіцієнтів на «тяжіюче з села 

до міст» населення. 

Норматив торговельної площі для торгівлі таварами повсякденного попиту 

визначається за формулою: 

Ns ст. о. М = Ns ст. о. +0,2* Ns ст. о.*Чс, 
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де Ns ст. о. – норматив торговельної площі на 1000 чоловік під торгівлю 

товарами повсякденного попиту (підсистема стандартного обслуговування), м2; 

     Чс – частка сільського населення у загальній чисельності населення України; 

     0,2 – поправочний коефіцієнт, який враховує придбання відповідних товарів 

мешканцями сіл у містах. 

Норматив торговельної площі для торгівлі таварами повсякденного попиту м. 

Кривого Рогу складає: 

Ns ст. о. М = 128 +0,2* 128*0,72 = 146,4м2 

Норматив торговельної площі під торгівлю непродовольчими товарами 

періодичного та епізодичного попиту визначається за формулою: 

Ns і. о. М = Ns і. о. +0,8* Ns і. о.*Чс, 

де Ns і. о. – норматив торговельної площі на 1000 чоловік під торгівлю 

непродовольчими товарами періодичного та епізодичного попиту (підсистема 

індивідуального обслуговування), м2; 

     Чс – частка сільського населення у загальній чисельності населення України; 

     0,8 – поправочний коефіцієнт, який враховує придбання відповідних товарів 

мешканцями сіл у містах. 

Норматив торговельної площі під торгівлю непродовольчими товарами 

періодичного та епізодичного попиту м. Кривого Рогу складає: 

Ns і. о. М = 191 +0,8* 191*0,72 = 300,4м2 

Нормативна величина в розрахунку на 1000 чол. населення, відповідно до п. 6.1 

та таблиці 6.1* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і 

сільських поселень», торгівельної площі для магазинів продовольчих товарів 

складає -  80,0м2. Відповідно до Примітки 2 п. 6.1 даного нормативного документу, 

наведені нормативи є усередниними показниками по Україні та в кожному 

окремому випадку підлягають уточненню в процесі проектування в залежності від 

демографічного прогнозу, величини поселення і його місця в системі розселення, 

виробничого і соціально-культурного потенціалів та ін. 

Станом на 01.01.2011р. в місті Кривому Розі функціонує 3322 об’єкти торгівлі  з 

торговельною площею – 583,3 тис.м2 проти 654 об’єкти торгівлі  з торговельною 

площею 128,656 тис. м2 у 1985р. 
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Нижче у таблиці 7.14, наведені дані щодо магазинів продовольчих товарів та 

їх торговельної площі в розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 

2011р.). 

Фактична торговельна площа магазинів продовольчих товарів становить – 129 

700м2, нормативне значення торговельної площі при кількості населення 666,393тис. 

осіб, згідно ДБН 360-92** становить 97 559м2.  

Відсоток забезпеченості магазинами продовольчих товарів становить 133%. 

Таблиця 7.14  
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 

(м2/чол.) 

Нормативне 
значення 

торговельної 
площі магазинів 
продовольчих 

товарів 
(м2) 

Фактичне 
значення 

торгівельної 
площі магазинів 
продовольчих 

товарів 
(м2) 

1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 13 161 18 300 

2 Дзержинський  65,24 9 551 11 600 
3 Жовтневий 58,64 8 585 29 500 
4 Інгулецький 133,75 19 580 7 500 
5 Тернівський 82,57 12 088 10 200 
6 Саксаганський 137,08 20 068 41 200 
7 Довгинцівський 99,23 14 527 11 400 
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Рис. 7.13 Рівень забезпеченості об’єктами торгівлі 
(магазини продовольчих товарів) 
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Нижче у таблиці 7.15, наведені дані щодо магазинів непродовольчих товарів та 

їх торговельної площі в розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 

2011р.). 

Таблиця 7.15 
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 

(м2/чол.) 

Нормативне 
значення 

торгівельної 
площі магазинів 
непродовольчих 

товарів 
(м2) 

Фактичне 
значення 

торгівельної 
площі магазинів 
непродовольчих 

товарів 
(м2) 

1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 27 005 39 100 

2 Дзержинський  65,24 19 598 40 400 
3 Жовтневий 58,64 17 616 25 300 
4 Інгулецький 133,75 40 177 11 400 
5 Тернівський 82,57 24 803 12 500 
6 Саксаганський 137,08 41 178 57 400 
7 Довгинцівський 99,23 29 808 11 000 

  
Разом по місту 
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Рис. 7.14 Рівень забезпеченості об’єктами торгівлі 
(магазини непродовольчих товарів) 

 
Фактична торгівельна площа магазинів непродовольчих товарів становить – 197 

100м2, нормативне значення торговельної площі при кількості населення 666,393тис. 

осіб, згідно ДБН 360-92** становить 200 200м2.  
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Відсоток забезпеченості магазинами непродовольчих товарів становить 

98%. 

Нижче у таблиці 7.16, наведені дані щодо ринкових комплексів, ринків та їх 

торгівельної площі в розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 

2011р.). 

Таблиця 7.16 
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 

(м2/чол.) 

Нормативне 
значення 

торгівельної 
площі 
( м2) 

Фактичне 
значення 

торгівельної 
площі 

(тис. м2) 
1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 2 158 7 517 

2 Дзержинський  65,24 1 566 6 527 
3 Жовтневий 58,64 1 407 5 245 
4 Інгулецький 133,75 3 210 4 264 
5 Тернівський 82,57 1 982 1 376 
6 Саксаганський 137,08 3 290 3 815 
7 Довгинцівський 99,23 2 380 2 301 

  
Разом по місту 

 
666,393 
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Рис. 7.15 Рівень забезпеченості об’єктами торгівлі 
(ринкові комплекси) 

 
Фактична торгівельна площа ринкових комплексів становить – 31,0737 тис.м2, 

нормативне значення торгівельної площі при кількості населення 666,393тис. осіб, 

згідно ДБН 360-92** становить 15,99 тис.м2.  
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Відсоток забезпеченості ринковими комплексами, ринками відносно норми 

становить 194%. 

 
Підприємства ресторанного господарства  включають їдальні, кафе, ресторани 

тощо. Їдальні і кафе представлені відкритого типу (без обмеження відвідування) та 

закритого типу (розміщені на підприємствах, у навчальних закладах, готелях та 

інших установах).  

Станом на 2011р. в місті Кривому Розі функціонує 729 об’єктів ресторанного 

господарства  з кількістю місць – 22,467 тис. місць проти 138 об’єктів ресторанного 

господарства з кількістю місць – 11,687 тис. місць у 1985р. 

Нижче у таблиці 7.17, наведені дані про кількість об’єктів ресторанного 

господарства у місті та їх кількість місць в розрізі окремих адміністративних 

районів міста (дані на 2011р.). 

Таблиця 7.17 
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 
(місць/чол.) 

Нормативне 
значення 

кількості місць 
(шт.) 

Фактичне 
значення 

кількості місць 
(шт.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 3 596 5 507 

2 Дзержинський  65,24 2 610 4 606 
3 Жовтневий 58,64 2 346 2 897 
4 Інгулецький 133,75 5 350 1 570 
5 Тернівський 82,57 3 303 2 542 
6 Саксаганський 137,08 5 483 3 901 
7 Довгинцівський 99,23 3 969 1 444 

  
Разом по місту 

 
666,393 

 
 
 
 

40 

 
26 656 

 
22 467 

 

Фактична кількість місць в обєктах ресторанного господарства становить – 

22 467 місць, нормативне значення кількості місць при кількості населення 

666,393тис. осіб, згідно ДБН 360-92** становить 26 656 місць.  

Відсоток забезпеченості місцями в об’єктах ресторанного господарства 

відносно норми становить 84%. 
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Рис. 7.16 Рівень забезпеченості закладами ресторанного господарства 
  
Заклади ресторанного господарства розміщені по районах міста з кількість 

посадкових місць, з значним відхиленням до нормативного значення, при 

врахуванні кількості населення кожного з районів. Виключення становить ємність 

закладів в Центрально-Міському та Дзержинському районах, де рівень 

забезпеченості закладами становить більше 100%. Така ситуація зумовлена місцем 

розташування даних адміністративних районів, які є «центровими» у місті Кривому 

Розі, в яких зосереджені об’єкти культурної, торгівельної, громадської та ін. сфер. В 

останніх районах спостерігається невідповідність нормативним значенням на 64%. 

Вцілому по місту рівень забезпеченості закладами ресторанного господарства 

становить – 84%. 

Згідно прогнозного розвитку територій міста, а саме освоєння вільних територій  

міста Кривого Рогу збільшуватиметься й кількість підприємств торгівлі та об’єктів 

ресторанного господарства. У відсотковому співвідношенні зростання даної сфери 

на перспективу планується на 25%. 

 

 7.8 Фізкультурно-спортивні споруди 
 

Спортивними та фізкультурно-оздоровчими спорудами є: відкриті майданчики 

для оздоровчих та спортивних ігор, спортивні комплекси з стадіонами, спортивні 

зали, криті та відкриті басейни. 
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Для організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

місті використовується спортивна база, яка включає в себе: 17 стадіонів, 234 

спортивних зали, 15 плавальних басейнів, 209 пристосованих приміщень для 

фізкультурно-оздоровчих занять, з них 108 з тренажерним обладнанням, 735 

спортивних майданчиків та один автомотодром. 

Фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в місті забезпечують: 98 

спортивних клубів та колективів фізичної культури промислових підприємств і 

організацій, 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 62 спортивних клуби, фітнес-

центрів, громадських організацій фізкультурно-спортивного напряму, 177 

навчальних закладів. Охоплено всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи в цих суб’єктах господарювання більше 144 тисячі населення міста. 

Найбільшими стадіонами у місті є стадіон «Металург» з трибунами для 28 тис. 

глядачів і стадіон ПАТ «Евраз Суха Балка» з трибунами для 5 тис. глядачів.  

Найбільш амортизованими із спортивних споруд міста вважаються споруди 

стадіону «Спартак» дитячо-юнацької спортивної школи №3 та стадіону «Гірник» 

дитячо-юнацької спортивної школи №8, де ступінь амортизації становить, 70% і 

60%. 

Нижче у таблиці 7.18, наведені дані про кількість спортивних споруд у місті та 

їх ємність в розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 2011р.). 

Таблиця 7.18 
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністра-
тивного  
району 

 
Кіл-ть 
споруд, 
одиниць 

 
Стадіони 

 
Площинні 
спортивні 
споруди 

Приміще- 
ння для 

фізкультур-
но-

оздоровчих 
занять 

 
Спортивні 

зали 

 
Плавальні 
басейни 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Центрально-

Міський  
163 3 100 27 (10*) 32 1 

2 Дзержинський  152 3 81 26 (17*) 40 2 
3 Жовтневий 210 2 128 35 (21*) 42 3 
4 Інгулецький 145 2 99 16 (8*) 25 3 
5 Тернівський 162 2 114 12 (8*) 32 2 
6 Саксаганський 232 4 120 64 (28*) 41 3 
7 Довгинцівський 146 1 93 29 (16*) 22 1 

 Разом по місту 1210 17 735 209 (108*) 234 15 
 

* - приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, обладнаних тренажерним обладнанням.  
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В Кривому Розі розташована також 1 споруда зі штучним льодом та 1 

автомотодром (розважально-оздоровчий комплекс «Юніон» по вул. Димитрова, 30-г 

з площею льодового покриття – 500,0м2). 
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Рис. 7.17 Дислокація стадіонів 

100

81

128

99

114
120

93

0

20

40

60

80

100

120

140кількість площинних 
спортивних споруд, шт.

Централ.-
Міський

Дзержин. Жовтнев. Інгулец. Тернівс. Саксаганс. Довгинцівс.

адміністративний район

кількість площинних спортивних споруд, шт.  
 
 

Рис. 7.18 Дислокація площинних спортивних споруд 
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Рис. 7.19 Дислокація приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять 
 

Згідно нормативів розрахунку та умов розміщення спортивних фізкультурно-

оздоровчих споруд, що наведені у п. 2 табл. 6.1.* ДБН 360-92** «Планування та 

забудова сільських та міських поселень», спостерігається відповідність 

нормативним значенням на 74%.  
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Рис. 7.20 Дислокація спортивних зал 
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Таблиця 7.19 

 
Кількість 
стадіонів, 
одиниць 

 
Кількість 
спортивних 

залів, 
м2 

 
 

 
Кількість 
басейнів, 

м2 

 

 
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Існ.  Норм. Існ. Норм. Існ. Норм. 

 
Рівень 

забезпеченості,
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Центрально-Міський  3 1 9680 8476,0 120 4151,5 68 
2 Дзержинський  3 1 9883 6151,3 1150 3012,9 79 
3 Жовтневий 2 1 12690 12610,0 900 6176,5 72 
4 Інгулецький 2 2 6624 5519,5 1350 2703,4 83 
5 Тернівський 2 1 10462 7784,9 1422 3813,0 79 
6 Саксаганський 4 2 13338 12924,0 1108 6329,9 73 
7 Довгинцівський 1 1 7343 9355,7 384 4582,4 62 

 Разом по місту 17 9 70020,0 62821,4 6434,0 30769,6 74 
 
Згідно прогнозного розвитку територій міста, а саме освоєння вільних територій  

міста Кривого Рогу та реконструкція існуючих кварталів житлової забудови 

передбачається розміщення: багатофункціональних спортивних майданчиків у 

кожному адміністративному районі міста; багатофункціонального палацу спорту на 

5 тис. глядацьких місць на бульварі Вечірньому; дому баскетболу у Саксаганському 

районі; плавального басейну в районі Миколаївського шосе у Центрально – 

Міському районі міста; льодового палацу на 600 місць в парку ім. Б. Хмельницького 

в Дзержинському районі; дитячої юнацької спортивної школи по гірнолижному 

спорту зі стадіоном в Центрально – Міському районі; стрілової, кінноспортивної 

дитячо – юнацької школи в Центрально – Міському районі. 
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Рис. 7.21 Дислокація басейнів 

 

Планами щодо прогнозованого розвитку фізкультурно-спортивних споруд 

передбачається: реконструкція стадіону ім. ХХ Партз’їзду в Жовтневому районі.  

 
 

 7.9 Готельне господарство, туристичні агенства 
 

Готельна інфраструктура міста Кривого Рогу представлена 11 об’єктами.  

В Кривому Розі розташовані 1 чотиризірковий готель в Жовтневому районі 

(Готель «Саксагань»), 4 тризіркових готелі в Довгинцівському, Дзержинському, 

Центрально-Міському та Саксаганському районах (Готель «Дружба», готель 

«Аврора», філія готелю «Братислава», готель «Україночка»).  

Широкий спектр туристичних послуг як міжнародного, так і внутрішнього 

туризму пропонує більше 60 туристичних агенцій міста. Розвинений виїзний туризм.  

Криворізьке бюро подорожей та екскурсій ЗАТ «Дніпро-турист» розробило 

маршрути: «Моє Криворіжжя», «Ботанічний сад м. Кривого Рогу», «Витоки 

старовини глибокої», «Людина і природа» (Давидовський парк). 

Нижче у таблиці 7.20, наведені дані про кількість готелів у місті та їх ємність в 

розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 2011р.). 
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Таблиця 7.20 
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 
(місць/чол.) 

Нормативне 
значення 

кількості місць 
(шт.) 

Фактичне 
значення 

кількості місць 
(шт.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 431 86 

2 Дзержинський  65,24 313 183 
3 Жовтневий 58,64 281 303 
4 Інгулецький 133,75 642 0 
5 Тернівський 82,57 396 0 
6 Саксаганський 137,08 658 28 
7 Довгинцівський 99,23 476 271 

  
Разом по місту 

 
666,393 

 
 
 
 

4,8 

 
3 199 

 
871 

 
Фактична кількість місць в готелях становить – 871 місць, нормативне значення 

торгівельної площі при кількості населення 666,393тис. осіб, згідно ДБН 360-92** 

становить 3 199 місць.  

Відсоток забезпеченості готелями відносно норми становить 27%. 
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Рис. 7.22 Рівень забезпеченості готелями 
 

Внаслідок впливу численних факторів, на ринку готельних послуг слалася 

ситуація, за якої співвідношення попиту і пропозиції в різних містах України є 

різним. На відміну від товарів і багатьох інших послуг пропозицію готельних послуг 

неможливо оперативно перенести з одного міста в інше. Сформована різниця між 

кон'юнктурою ринку готельних послуг в різних містах і регіонах є досить сталою, 
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тому вона повинна бути об'єктом маркетингових досліджень, основна мета яких 

- раціонально поділити в розрізі міст і регіонів зусилля щодо подальшого розвитку 

готельної справи. У процесі дослідження показників діяльності готелів в окремих 

містах України аналізувалася залежність цих показників від рівня забезпеченості 

міст готельними послугами, тобто від кількості готельних місць у розрахунку на 

1000 жителів. Встановлення наявності чи відсутності такої залежності має велике 

практичне значення, оскільки допомагає відповісти на питання про те, в яких містах 

розвиток готельної справи ж більш необхідним, перспективним і економічно 

вигідним. Для проведення такого дослідження міста України були розподілені на 

три групи: з кількістю місць у розрахунку на 1000 жителів до 2,00 включно, від 2,01 

до - 4,00 включно і більш 4,00. Однією з робочих гіпотез дослідження було 

припущення про те, що чим гірше забезпечене місто готельними місцями, тим 

вищий показник завантаженості і гостріша потреба в розвитку готелів. Ця гіпотеза в 

ході дослідження не підтвердилася, навпаки, з'ясувалося, що залежність між 

забезпеченістю міст готельними місцями і результативними показниками роботи 

готелів не зворотна, а пряма. 

Нижче у таблиці 7.21, наведена залежність економічних показників готелів від 

рівня забезпеченості міст готельними місцями в розрахунку на 1000 жителів. 

Таблиця 7.21 
Рівень забезпеченості міст готельними місцями в 

розрахунку на 1000 жителів 
 

Показник 

до 2,00 включно 2,01-4,00 більше 4,01 

Вартість основних фондів у 
розрахунку на одне місце, грн. 

920 1640 2200 

Середня кількість місць у номері, 
одиниць 

1,78 1,96 2,03 

Середня площа номера, м2 14,3 16,9 17,0 
Завантаженість готелів, % 22 32 40 
Частка місць для іноземців, % 8 19 25 
Різниця в тарифах в розрахунку на 1 
ліжко-добу, надану іноземним 
громадянам, грн. 

3,88 8,84 16,18 

Доходи від додаткових послуг у 
розрахунку на одне місце, грн. 

24 44 92 

Середня зарплата працівників, грн. 42 49 64 
Прибуток у розрахунку на одне місце, 
грн.  

-35 337 982 

одного працівника, грн.  -189 1223 3809 
одиницю витрат, % -9 49 98 
одиницю вартості основних фондів, % -4 21 45 
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З 12 показників наведених у табл. 7.21 свідчать про те, що готельна справа 

краще поставлена в містах, які вже мають вищий рівень забезпеченості готельними 

місцями. Якщо порівняти міста, в яких забезпеченість населення готельними 

місцями в розрахунку на 1000 жителів перебуває в межах 2,00, з містами, в яких цей 

показник більший, ніж 4,00, то виявляється, що в останній групі готельне місце в 2,4 

рази краще забезпечене основними фондами, в 1,8 рази вища завантаженість 

наявних місць, в 3,1 рази більша частка місць, призначених для іноземців, і в 4,2 

рази вищі додаткові доходи, пов'язані з проживанням іноземців, в 3,8 рази вищим є 

рівень доходів від додаткових послуг, в 1,5 рази - рівень зарплати, різницю в 

відносних показниках прибутковості неможливо оцінити в разах, оскільки готелі 

першої групи міст у середньому взагалі збиткові. Єдиний показник, який є кращим 

саме в першій групі міст - це середня кількість місць у готельному номері. Отже, 

займатися готельною справою економічно вигідніше в містах, які мають вищий 

рівень забезпеченості готельними місцями в розрахунку на 1000 жителів, щоправда, 

при цьому може бути потрібний більший, ніж в інших містах, рівень забезпеченості 

основними фондами, додатковими послугами тощо.  

       На перший погляд, висновок здасться нелогічним: найбільш перспективною є 

готельна діяльність у містах, де вже фактично склався вищий рівень забезпеченості 

готелями. Пояснення може полягати в тому, що залежність між кількістю 

відряджених, туристів та інших гостей і чисельністю Заселення міст с не прямо 

пропорційною, а параболічною. Внаслідок цього виходить, що, наприклад, місто А 

має вдвічі більше населення і в два рази більше готельних місць, ніж місто Б, але в 

місті Б потреби в готельних послугах задовольняються повніше, відповідно, 

перспективнішим буде вкладення коштів у готельну справу в місті А. 

Нижче у таблиці 7.22, наведена залежність кількості готельних місць від 

чисельності населених міст. 
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Таблиця 7.22 

Рівень забезпеченості міст готельними місцями в 
розрахунку на 1000 жителів 

 
Показник 

до 2,00 включно 2,01-4,00 більше 4,01 

Вартість основних фондів у 
розрахунку на одне місце, грн. 

920 1640 2200 

Середня кількість місць у номері, 
одиниць 

1,78 1,96 2,03 

Середня площа номера, м2 14,3 16,9 17,0 
Завантаженість готелів, % 22 32 40 
Частка місць для іноземців, % 8 19 25 
Різниця в тарифах в розрахунку на 1 
ліжко-добу, надану іноземним 
громадянам, грн. 

3,88 8,84 16,18 

Доходи від додаткових послуг у 
розрахунку на одне місце, грн. 

24 44 92 

Середня зарплата працівників, грн. 42 49 64 
Прибуток у розрахунку на одне місце, 
грн.  

-35 337 982 

одного працівника, грн.  -189 1223 3809 
одиницю витрат, % -9 49 98 
одиницю вартості основних фондів, % -4 21 45 

 
Збільшення, а потім зменшення показника кількості місць у розрахунку на 1000 

жителів свідчить про те, що показник кількості місць спочатку зростає швидше, а 

потім повільніше, ніж середня чисельність міст. Графічна залежність показана на 

рис. 7.23.  
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Рис 7.23 Залежність кількості готельних місць від чисельності населення міст. 
 

    



 191
Рівняння параболи другого порядку має такий вигляд:  Ух = а0 + а1Х + 

а2Х
2,  

де X - чисельність населення міста, тис. чол.; 

             а0, а1, а2 - параметри рівняння; 

             Ух - вирівняна (теоретична) кількість готельних місць, тобто кількість, що 

відповідає загальній тенденції. 

Проведені розрахунки дозволили знайти такий чисельний вираз параметрів: а0 

= 6,3; а1 = 3,3403; а2 = - 0,0003473 і, відповідно, конкретизувати рівняння залежності 

кількості місць у готелях від кількості населення міст:  Ух = 6,3 + 3,3403Х - 

0,0003473Х2,  

де X - кількість населення міста, тис. осіб; 

                     Yx - теоретична чисельність готельних місць, одиниць. 

Отже, кількість готельних місць, яка мала б припадати на місто з чисельністю 

населення X, виходячи з загальних для України тенденцій, може бути розрахована 

за формулою (2). Якщо фактична кількість готельних місць у цьому місті більша від 

розрахункової, то протягом попередніх періодів діяли певні фактори, що сприяли 

інтенсивнішому розвитку готельної справи, якщо менша - то навпаки. 

Для Кривого Рогу з розрахунковою кількістю населення - 641 тис; осіб, 

розрахункова кількість готельних місць становила: Ух = 6,3 + 3,3403 х 641 - 

0,0003473 х 6412 =  2005 (місць). 

Фактично в Кривому Розі налічується лише 871 готельних місця, що також 

логічно, адже це місто відоме переважно тільки як промисловий центр, і коло осіб, 

що мають потребу в проживанні в готелях цього міста, майже виключно 

обмежується тими, хто приїхав у відрядження. 

Відповідно до даних таблиці 6.1* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування 

і забудова міських та сільських поселень», встановлені усереднені показники по 

Україні, які в кожному окремому випадку підлягають уточненню в процесі 
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проектування в залежності від демографічного прогнозу, величини поселення і 

його місця в системі розселення, виробничого і соціально-культурного потенціалів 

та ін. 

Відповідно до п. 6 «Заклади житлово-комунального господарства» таблиці 6.1*, 

нормативна величина з розрахунку на 1000 чол. населення складає 4,8 місць.  

Нормативна кількість готельних місць при кількості населення 641 тис. чол. 

складає – 3077 місць. 

Нижче у таблиці 7.23, наведена залежність кількості готельних місць від 

чисельності населених міст. 

Таблиця 7.23 
Чисельність 

населення, тис. осіб 
Кількість місць 

в готелях, одиниць 
№ 
п/п 

Групи міст 
 за чисельністю 

населення всього в середньому 
на 1 місто 

всього в середньому 
на 1 місто 

Кількість готельних 
місць в розрахунку 
на 1000 жителів,  

одиниць 
1 До 100 1162 89 3047 234 2,62 
2 100-199 2086 130 6049 378 2,9 
3 200-299 2683 244 11542 1049 4,3 
4 300-499 2916 356 12583 1144 3,21 
5 500 і більше 10983 1098 42816 4282 3,9 
6 Київ 2635 2635 18765 18765 7,12 
7 500 і більше без 

Києва 
8348 928 24051 2672 2,88 

 

Відповідно до проведеного аналізу існуючої забезпеченості готелями, аналізу 

розвитку готельної інфраструктури та використання нормативних показників 

встановлюємо, що відсоток забезпеченості даної сфери відносно норми становить 

43%.  

 
 7.10 Пожежні депо 

 

Станом на 2011р. в місті функціонує 9 пожежних депо. Загальна ємність 

пожежних депо становить 37 машино-місць. Середня ємність одного депо становить  

3 машино-місця.  

Нижче у таблиці 7.24, наведені дані про кількість пожежних депо у місті та їх 

ємність в розрізі окремих адміністративних районів міста (дані на 2011р.). 

На території міста функціонує 1 Аварійно-рятувальна мобільна служба на воді 

по вул. Постишева, 1 (дві станції); Криворізьке міське управління ГУ МНС в 
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Дніпропетровській області по вул. Леоніда Бородича, 19; Криворізьке міське 

управління МНС по вул. Каховська, 38 та 4 взводи КВГЗ. 

 Таблиця 7.24 
 
№ 
п/п 

 
Назва пожежних 

частин 
 

 
Адміністративний 

район  

 
Адреса 

Кіл-ть 
машино-

місць, один. 

1 2 3 4 5 
1 СДПЧ-11 Дзержинський вул. Каховська, 28 6 
2 СДПЧ-11 Дзержинський вул. Каховська, 38 6 
3 СДПЧ-26 Довгинцівський вул. Димитрова, 17 4 
4 СДПЧ-17 Інгулецький вул. Рудна, 49 3 
5 СДПЧ-10 Дзержинський вул. Іллічівська, 41а 3 
6 СДПЧ-10 Дзержинський вул. Окружна, 127 3 
7 СДПЧ-16 Тернівський вул. Івана Сірка, 76 3 
8 СДПЧ-14 Саксаганський вул. Бикова, 8 4 
9 СДПЧ-12 Жовтневий вул. Конституційна, 9 5 

 Разом по місту 37 
 

Згідно п. 6 та табл. 6.1* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та 

забудова міських та сільських поселень», нормативна кількість пожежних 

автомобілів при кількості населення 666,4 тис. чол. становить 47 шт. Станом на 

2011р. кількість пожежних машин становить 37 шт.  

Пожежні депо розміщені в районах міста зі значним відхиленням до 

нормативного значення, при врахуванні кількості населення кожного з районів.  

Відсутність пожежних депо спостерігається в Центрально-Міському районі. 

Така ситуація зумовлена близьким місцем розташування даного району з 

Дзержинським районом. В останньому навпаки спостерігається перевиконання 

нормативних значень. Радіуси обслуговування пожежними депо Дзержинського 

району дозволяють обслуговувати населення Центрально-Міського району.  

Фактична кількість місць в обєктах ресторанного господарства становить – 37 

пожежних місць, нормативне значення кількості пожежних машин при кількості 

населення 666,393тис. осіб, згідно ДБН 360-92** становить 47 пожежних 

автомобілів.  

Відсоток забезпеченості пожежними машинами становить 79%. 
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Таблиця 7.25 
№ 
п/п 

 
Назва 

адміністративного 
району 

Чисельність 
населення 
(тис. чол.) 

Норма, згідно 
ДБН 360-92**
на 1000 чол. 

(м2/чол.) 

Нормативне 
значення  
кількості 

машино-місць 
(шт) 

Фактичне 
значення 

торгівельної 
площі магазинів 
непродовольчих 

товарів 
(м2) 

1 2 3 4 5 6 
1 Центрально-

Міський  
89,89 6 6 

2 Дзержинський  65,24 5 12 
3 Жовтневий 58,64 4 5 
4 Інгулецький 133,75 9 3 
5 Тернівський 82,57 6 3 
6 Саксаганський 137,08 10 4 
7 Довгинцівський 99,23 7 4 

  
Разом по місту 

 
666,393 
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Рис. 7.24 Рівень забезпеченості пожежними депо 
  
  

 7.11 Кладовища 
 

В Кривому Розі налічується 36 кладовищ загальною площею 304,97га, в тому 

числі: 28 закриті (134,7га) та 9 – відкриті (172,3га). Найбільша площа кладовищ у 

Довгинцівському районі – 105,8га, Тернівському районі – 70га та Центрально-

міському районі – 47га. Кількість кладовищ найбільша в Тернівському районі – 14 

один. та Центрально-Міському районі – 8 один. 
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В Жовтневому та Дзержинському районах всі кладовища закриті. Діючі 

відкриті кладовища є в Центрально-Міському районі – 1, Саксаганському - 1, 

Інгулецькому – 3, Тернівському - 2, Довгінцівському - 2. 

Дислокація кладовищ в місті в розрізі адміністративних районів наводиться 

нижче, в таблиці 7.26. 

Нормативне значення площі кладовищ при кількості населення 666,393тис. 

осіб, згідно ДБН 360-92** площа кладовищ становить 159,94га. Фактична площа 

вільних територій кладовищ станом на 2011р. становить – 1,10га. 

Згідно п. 6 табл. 6.1* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова 

міських та сільських територій», нормативна величина площі під кладовища 

традиційного захоронення в розрахунку на 1000 чол. населення складає не менше 

0,24га. При розрахунковій чисельності населення 641 тис. чол. нормативне 

забезпечення на кінець 2030 року повинно становити – 153,8га. 

 

На перспективу, згідно рішенням генерального плану, передбачається: 

розширити кладовище «Візирка» в Інгулецькому районі на 1,5га; кладовище 

«Західне» в Саксаганському районі на 79,0га.  

Загальна площа кладовищ на розрахунковий період становить – 80,50га. 

Таблиця 7.26  
№ 
п/п 

   Найменування 
районів і кладовищ 

Площа, 
      га 

Рік відкриття -    
закриття 

Відкриті, 
закриті 

Можливість 
розширення 

   1                2       3             4         5            6 
 Центрально-Міський, в 

т.ч.: 
45    

   1. Широківське 3,08 1928-1958 Закрите  
   2. Криворізьке 16,4 1936-1981 Закрите  
   3. КДЗ 3,82 1936-1956 Закрите  
   4. Зелене-Гаєвське 4,19 1896-1992 Закрите  
   5. Ново-Парадовське 4 1932-1977 Закрите  
   6. Всебратське (ст) 1,18 1924-1982 Закрите  
   7. Всебратське (н) 12,33 1983-1996 Закрите  
 Саксаганський, в т.ч.: 27,42    
   8. Диконське 2,42 1938-1968 Закрите        
   9. Західне 25 1993 Відкрите 79,0га 
 Інгулецький, в т. ч.: 39,8 1970 Відкрите  
  10. Південне,ГЗК (н) 16,03 1970 Відкрите  
  11. Південне,ГЗК (ст) 6,58 1944-1970 Закрите  
  12. Візирка 15,38 1905 Відкрито 1,5га 
  13. Рахманівське 1,81 1906 Відкрите  
 Жовтневий, в т.ч.: 11,21    



 196
Продовження таблиці 7.26  
№ 
п/п 

   Найменування 
районів і кладовищ 

Площа, 
      га 

Рік відкриття -    
закриття 

Відкриті, 
закриті 

Можливість 
розширення 

   1                2       3             4         5            6 
  14. Верабовське 1,57 1936-1972 Закрите  
  15. Бажаново 8,16 1925-1973 Закрите  
 16. Соколовське 1,48 1922-1976 Закрите  
 Тернівський, в т.ч.: 69,96    
 17. Божедарівка (н) 1,66 1960 Закрите  
 18. Божедарівське (ст) 0,76 1904 Закрите  
 19. Тернівське 0,12 1950 Закрите  
 20. Гвардійське 0,57 1919-1941 Закрите  
 21. В. Терни 8,87 1900-1996 Закрите  
 22. Коломієвське 2,55 1928-1966 Закрите  
 23. Горького 6,5 1900-1996 Закрите  
 24. Краматорівка (ст) 3,32 1914-1996 Закрите  
 25. Ново-Краматорівка 20 1993 Відкрите  
 26. Ново-Іванівське (ст) 0,26 1916-1955 Закрите  
 27. Ново-Іванівське (н) 1,95 1960 Закрите  
 28. Північне,ГЗК (ст) 0,8 1960 Закрите  
 29. Північне,ГЗК (н) 18,6 1960 Закрите  
 30. Романівка 4 1906 Відкрите  
 Дзержинський, в т.ч.: 5,8    
 31. Коксохімічне 5,8 1925-1952 Закрите  
 Довгинцівський, в т.ч.: 105,78    
 32. Північно-Довгинцівське 11,26 1936-1975 Закрите  
 33. Південно-Довгинцівське 2,83 1948-1976 Закрите  
 34. Суворівське 3,59 1950-1992 Закрите  
 35. Центральне 76,0 1975 Відкрите  
 36. Травневе 12,1 1996 Відкрите  
 Разом по місту 304,97    

 

Нижче у таблиці 7.27, наведені дані щодо площ кладовищ у місті необхідних 

для організації поховань по роках з 2012р. по 2031р. 

Таблиця 7.27 
№ 
п/п 

 
Рік 

Чисельність 
померлих 

відповідно до 
реалістичного  

варіанту 
(тис. чол.) 

Чисельність 
померлих 

відповідно до 
оптимістичного 

варіанту 
(тис. чол.) 

Норма,  
згідно 
ДБН 

360-92** 
на 1000 
чол. 

(га/чол.) 

Значення 
площі 

 за нормою 
під 

захоронення 
(реалістичний  

варіант) 
(га) 

Значення 
площі 

 за нормою  
під 

захоронення 
(оптимістичний 

варіант) 
(га) 

1 2 3 4 5 6  
1 2012 12 162 10 215 2 918,88 2 451,6 
2 2013 11 965 10 079 2 871,6 2 418,96 
3 2014 11 699 9 947 2 807,76 2 387,28 
4 2015 11 439 9 854 2 745,36 2 364,96 
5 2016 11 187 9 727 2 684,88 2 334,48 
6 2017 11 009 10 875 

0,24 

2 642,16 2 610,0 
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Продовження таблиці 7.27 
№ 
п/п 

 
Рік 

Чисельність 
померлих 

відповідно до 
реалістичного  

варіанту 
(тис. чол.) 

Чисельність 
померлих 

відповідно до 
оптимістичного 

варіанту 
(тис. чол.) 

Норма,  
згідно 
ДБН 

360-92** 
на 1000 
чол. 

(га/чол.) 

Значення 
площі 

 за нормою 
під 

захоронення 
(реалістичний  

варіант) 
(га) 

Значення 
площі 

 за нормою  
під 

захоронення 
(оптимістичний 

варіант) 
(га) 

1 2 3 4 5 6  
7 2018 10 766 10 637 2 583,84 2 552,88 
8 2019 10 530 10 471 2 527,2 2 513,04 
9 2020 10 299 10 242 2 471,76 2 458,08 
10 2021 10 139 9 954 2 433,36 2 388,96 
11 2022 9 918 9 738 2 380,32 2 337,12 
12 2023 9 701 9 465 2 328,24 2 271,6 
13 2024 9 490 9 262 2 277,6 2 222,88 
14 2025 9 346 9 003 2 243,04 2 160,72 
15 2026 9 143 8 811 2 194,32 2 114,64 
16 2027 8 946 8 564 2 147,04 2 055,36 
17 2028 8 753 8 384 2 100,72 2 012,16 
18 2029 8 622 8 150 2 069,28 1 956,0 
19 2030 8 437 7 978 2 024,88 1 914,72 
20 2031 8 267 7 754 

 

1 984,08 1 860,96 
  

 7.12 Інші заклади обслуговування сфери послуг 
 

        Підприємствами побутового обслуговування є: комплексні приймальні пункти 

побутового обслуговування, Будинки побуту та інші підприємства, які включають 

хімчистки, майстерні та ательє пошиття і ремонту одягу і взуття, ремонту побутової 

техніки тощо. 

Комплексні приймальні пункти, перукарні, підприємства хімчистки 

розміщуються безпосередньо в межах житлової забудови і належать до підприємств 

повсякденного попиту.  

Сфера побуту міста на сьогодні нараховує 2435 об’єктів різних форм власності з 

чисельністю працюючих 6075 чоловік. Протягом ІІ кварталу 2011р. розпочали свою 

діяльність 27 об’єктів побуту. Соціально значимі послуги  надають 345 перукарень, 

42 майстерні з ремонту телерадіоапаратури та радіоелектронної апаратури, 58 

майстерень з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів. У 52 

об’єктах надаються санітарно-гігієнічні послуги, пов’язані  з доглядом за тілом 

людини, послуги з прання білизни – 9 пралень з 3 приймальними пунктами. Хімічне 

чищення речей домашнього вжитку та фарбування текстильних, хутряних і 
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шкіряних виробів здійснюється в 11 об’єктах, яким підпорядковано 17 

приймальних пунктів. Ремонт взуття виконується у 222 майстернях, ремонт 

годинників – у 41. У місті надаються послуги з пошиття одягу у 128 ательє мод 

різного профілю.  

Туристів та гостей міста приймають та обслуговують 11 об’єктів готельного 

бізнесу. 

     Можна відзначити значну потужність цієї мережі. При цьому необхідно 

відзначити, що середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників 

по Кривому Рогу в 2011р. становить 1371,0 грн. 

Структура вищезазначеної мережі наводиться нижче у таблиці 7.22. 
 

11%
6%

3%
3%
1%

3%

11%

3%5%0%2%2%3%6%1%

19%

6%

15%

1 Виготовлення та ремонт взуття

2 Виготовлення та ремонт швейних виробів,  виробів із шкіри, трикотажних

3 Виготовлення меблів, реставрації та поновлення меблів, послуги з ремонту

4 Будівництво та ремонт житла

5 Скляні та дзеркальні роботи

6 Виготовлення теслярських та столярських виробів 

7 Технічне обслуговування, ремонт та миття автомобілів

8 Зберігання транспортних засобів

9 Ремонт радіотелевізійної ауді, відеоапаратури електропобутової техніки та побутових приладів

10 Ремонт шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

11 Ремонт годинників

12 Виготовлення та ремонт ювелірних виробів
 

 
Рис. 7.26 Баланс об’єктів сфери послуг 

 
 
 
 
 
 



 
Таблиця 7.28 
№ 
п/п 

Види послуг Дзержин-
ський 

Довгунців-
ський 

Жовтневий Інгулець-
кий 

Саксаган-
ський 

Тернів-
ський 

Центрально
-Міський 

Всього 

 1        2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 Виготовлення та 

ремонт взуття 
38 26 33 16 53 26 30 222 

 2 Виготовлення та 
ремонт швейних 
виробів, виробів із 
шкіри, 
трикотажних 

24 15 16 7 19 18 30 128 

 3 Виготовлення 
меблів 

7 2 21 1 10 2 6 49 

 4 Послуги з ремонту, 
реставрації та 
поновлення меблів 

3 5 6 1 7 1 1 24 

5 Будівництво та 
ремонт житла 

9 8 4 6 20 2 7 56 

6 Скляні та 
дзеркальні роботи 

1 4 1 1 7 6 3 23 

7 Виготовлення 
теслярських та 
столярських 
виробів 

7 2 14 2 17 12 2 56 

8 Технічне 
обслуговування та 
ремонт автомобілів 

32 23 22 4 57 5 32 175 

9 Миття автомобілів 5 5 5 4 10 5 16 50 
10 Зберігання 

транспортних 
засобів 

8 10 14 4 20 3 13 72 

11 Ремонт 
радіотелевізійної 
аудіо- та 
відеоапаратури 

9 3 5 3 11 9 2 42 

12 Ремонт 
електропобутової 

11 3 9 3 17 6 9 58 



техніки та 
побутових приладів 

13 Ремонт шкіряних 
галантерейних та 
дорожніх виробів 

- - - 1 - 2 3 6 

14 Ремонт годинників 8 4 6 3 8 6 6 41 
15 Ремонт велосипедів - - 2 1 - - - 3 
16 Виготовлення та 

ремонт 
металовиробів 

9 5 5 3 16 2 13 53 

17 Виготовлення та 
ремонт ювелірних 
виробів 

10 1 6 2 7 6 9 44 

18 Прокат речей 12 1 4 1 12 3 3 36 
19 Прокат аудіо-, 

відеокасет 
5 11 5 - 25 9 11 66 

20 Послуги з 
виконання 
фоторобіт 

15 4 8 7 16 6 15 71 

21 Послуги з 
оброблення плівок 

11 8 13 - 26 4 1 63 

22 Послуги з прання 
білизни 

1 1 3 1 1 - 2 9 

23 Приймальні пункти 
прання білизни 

1 - - 1 - - 1 3 

24 Виготовлення 
текстильних 
виробів (пухо-
перових виробів) 

- - - 1 - 4 - 5 

25 Послуги з чищення, 
фарбування 
текстильних та 
хутрових виробів 
(чищення, 
реставрація 
подушок) 

3 - - 3 - 2 3 11 

26 Приймальні пункти 
хімчисток 

4 - - 1 5 2 3 15 

27 Послуги, пов’язані 5 5 8 4 9 4 16 52 



з доглядом за тілом 
людини 

28 Послуги 
перукарень 

58 42 64 23 65 34 59 345 

29 Ритуальні послуги 7 3 5 8 11 3 7 44 
30 Виготовлення 

вінків 
3 2 13 - 3 8 1 30 

31 Виготовлення 
пам’ятників 

8 4 9 4 7 7 6 45 

32 Послуги з 
тиражування 

2 -  - 2 - - 4 

33 Послуги 
громадських 
вбиралень 

28 33 15 10 24 17 24 151 

34 Інші: 93 36 60 27 62 32 76 383 
 Всього: 437 266 376 153 547 246 410 2435 
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 7.13 Культові споруди 

 

За останні роки в місті Кривому Розі почала створюватися мережа культових 

будинків та споруд різних конфесій. 

Комплекси правоставних храмів відповідно до функціонального призначення 

поділяються на єпархаільні центри, духовні місії, парафіяльні та монастирські 

комплекси і на храми у складі комплексів, будинків та споруд громадського та 

житлового призначення.  

Культові будинки та споруди відіграють визначну роль у формуванні забудови 

міста і залежно від містобудівного призначення розміщуються у складі 

громадського центру міста та житлового району на території монастиря, у кварталі, 

мікрорайоні, у складі громадського комплексу, на території кладовища та ін. 

В Кривому Розі розташовані 70 культових споруд в Центрально-Міському 

районі – 14; в Довгинцівському районі – 7; в Саксаганському районі -7; в 

Жовтневому районі -15; в Інгулецькому районі -3; в Тернівському районі -14; в 

Дзержинському районі - 10. 

В таблиці 7.29 наведений перелік культових споруд в розрізі адміністративних 

районів.  

Таблиця 7.29 
Центрально-Міський район 

№ 
п/п 

Назва культової споруди Адреса Характеристика 

Ікони Божої Матері «Достойно єсть» 
парафія УПЦ (Церква) 

вул. Погребняка, 16 Рік встановлення - 
2002 

 
 1 
 
 
 2 

Іудейська громада «Хабад Любавич» 
(Синагога) 
 

вул. Пушкіна, 48 Рік встановлення - 
2010 

 
 3 

Преподобного Іоанна Ліствичника 
парафія УПЦ (Церква) 
 

вул. Правди буд. 29А Рік встановлення - 
2004 

 
 4 

Пресвятої Покрови Божої Матері парафія 
УПЦ Київського патріархату (Церква) 

вул.Урицького буд. 64 Рік встановлення - 
1999 

 
 5 

Різдва Пресвятої Богородиці парафія 
УПЦ (Церква) 

вул. Українська буд. 83 Рік встановлення - 
1991 

 
 6 

Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ 
Київського патріархату 

вул. Широківська буд. 49 Рік встановлення - 
2006 

 
 7 

Свто-Миколаївська парафія УПЦ вул. Багрицького Рік встановлення - 
1873 

 
 8 

Святих мучениць Віри, Надії, Любові 
парафія УПЦ Київського патріархату 

вул. Нижньотагільська 
буд. 33 

Рік встановлення - 
2002 

 
 9 

Свято-Миколаївська парафія УПЦ 
 

проспект Карла Маркса 
буд. 2 

Рік встановлення - 
2002 
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 Продовження таблиці 7.29  

Центрально-Міський район 
№ 
п/п 

Назва культової споруди Адреса Характеристика 

 
 10 

Свято-Миколаївська парафія УПЦ 
Київського патріархату 
 

вулиця Першотравнева 
буд. 1 

Рік встановлення - 
2001 

 
 11 

Свято-Покровська парафія УПЦ 
 

вулиця Українська буд. 
228 

Рік встановлення - 
2000 

 
 12 

Святого Великомученика Георгія 
Побідоносця 

Всебратське - 2 Рік встановлення - 
2004 

 
 13 

Християни віри євангельської, 
п'ятидесятники 

вулиця Горького (Ц.-М.) 
буд. 7 

Рік встановлення - 
1987 

 
 14 

Християни віри євангельської, 
п'ятидесятники 

вулиця Чкалова буд. 37 Рік встановлення - 
1994 

 Всього 14  
Довгинцівський район 

 1 Громада Великомученика Димитрія 
Солунського парафії Криворізької єпархії 
Української православної церкви 
Московського патріархату 

вулиця Донецька буд. 91 Рік встановлення - 
1998 

 2 Громада Євангельських християн - 
баптистів 

вулиця Грозненська буд. 
26 

Рік встановлення - 
1999 

 3 Громада Ікони Божої Матері «Всецариця» 
парафії Криворізької єпархії Української 
православної церкви Московського 

вулиця 
Дніпропетровське шосе 
буд. 1 

Рік встановлення - 
2006 

 4 Громада Римсько-Католицької парафії 
Успіння Пресвятої Діви Марії 

вулиця Вернадського 
буд. 65 

Рік встановлення - 
2006 

 5 Громада Свідків Єгових вулиця Батуринська буд. 
90 

Рік встановлення - 
2003 

 6 Громада Свято-Богоявленської парафії 
Криворізької єпархії Української 
православної церкви Московського 
патріархату 

вулиця Отто 
Брозовського буд. 86 

Рік встановлення - 
1999 

 7 Громада Святого Олександра Невського 
парафії Криворізької єпархії Української 
православної церкви Московського 
патріархату 

вулиця 
Сільськогосподарська 
буд. 10 

Рік встановлення - 
1990 

 Всього 7  
Саксаганський район 

 1 Молитовний дім Адвентистів Сьомого 
Дня 

вулиця Отто 
Брозовського буд. 44А 

Рік встановлення - 
2006 

 2 Молитовний дім Євангельських християн 
баптистів 

вулиця Виноградова буд. 
27 

Рік встановлення - 
2009 

 3 Незалежна помісна церква християн віри 
євангельської 

вулиця Рубльова буд. 5 Рік встановлення - 
1986 

 4 Помісна християнська церква 
п’ятидесятників «Уславлення» 

вулиця Льотчиків буд. 
75 

Рік встановлення - 
2006 

 5 Спасо-Преображенський кафедральний 
собор 

вулиця Соборна буд. 1 Рік встановлення -  
1990 

 6 Храм Преподобного Сергія Радонезького вулиця Дмитра 
Донського буд. 25 

Рік встановлення -  
1999 
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 7 Церква Християн Віри Євангельської 
“Преображення” 

вулиця Харцизька буд. 28 Рік встановлення -  
2001 

 Всього 7  
Жовтневий район 

№ 
п/п 

Назва культової споруди Адреса Характеристика 

 1 
Дочірня церква “Уславлення” 

вулиця Міжпланетна буд. 
4 

Рік встановлення - 
2005  

 2 
Німецька Євангельсько-Лютеранська 
Церква 

вулиця Галана буд. 66 Рік встановлення - 
1993 

 3 
Релігійна громада "Вефіль" 

вулиця П’ятихатська буд. 
29 

Рік встановлення - 
1995 

 4 
Релігійна громада Адвентистів сьомого 
дня 

вулиця Кисловодська буд. 
2 

Рік встановлення - 
1991 

 5 
Релігійна громада Введення в Храм 
Пресвятої Богородиці Криворізької 
єпархії УПЦ 

вулиця Паркова буд. 5 Рік встановлення - 
1999  

 6 
Релігійна громада Вхід Господній до 
Єрусалима Криворізької єпархії УПЦ 

мікрорайон 5-й Зарічний 
буд. 75А 

Рік встановлення - 
2002 

 7 
Релігійна громада Свято-Іллінської 
парафії Криворізької єпархії УПЦ 

вулиця Лисяка буд. 20 Рік встановлення - 
1997 

 8 
Релігійна громада Свято-
Пантелеймонівської парафії УПЦ КП 

вулиця Приміська буд. 71 Рік встановлення - 
1997 

 9 
Релігійна громада Свято-Серафимівська 
парафія Дніпропетровської єпархії УПЦ 
КП 

вулиця Гвардійська буд. 
46 

Рік встановлення - 
2000 

 10 
Релігійна громада Свято-Стретенської 
парафії Криворізької єпархії УПЦ 

вулиця Симбірцева буд. 
73 

Рік встановлення - 
1999 

 11 
Релігійна громада Святого Апостола 
Андрія Первозванного УПЦ КП 

вулиця Петроградська 
буд. 1 

Рік встановлення - 
2010 

 12 
Релігійна громада Святої Трійці парафії 
Донецько-Харківського Екзархату УГКЦ

вулиця Галана буд. 29 Рік встановлення - 
2001 

 13 
Релігійна громада Храм Першомученика 
і архидіакона Стефана УПЦ 

вулиця Дишинського буд. 
11 

Рік встановлення - 
2001 

 14 
Релігійна громада “Благодать” 

вулиця Паризької Комуни 
буд. 76 

Рік встановлення - 
2005 

 15 
Релігійна громада “Віфезда” 

вулиця Берегова буд. 39 Рік встановлення - 
1997 

 
Всього 

15  
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Інгулецький район 
№ 
п/п 

Назва культової споруди Адреса Характеристика 

 1 
Незалежна релігійна громада християн 
віри євангельської (п’ятидесятників) 

вулиця Груні Романової 
буд. 3 

Рік встановлення - 
1997 

 2 
Свято-Вознесенська Українська 
Православна Церква 

вулиця Обручева буд. 14 Рік встановлення - 
1876 

 3 
Українська Православна Церква Святого 
Миколи Чудотворця 

вулиця 50 років Жовтню 
буд. 46 

Рік встановлення - 
2005 

 
Всього 

3  

Тернівський район 
№ 
п/п 

Назва культової споруди Адреса Характеристика 

 1 
Всеукраїнське об’єднання християн 
євангелістів п’ятидесятників 
”Уславлення”, Християни євангельської 
віри ( церква „Уславлення”) 

вулиця Короленка буд. 27 Рік встановлення - 
2005 

 2 
Всеукраїнське об’єднання християн 
євангелістів п’ятидесятників 
”Уславлення”, Християни євангельської 
віри (церква „Уславлення”) 

вулиця Карбишева буд. 29 Рік встановлення - 
2004 

 3 
Всеукраїнське об’єднання християн 
євангелістів п’ятидесятників 
”Уславлення”, Християни євангельської 
віри (церква „Уславлення”) 

вулиця Фастівська буд. 24 Рік встановлення - 
2001 

 4 
Всеукраїнське об’єднання християн 
євангелістів п’ятидесятників 
”Уславлення”, Християни євангельської 
віри (церква „Уславлення”) 

вулиця Центральна буд. 
27А 

Рік встановлення - 
1995 

 5 
Всеукраїнське об’єднання християн 
євангелістів п’ятидесятників 
”Уславлення”, Християни євангельської 
віри (церква „Уславлення”) 

вулиця Короленка буд. 63 Рік встановлення - 
2002 

 6 
Всеукраїнське об’єднання християн 
євангелістів п’ятидесятників 
”Уславлення”, Християни євангельської 
віри (церква „Уславлення”) 

провулок Бібліотечний 
буд. 42 

Рік встановлення - 

 7 
Всеукраїнське об’єднання християн 
євангелістів п’ятидесятників 
”Уславлення”, Християни євангельської  

вулиця Боткіна буд. 10 Рік встановлення - 
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віри (церква „Уславлення”) 

  

 8 
Протестанти, Адвентисти сьомого дня 

вулиця Закарпатська буд. 
7 

Рік встановлення - 
2000 

 9 
Протестанти, Адвентисти сьомого дня 

вулиця Короленка буд. 55 Рік встановлення - 
2004 

10 
Протестанти, Євангельські християни 
баптисти 

вулиця Ковельська буд. 3 Рік встановлення - 
1991 

11 
Протестанти, Євангельські християни 
баптисти 

вулиця Івана Сірка буд. 91 Рік встановлення - 
2001 

12 
Протестанти, Свідки Єгови 

вулиця Покришева буд. 3 Рік встановлення - 
2004 

13 
Українська Православна Церква 
Київського Патріархату, Святих 
мучениць Віри, Надії, Любові та матері 
їх Софії парафія Дніпропетровської 
єпархії 

вулиця Короленка буд. 30 Рік встановлення - 
2001 

14 
Українська Православна Церква 
Київського Патріархату, Свято-Троїцька 
парафія Дніпропетровської єпархії 

вулиця Концертна буд. 86 Рік встановлення - 
2000 

15 
Українська Православна Церква 
Київського Патріархату, Христа 
Спасителя парафія Дніпропетровської 
єпархії 

вулиця Кибальчича буд. 9 Рік встановлення - 
1998 

 
Всього 

14  

 

Дзержинський район 
№ 
п/п 

Назва культової споруди Адреса Характеристика 

1 
Громада Свідків Єгови (Молитовний дім) вул. Постишева буд. 41 Рік встановлення - 

2004 

2 
Християнська місія милосердя та 
благодійності “Блага Вістка” (Будинок 
місії) 

вул. Орджонікідзе буд. 
39 

 

3 
Церква Євангельських християн-
баптистів (Церква) 

вул. Лесі Українки буд. 
13 

 

4 
Церква Іверської ікони Божої матері 
парафії Криворізької єпархії Української 
православної церкви (Церква) 

вул. Рязанова буд. 8  

5 
Церква Повного Євангелія “Посольство 
Боже” у м.Кривому Розі (Церква) 

вул. 22-го Партз’їзду 
буд. 41 

 

6 
Церква Повного Євангелія “Слово віри” 
(Церква) 

вул. 22-го Партз’їзду 
буд. 31 

 

7 
Церква Святих рівноапостольних 
Костянтина і Олени парафії Криворізької 
єпархії Української православної церкви 

вул. Островського буд. 
11 
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 (Церква)   

8 

Церква Святого преподобного Іова 
Почаївського парафії Криворізької єпархії 
Української православної церкви 
(Церква) 

вул. Радгоспна буд. 14  

9 
Церква Священномученика Онуфрія 
парафії Криворізької єпархії Української 
православної церкви (Будинок місії) 

вул. Косіора буд. 20  

10 
Церква Християн віри євангельської 
“Спасіння” (Церква) 

вул. Косіора буд. 22  

 Всього 10  
 

 

       На перспективу передбачають розміщення наступних культових споруд: по вул. 

23 Лютого, 170б; по вул. Лисяка; по вул. Коротченка, (жіночий монастир); по вул. 

Фрунзе, (чоловічий монастир); по вул. Дишинського, 11; по вул. Тухачевського, 58а 

(жіночий Свято-Покровський монастир); по вул. Ватутіна, 46а; по вул. Карнавальна; 

по вул. Мелешкіна (храм Святої Тетяни); по вул. Дмитра Донського, 20; на території 

мкр. Сонячний (православний храм трьох святителів); по вул. Єгорова (сквер); на 

території мкр. Всебратське 2; по вул. Леніна (храм Святого Миколая); по вул. 

Урицького; по вул. Рязанова,8; по вул.Оржонікідзе; по вул. Ярославська; на 

території парків Залізничників та Ювілейного. 

 

Генеральним планом передбачено забезпечення населення м. Кривого Рогу 

закладами соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих 

державою соціальних стандартів.  

Основним принципом розміщення установ та підприємств обслуговування є 

створення зручних умов для одержання населенням необхідного виду, рівня та 

якості послуг. 

Розвиток місцевої мережі, яка забезпечує комплексність забудови, 

відбуватиметься в напрямку доведення до нормативних показників забезпеченості 

населення об'єктами обслуговування в районах як існуючої забудови, так і в районах 

перспективного будівництва. 

При розрахунках ємності установ і підприємств обслуговування враховано 

потребу населення в зоні впливу міста Кривого Рогу, який виконує функції 

промислового центру.  
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В сфері загальної освіти Генеральний план міста передбачає модернізацію 

установ дошкільної та шкільної освіти з досягненням нормативних показників 

наповнюваності класів і груп, згідно проектної ємності закладів, ліквідацію 

змінності занять. Розширення мережі навчальних закладів передбачається як за 

рахунок будівництва нових установ так і відновлення роботи не діючих та 

збільшення кількості навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний 

заклад - початкова школа". Розвиток загальної середньої освіти передбачає 

запровадження сучасних інформаційних технологій, оновлення матеріально-

технічної та навчально-лабораторної бази. На розрахунковий період рекомендується 

збільшити ємність дошкільних навчальних закладів - на  1,757 тис. місць, а 

загальноосвітніх шкіл зменшення - на  12,037 тис. місць. 

В сфері охорони здоров'я передбачається досягнення стовідсоткової 

забезпеченості населення мінімально гарантованим обсягом безкоштовної медичної 

допомоги у відповідності з затвердженими нормативними документами і санітарно-

гігієнічними нормами. До 2030 року рекомендується розмістити спеціалізовані та 

багатопрофільні лікарні для дорослих та дітей загальною ємністю на  11,352 тис. 

місць. 

В сфері первинної медико-соціальної допомоги передбачається часткове 

поетапне перетворення шляхом надання приміщень в житловій забудові під 

амбулаторії сімейного лікаря та загальної практики. Будівництво поліклінічних 

закладів передбачається в районах нового житлового будівництва. 

В сфері фізичної культури пріоритетним є будівництво масових об'єктів 

фізкультури і спорту, наближених до житла - плавальних басейнів, штучних 

ковзанок, фізкультурно-оздоровчих комплексів.  

Крім цього, в зв'язку з проведенням в України чемпіонату Європи з футболу 

2012 року, передбачена реконструкція стадіону ім. XX Партз’їзду з доведенням їх 

загальної місткості до  5 тис. глядачів. 

 

Згідно прогнозного розвитку територій міста, а саме освоєння вільних територій  

міста Кривого Рогу та реконструкція існуючих кварталів житлової забудови 

передбачається розміщення: багатофункціональних спортивних майданчиків у 



 209
кожному адміністративному районі міста; багатофункціонального палацу спорту 

на 5 тис. глядацьких місць на бульварі Вечірньому; дому баскетболу у 

Саксаганському районі; плавального басейну в районі Миколаївського шосе у 

Центрально – Міському районі міста; льодового палацу на 600 місць в парку ім. Б. 

Хмельницького в Дзержинському районі; дитячої юнацької спортивної школи по 

гірнолижному спорту зі стадіоном в Центрально – Міському районі; стрілової, 

кінноспортивної дитячо – юнацької школи в Центрально – Міському районі. 

В сфері культури і дозвілля передбачається формування комплексу закладів 

культури в житлових районах міста, а також розвиток Кривого Рогу як 

міжнародного культурного і ділового центру з збереженням і реконструкцією 

будівель історичної спадщини міста. Рекомендується будувати установи 

позашкільного виховання, створювати дитячі парки та центри дозвілля, 

кінокомплекси, концертні зали, театри, культурні, інформаційні, культурно-

просвітницькі центри, спеціалізовані клуби, фінансово-торгові центри, бізнес-

центри, тощо. На строк до 2015р. запроваджені заходи щодо реконструкції існуючих 

закладів культури та мистецтва. Так, заплановано створити виставковий центр, 

концертний зал, готельно-офісний та розважальний комплекси в районі площі 

Визволення, бульвару Вечірній, 5-му Зарічному тощо. Система обслуговування 

населення базується на ієрархії центрів у відповідності з планувальною структурою 

міста: 

-   загальноміський центр - з функцією епізодичного обслуговування; 

-   центри житлових районів - періодичне обслуговування; 

-   в мікрорайонах та житлових групах - повсякденне обслуговування. Крім  

цього,     генеральним   планом  передбачається  формування  спеціалізованих 

центрів: приморських, наукових, торгово-виставкових, спортивних, медичних, 

курортно-рекреаційних, культурних та молодіжних. 

Сучасний стан забезпеченості населення основними закладами обслуговування  

та її відповідність нормам приводиться нижче в табл. 7.30. 
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Таблиця 7.30 

№ 
п/п 

Найменування 
установ 

обслуговування 

Одиниц
я виміру 

Фактична 
ємність 

Факти-
чна 

забезпече
-ність на 

1000 
мешкан-

ців 

Норма  
на 1000 
мешкан-

ців, 
згідно 

ДБН 360-
92** 

Необхі- 
дно за 
нормою 

Забезпе-
ченість 
відносно 
норми, 

% 

1 Театри місць 1 151 2 5 3 332 35 
2 Кінотеатри місць 2 559 4 12 7 997 32 
2 Цирк місць 1 800 3 4 2 666 68 
3 Будинки культури 

та клуби 
 

місць 
8 022 12 35 23 324 34 

4 Лікарні ліжок 6 558 10 14 9 429,5 70 
5 Поліклініки відвід.  

в день 18 832 28 24 15 993 
 

118 
 

6 Дитячі дошкільні 
заклади 

 
місць 

23 077 35 30 20 111 115 

7 Загальноосвітні 
школи 

 
місць 

61 785 93 64 42 790 144 

8 Магазини 
продовольчих 
товарів 

м2 
торгівель

-ної 
площі 

129 700 195 146,4 53 312 133 

9 Магазини 
непродовольчих 
товарів 

м2 
торгівель

-ної 
площі 

197 100 295,8 300,4 99 960 98 

10 Підприємства 
громадського 
харчування 

 
місць 22 467 34 40 26 656 84 

11 Підприємства 
побутового 
обслуговування 

роб. 
місць 25 505 38 9 5 998 425 

12 Міські масові 
бібліотеки 

тис. 
один. 

3 548,84 5,3 4 2 666  133 

13 Ринки м2 
торгівель

ної 
площі 

31 074 47 24 
 

15 993 
 

194 

14 Готелі місць 871 1 4,8 3 199 27 
15 Пожежне депо  

автомобі
ль 

37 0,06 

1 на 
 10 тис. 
мешканці

в 

47 79 
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8. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА МІСТА 

 
Кривий Ріг як місто почало розвиватися лише з кінця ХІХ століття, тому 

історико-архітектурне різноманіття для нього не характерне. До того ж багато 

цінних архітектурних об’єктів було зруйновано під час Великої Вітчизняної війни, 

в час боротьби з церквою – в 20-30-ті і повоєнні роки ХХ століття, а також при 

розвитку гірничих робіт (наприклад, в зону розвитку гірничих робіт потрапило 

багато чудових будівель садиб промисловців Колачевського, Галковського, 

Шмакова і т.д.). 

Сучасне архітектурне обличчя міста головним чином формують пам’ятки 

чотирьох стилів: південно-українського цегляного (до початку ХХ ст.), стилю 

модерн (1900-1915), раціоналізму (конструктивізму) (20-30-ті роки ХХ ст.), 

сталінської неокласики (40-50-ті роки ХХ ст.).  

Основна частина архітектурного комплексу міста, який має історичну 

цінність, локалізована в Центрально-Міському районі, де сконцентрована більша 

частина старовинних будинків міста, а саме: пр. К.Маркса (бувша вул. Поштова), 

вул. Леніна (Миколаївська, частина – Вокзальна), Чкалова (Старобанна), 

К.Лібнехта (Німецька), Аненка (пер. Банний), Октябрьска (Базарна, частина – пр. 

Голодяєва), Глинки (Глинка), Р.Люксембург (Должанського), Сиволапа 

(Староярмарочна), Грабовського та частина Першотравневої  (Садова та 

Йорданська), Калініченко (Церковна), Урицького та Валявко (Вокзальна), Янова 

(Комерчеська, пл. Возницька), пл. Леніна (пл. Церковна), Каунаська 

(Синагогальна), Новоросійська (Верхньобазарна), Українська (частина – 

Покровська, частина – Різдва Богородиці). Детальний опис старої частини міста з 

назвами вулиць, будинків, різних закладів того часу наведено в книзі І.Рукавіцина 

«Кривой Рогъ в открытках, документах, фотографиях», «Книга-плюс», 2010. 128 с. 

Останні комплексні дослідження по вивченню історико-культурної спадщини 

Кривого Рогу виконані у 2006-2009 роках Державним науково-дослідним 

інститутом теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ, Київ) та 

Центром пам'яткознавства НАН України (Київ) (Розробка меж історичних ареалів 

м. Кривий Ріг).  



 212
Згідно вказаним роботам, пам'яток архітектури національного значення 

місто не має. На місцевому обліку на сьогодні перебуває 29 пам'яток архітектури.  

Статус пам'яток архітектури місцевого значення мають такі будівлі: 

будинок Добровольського, зведений у 1846 р. (с. Зелене, біля сучасної школи № 

101), будинок залізничного вокзалу станції Кривий Ріг-Головний, споруджений у 

1884 р., комплекс лікарні у с. Зелене, ХХ ст., житловий будинок (пр. К. Маркса, 

35), ХХ ст., кінотеатр ім. В.І. Леніна (пр. К. Маркса, 2),1920 р., будинок школи 

ФЗУ (вул. Гарібальді, 3), 1935 р., школа-гігант (вул. Косіора, 18 ), 1930 р., 

адміністративний будинок (вул. Пушкіна, 44), 1930 р., Криворізький 

гірничорудний інститут (вул. Пушкіна, 31), 1930 р., житловий будинок (вул. 

Сиволапа, 40), 1920-1930 рр., Головпоштамп ( пр. К. Маркса, 26 ), 1950 р., 

адміністративний будинок виробничих об’єднань «Південруда» та 

«Кривбасшахтопрохідка»  (пр. К.Маркса, 1), 1950 р., житловий будинок (пр. 

К. Маркса, 18), 1950 р., готель «Металург» (пр. К. Маркса, 14), 1950 р., 

житловий будинок (пр. К. Маркса, 16), 1950 р., міський музично-драматичний 

театр ім. Т.Г.Шевченка (пр. К.Маркса, 23), 1950 р., палац піонерів на вул. 

Ватутіна, 33, який був реконструйований у 1950-х р., будинок природи (вул. К. 

Маркса, 23), 1978 р., будинок ЮРТа (вул. Леніна, 35), будинок заводоуправління 

металургійного заводу ім. Леніна (вул. Орджонікідзе); Діловий будинок (вул. 

Революційна, 13), школи №15 (вул. Орджонікідзе) та №8 (вул. Першотравнева, 16), 

житловий будинок  (вул. Першотравнева, 11), палац культури ім. Б.Хмельницького 

(вул. Ватутіна, 20), адміністративний будинок виробничого об'єднання 

„Кривбасруда" (арх. В.І. Шуманєєв, вул. Симбірцева, 2), житловий будинок  

(пл. Визволення, 3),  

Були виявлені нові пам’ятники архітектури, такі як: будинок Азовського 

комерційного банку (вул. Леніна, 43), початок ХХ ст., житловий будинок (вул. 

Леніна, 56), ХХ ст., житловий будинок (вул. Леніна, 56а), ХХ ст., будинок 

Антоновича (вул. Комуністична, 4а), ХІХ-ХХ ст., житловий будинок (вул. 

Комуністична, 8а), ХІХ-ХХ ст., в’язниця Катуцьких та будинок міського урядника 

(вул. Комуністична, 27а), дім художника (вул. Глинки, 1), ХІХ-ХХ ст., житловий 

будинок (вул. Першотравнева, 1), ХХ ст. садиба О. Поля, ХІХ-ХХ ст., руднична 
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школа, ХІХ-ХХ ст., будинок-садиба Зимовського, ХІХ-ХХ ст., стайні та економія 

Харіна, ХІХ-ХХ ст.. 

В основному списку виявлених пам’яток архітектури нараховуються більше, 

як 70-ти об’єктів. Сюди також входять малі архітектурні форми, такі як рекламні 

тумби та інші. 

При більш детальному обстеженні розпланування та забудови міста складено 

додатковий список виявлених пам’яток архітектури, куди входять: будинок ( вул. 

Чкалова, 37), Свято-Вознесенський храм ( 1793, 1876, 2001-2002 рр.) у с. Н. 

Кривий Ріг (кол. Григорівка) на вул. Обручева, 14, будинок (вул. Сиволапа, 34), 

кінець 19-початок ХХ ст., будинок (пр. К. Маркса, 21), 1950 р., житловий будинок 

(вул. Комуністична, 1), 1930-1950-і рр. 

До додаткового списку також включена унікальна ансамблева забудова 

кварталу 1930-1950 рр. між вул. Революційною та Косіора; ансамбль площі 

Петлякова (1950-ті рр.) та прилеглої вул. Сірка; колгоспний ринок (1950-ті рр.) на 

вул. Бажова – XX партз'їзду; забудова робітничих селищ і інженерно-технічних 

працівників ХІХ-початку ХХ ст. с. Зеленого та 1930-их рр. в районі вул. Умнікова, 

заводу «Криворіжсталь» (1930-1950-ті рр.) по пр. Металургів, всього 21 об'єкт. 

Крім того, складено список значних будинків, куди входить забудова 

селища Рудничне (кін. ХІХ-початок ХХ століття 1930-ті рр.), рудника 

Краматорівка, новозбудовані культові споруди, Палаци культури, станції 

швидкісного трамваю. Всього 70 об'єктів. 

Всі пам'ятки архітектури відзначаються високими архітектурно-художніми 

якостями, відіграють значну роль у містобудівній композиції міста. Разом з тим 

значна кількість споруд досить цікавих та цінних за архітектурно-художніми 

якостями ще не була досліджена і не увійшла до списку пам'яток архітектури 

місцевого значення. 

Пам’ятники археології місцевого значення. В межах м. Кривого Рогу 

знаходяться пам’ятники археології місцевого значення: 

- Історико-ландшафтна заповідна територія, яка включає «Ляхову могилу», 

святилище, три поселення, в районі Карачунівського водосховища, 

- Червона Балка,  район вул. Леніна-Урицького.  
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Пам'ятки історії та монументального мистецтва. На обліку перебувають 

78 пам'яток історії, з них 30 поховань на братських могилах, відзначених 

скульптурними композиціями, стелами, обелісками, 31 пам'ятник та пам'ятний 

знак. Серед них такі, як монумент «Перемога» (скульптор Є. Горбань, 1968 р., пр. 

Миру), присвячений воїнам-визволителям Кривого Рогу; Стела Героїв, присвячена 

26 Героям Радянського Союзу і 41 Герою Соціалістичної Праці (парк Героїв); 

монумент «Слава», стела, бюст Ф.Л. Каткова (пр. Седнева, у сквері); 

пам'ятний знак «200-річчя Кривого Рогу» (арх. І. Гаврилов) у парку ім. газети 

«Правда»; пам'ятники, присвячені загиблим у Великій Вітчизняній війні та 

воїнам-визволителям; пам'ятний знак О. Полю. 

На обліку перебувають також 16 будинків з меморіальними дошками на честь 

визначних історичних подій та людей, що приймали участь в них. 

До пам'яток монументального мистецтва віднесено 28 пам'ятників. Це 

пам'ятники В.І.Леніну та іншим політичним діячам, пам'ятники                             Б. 

Хмельницькому, Т. Шевченку, М. Лермонтову, Л. Толстому, О. Пушкіну, 

монумент «Данко» на честь 100-річчя з дня народження М. Горького та стела 

«Слава труду», що відзначаються високими художніми якостями та відіграють роль 

акцентів у містобудівному середовищі. 

Значної уваги відносно охорони та збереження у Кривому Розі заслуговують 

об’єкти індустріальної спадщини. Більша частина з них пов’язана з розвитком 

розробки залізних руд в Криворізькому басейні в кінці ХІХ-початку ХХ ст. та 

представлена старими відкритими та підземними гірничими розробками, зонами 

зрушення, залишками гірничих споруд, естакад, підпірних стін і т.д., в цілому – 

історичними гірничопромисловими ландшафтами. Рядом зі старими рудниками 

часто знаходяться чудово збережені житлові поселення (наприклад селище 

Шмаково біля однойменного рудника, сьогодні – біля ш. «Родина»). Особливої 

уваги потребують елементи Єкатерининської залізниці кінця ХІХ -першої 

половини ХХ ст. (водопропускні труби-тунелі, елементи мостів, шляхопроводи, 

будівлі та ін.) на території як Кривого Рогу, так на приміських територіях. 

Наприклад, чудово на сьогодні збереглися опорні частини мостів через балки 

Червону Північну, Поперечну (район Широкого), через р. Інгулець – міст 
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Белелюбського та міст в районі с. Радевичево. Велика увага  питанню історії 

гірничопромислових ландшафтів Кривого Рогу та розвитку індустріального 

туризму приділяється науковцями Криворізького державного педагогічного 

університету, зокрема Казаковим В.Л. та Дворчуком Е.В. Наприклад, ними 

детально вивчені території стародавніх рудників Кандибінского пласта, Червоного 

пласта, рудника Галковського, Шмаковського рудника, рудників району Осичків, 

елементи Єкатерининської залізниці  та обґрунтована  історико-природнича та 

культурологічна цінність цих об’єктів. 

Пропонується створення комплексного архітектурно-ботанічно-гідрологічного 

заказника «Маєток Харіна». Ця перспективна для заповідання територія зараз 

знаходиться на межі Кривого Рогу (вул. Центральна, Обсерваторна). Свого часу в 

кінці ХІХ- початку ХХ ст. тут був маєток поміщика  Харіна (селище Ново-

Павлівка). Частина маєтку розміщена в Тернівському районі міста, частина – за 

його межами. Чудово зберігся комплекс споруд: будинок управителя маєтком, 

млин з підземним тунелем, мости, стайні з манежем і т.д. Маєток з’єднується із 

старим чудовим парком (парк «Терни»), який розміщений в заплаві р. Саксагань. 

Ріка Саксагань в цьому місці має меандри, є стариця старого русла, існуюче русло 

розгалужується.  

Також пропонується створення архітектурно-геологічно-гідрологічного 

заказника «Гданцівський», в якому представлені: більше 10 архітектурно цінних 

будинків дореволюційного селища Гданцівка (вул. Болгарська, Єгорова, 

Комуністична, Алексєєнка), чудово збережена будівля насосної станції 

Гданцівського чавунно-ливарного заводу з залізистого кварциту та граніту, 

Інгулецький міст (міст Белелюбського)  Долинської гілки Єкатерининської 

залізниці через р. Інгулець 1884 р. та оригінальної конструкції водопропускний 

тунель під залізницею і т.і. Крім того, інтерес представляє русло ріки, виходи скель 

на її берегах, відслонення кристалічних сланців в балках та петрофільна флора по 

берегам ріки. В якості зони озеленення та рекреації (ландшафтного парку) інтерес  

представляє затоплений кар’єр на Карнаватці (колишньої шахти ім. Калініна, вул. 

Геологічна, Свердлова, Толстого), який на протязі багатьох років використовується 

місцевим населенням для відпочинку. 
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Пропонується також створення ландшафтних парків в районі старих 

кар’єрів Червоної Балки (вул. Урицького), вул. Весняна (МОДР) та інших 

територій, порушених старими гірничими роботами. 
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9. СИСТЕМА ТРАНСПОРТУ 
9.1  Існуючий стан 

Місто Кривий Ріг є значним транспортним та промисловим вузлом України. 

Міжміські, приміські, внутрішньоміські пасажирські та вантажні перевезення міста 

забезпечує потужна та розвинута мережа залізничних доріг, автомобільних доріг 

державного та місцевого значення. 

Всі великі підприємства міста презентують гірничо-металургійну промисловість, 

при цьому належать до різних форм власності різних держав світу. 

Місто Кривий Ріг розташовано в центральній частині України. На півночі на 

відстані 118км розташовано місто Кіровоград. На північний схід на відстані 140км 

розташовано обласний центр Дніпропетровської області – місто Дніпропетровськ. 

На сході, за 193км, знаходиться місто Запоріжжя, а за 103км  – місто Нікополь. 

На південь розташовані ще два крупних обласних центри: Миколаїв - за 184км та 

Херсон, за 195км. 

Існуючі та колишні великі промислові підприємства і кар'єри ділять місто 

Кривий Ріг на окремі райони та частини, транспортна доступність до кожного з яких 

має відповідні обмеження. 

Центр міста Кривого Рогу складається з сучасної забудови з розвиненою 

транспортною інфраструктурою. 

Інші райони міста мають роками сформовану історичну забудову, головним 

чином з індивідуальних одноповерхових житлових будинків з присадибними 

ділянками, вздовж існуючих підприємств гірничорудної промисловості.  

Транспортний зв'язок між районами міста виконується залізницею, 

автомобільним транспортом, трамваями та тролейбусами. Причому трамваї рухаються 

як  в звичайному режимі на землі, так і в швидкісному режимі під землею. 

Зовнішній зв'язок міста Кривого Рогу з прилеглими населеними пунктами на 

цей час здійснюється по існуючій вулично-дорожній мережі з виходом на дві 

автомобільні дороги національного значення та систему автомобільних доріг 

місцевого значення. 
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Основні транспортні перевезення виконує залізничний транспорт, в тому 

числі технологічний транспорт перевозить сировину та готову продукцію в межах 

виробничих територій. 

Характерною рисою міста Кривого Рогу є рекреаційна привабливість з 

мальовничим природним ландшафтом, навколишніми лісними масивами та 

узбережжям річок Інгулець та Саксагань і системи водосховищ, особливо 

Карачунівського. 

Проектні розробки спеціалістів показують, що основні виробничі потужності 

будуть мати розвиток в західному напрямку. 

Територіальний розвиток житлового будівництва та сфери обслуговування 

передбачається за рахунок земельних ділянок в східному напрямку. Найменш 

можливим стає розвиток міста в південному напрямку, так як це призведе до значного 

збільшення невиробничих перепробігів всіх видів транспорту та значно збільшить час 

доставки пасажирів до пунктів призначення. 

Місто Кривий Ріг займає площу 43000,20га.  В місті проживає 666,393 тис. 

жителів. Місто складається з 7 районів.  

Основні показники по районах міста Кривий Ріг зазначені в таблицю 9.1.  

 Таблиця 9.1. 

№ 
п/п 

Найменування  
району міста 

Чисельність 
населення 
тис.чол. 

Площа  
району, 
кв. км 

Кількість  
вулиць 

 в районі 

Загальна  
довжина  
вулиць, км 

1. Дзержинський 65 240 44,791 194 322,900 

2. Довгинцівський 99 226 56,174 205 226,719 

3. Жовтневий 58 643 61,393 269 527,346 

4. Інгулецький 133 745 81,971 147 450,000 

5. Саксаганський 137 077 38,737 185 463,067 

6. Тернівський 82 566 77,755 267 235,426 

7. Центрально-Міський 89 896 69,181 429 302,703 

 Разом по місту 666 393 430,002 1696 2528,161 
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 Щільність вуличної мережі міста наведена в таблиці 9.2. 

Таблиця 9.2. 

№ 
п/п 

Найменування 
району міста 

Площа району, 
 кв. км 

Загальна довжина 
вулиць, км 

Щільність 
вулично-дорожньої 

мережі, км/км2 

1. Саксаганський 38,737 463,067 11,96 

2. Жовтневий 61,393 527,346 8,59 

3. Довгинцівський 56,174 226,719 4,04 

4. Дзержинський 44,791 322,900 7,21 

5. Центрально-Міський  69,181 302,703  4,37 

6. Інгулецький 81,971 450,000 5,49 

7. Тернівський 77,755 235,426 3,03 

 

9.2 Зовнішній транспорт 

Через місто Кривий Ріг не проходить жодна з міжнародних транспортних 

магістралей. Державні програми розвитку міжнародної мережі транспортних 

коридорів     через Україну не передбачають їх прокладання через місто Кривий Ріг. 

Найближче до міста прокладено український варіант міжнародного залізничного 

транспортного коридору Європа-Азія (Кордон з Польщею, Угорщиною, Словенією – 

Фастів – Знам'янка –П'ятихатки – Дніпропетровськ – Червона Могила – Лиха – 

Волгоград – Астрахань – Макат – Бейнеу – Чарджоу). 

Місто Кривий Ріг знаходиться на відстані менше 100км від цієї магістралі. 

Основним зовнішнім транспортом всього Криворізького басейну по об'ємам 

перевезень був, є і буде залишатися залізничний транспорт. Національні залізничні 

маршрути також не проходять через місто Кривий Ріг. Міжнародні автомобільні 

транспортні коридори на півночі проходять через Київ - Полтаву - Харків, на півдні – 

через Миколаїв - Херсон - Мелітопіль, на заході –    автомобільна дорога Київ - Одеса, 

на сході – через Мелітопіль - Дніпропетровськ - Харків. Через місто проходять дві 

національні автомобільні дороги Н-11 та Н-23. На сьогодні місто обслуговує 

достатньо розвинутий транспортний комплекс, інфраструктура якого складається зі 

споруд та обладнання зовнішнього транспорту залізничного та автомобільного, 

мережі зовнішніх транспортних артерій. Менш розвинуті повітряні лінії. 
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Водний транспорт не має необхідних можливостей для розвитку. 

Залізничний зовнішній транспорт 

Залізничний транспорт є одним з основних видів транспорту в освоєнні 

вантажних та пасажирських перевезень в Дніпропетровській області та Криворізькому 

вузлі зокрема. В Криворізькому залізничному вузлі перетинаються електрифіковані лінії: 

-  Запоріжжя – Апостолове – Кривий Ріг; 

-  Верховцево – Кривий Ріг – Долинська; 

-  П'ятихатки – Кривий Ріг. 

Криворізькій залізничний вузол утворюється схрещенням чотирьох 

магістральних залізничних напрямків: 

   1.  Від Кривого Рогу в напрямку Долинської і далі: 

- в західному напрямку Помічна – Первомайськ – Слободка – Вапнярка -    

Жмеринка і далі; 

- в південному напрямку Помічна - Одеса; 

- в Миколаївському напрямку Долинська - Миколаїв; 

- в північному напрямку Знам'янка – Сміла – Корсунь-Шевченківській – Біла 

Церква – Фастів – Київ. Від Кривого Рогу до Долинської це двоколійна 

електрифікована лінія. Далі існують тільки двоколійні ділянки для роз'їзду поїздів. 

    2. Від Кривого Рогу в напрямку Апостолового і далі: 

-  в напрямку Херсону та Криму- неелектрифікована частина одноколійної лінії; 

- в напрямку Нікополя та Запоріжжя- електрифікована одноколійна лінія з 

ділянками для роз'їзду поїздів; 

- в напрямку Дніпропетровська- неелектрифікована частина одноколійної лінії. 

3.   Від Кривого Рогу в напрямку Верховцево і далі Дніпродзержинськ – 

Дніпропетровськ - неелектрифікована частина одноколійної лінії. 

4.  Від Кривого Рогу в напрямку П'ятихатки і далі на обидва боки 

електрифікована одноколійна лінія з ділянками для роз'їзду поїздів та з окремими 

ділянками двоколійної електрифікованої лінії. 

На сьогодні вже частково проведена модернізація та реконструкція 

інфраструктури діючих ділянок залізничних ліній. 
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Вищенаведений аналіз залізничних магістралей показує, що в жодному із 

зазначених напрямків не існує закінчених двоколійних електрифікованих ліній. 

Протяжність залізничних ліній по вісі першої головної колії в межах міста 

складає 237км, в тому числі 87км двоколійних ділянок, загальна протяжність 

промислових 1597км. На головних лініях залізниці в межах  міста і прилеглого 

району розташовано 23 залізничних станції, блок-пост 61км, роз'їзд 6км та 2 

пасажирські платформи. 

В таблиці 9.3. приведено загальні характеристики споруд залізничного 

транспорту. 

Таблиця 9.3. 
Примикаючі  
перегони  

Кількість пар 
поїздів 

Вантаж
№ 

Найменува
ння  

станцій 

В
и
д 

К
л
ас

 

н
ай
м
ен

. 
н
ап
р
ям

к
у 

К
іл
ьк
іс
ть

 
к
ол
ій

 
В
и
д 

 
бл
ок
ув
ан
н

я
В
сь
ог
о 
к
ол
ій

 

в 
т.
ч

. г
ол
ов
н
и
х 

Під’їзні 
шляхи 

Пас.  
та груз.
улашт. шт

. 
шт
. 

П
ас
аж

и
р

. 

1 Шмакове 

вант ІІ 

- 
Мудрьо
на 
 
- 
Вечірні
й Кут 

одно 
 
двох 

нп/а 
 
онп/а

15 2 

- ШУ ПАТ 
“Арселор 
Міттал 
Кривий 
Ріг” 
- ПАТ 
“КЗРК” 

Низька 
пасаж. 
платфо
рма 25 27 8 

2 Батуринська 

вант І 

- 
Новобл
очна 
+Радуш
на 

двох 
 
двох 

оа/б 
 
оа/б 

16 2 

ПАТ 
“Арселор 
Міттал 
Кривий 
Ріг” 
Кр.ц-м з-д 
Під’їзна 
колія № 1 
Будмонтаж 
поїзд №343

2-низькі 
пасаж. 
платфо
рми 

27 27 12 

3 Новоблочна 

пром
іжна

ІV 

-
Кривий 
Ріг 
Головн
ий 
-
Кривий 
Ріг 
Сортув
альн 
+Бату-
ринськ
а 
+Вхід-
ний  

двух 
 
одно 
 
 
 
двух 
 
одно 

да/б 
 
да/б 
 
 
 
оа/б 
 
да/б 

7 4 

ПАТ 
“Арселор 
Міттал 
Кривий 
Ріг” 

2-низькі 
пасаж. 
платфо
рми 

23 23 16 
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Продовження таблиці 9.3. 

Примикаючі  
перегони  

Кількість пар 
поїздів 

Вантаж 
№ 

Найменуван
ня  

станцій 

В
и
д 

К
л
ас

 

н
ай
м
ен

. 
н
ап
р
ям

к
у 

К
іл
ьк
іс
т

ь 
к
ол
ій

 
В
и
д 

 
бл
ок
ув
а

н
н
я

В
сь
ог
о 
к
ол
ій

 

в 
т.
ч

. г
ол
ов
н
и
х 

Під’їзні 
шляхи 

Пас.  
та груз. 
улашт. 

шт шт П
ас
аж

и
р

. 

 
 
 
 
 
 

              
4 Грекувата 

вант І 

-Чер-
воний 
шахтар 
+Чер- 
воний 
Зав. 

одно
 
одно

оа/б 
 
оа/б 

21 1 

-Тягова 
Електропідстанц.

-Бувше 
відділ  

3-ннзькі 
пас.плат.  
З-прим 
вант-вигр. 
ви 

8 8 1

5 Терни 
вант І 

-немає 
+Рядова

одно двох
ст 
а/б 

15  
-ПАТ  
ПівнГЗК 
-Бетон.з-д 

2-низькі 
пасаж. пл. 
18- 

12 12 4

6 Червоний 
Забійник 

проміж-
ний 

V 
-Гре-
кувата 
+Рядова

одно
одно

нпа/б
нпа/б 3 1 

  
5 5 3

7 Червоний 
Шахтар 

вант ІІІ 

-блок 
пост  
61 км 

одно нпа/б
нпа/б

12 1 

Карачунів 
експлуат. 
дільниця 

2-низькі пас. 
платформи  
5 відкр. 
платф. 

2 2 1

8 Блок пост 61 км 

проміж-
ний 

V 

-блок 
пост  
118 км 
-Му-
сіївка 
+Черво-
ний 
Шахтар

одно
 
 
одно
 
одно

нпа/б
 
 
нпа/б
 
нпа/б

1  

  

5 5 1

9 Роз’їзд 6 км  

проміж-
ний 

V 

-блок 
пост  
118 км 
+Пол-
тавка 
+блок 
пост 116

одно
 
 
одно
 
одно

нпа/б
 
 
нпа/б
 
нпа/б

2 2 

  

8 7 2

10 Інгулець  

вант  І 

-Пол-
тавка 

одно нпа/б

24 2 

ПАТ “ІнГЗК” 
Хлібо-прийм.  
Нафтобаза 

низька 
пас.пл-а 
прим. для 
багажу 
підвищ. 
колія 
вантажні 
майданчики  

20 19 2

11 Полтавка 
роз. V 

-Роз’їзд  
6 км 

одно
одно

нпа/б
нпа/б 4 1 

 Низька 
пасаж. 
платф. 

20 19 2
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Продовження таблиці 9.3. 

Примикаючі  
перегони  

Кількість пар 
поїздів 

Вантаж 
№ 

Найменуван
ня  

станцій 

В
и
д 

К
л
ас

 

н
ай
м
ен

. 
н
ап
р
ям

к
у 

К
іл
ьк
іс
т

ь 
к
ол
ій

 
В
и
д 

 
бл
ок
ув
а

н
н
я

В
сь
ог
о 
к
ол
ій

 

в 
т.
ч

. г
ол
ов
н
и
х 

Під’їзні 
шляхи 

Пас.  
та груз. 
улашт. 

шт шт П
ас
аж

и
р

. 

 

12 Мусіївка 

вант ІІІ 

-Гей-
ківка  
+п/п 
118 
+б/п 61 
км 

двох 
дво-
ходн
о 

оа/б 
оа/б 
нпа/б

9 2 

Карачун. 
камене-
дроб завод 
3 км (в/ч) 
Підстанція

2-
низьки 
пас. 
платфор
ми 2-
відкр. 
майданч
ика 

   

13 Гейківка 

пром ІV 

-Вісунь 
+Мусії
вка 

двох 
двох 

оа/б 
оа/б 

8 3 

Христоф. 
завод  
База ЕЧК-
45  
База ШЧ-
12 
Хлібопр. 
пункт 

2-
низьки 
пас. 
платфор
ми 2-
вис.пл. 
Низ.пл. 
Пакгауз 

4 4 4 

14 П/п 118 км 

п/п V 

-Му-
сіївка 
-б/п 61 
км 
+п/п 
116 км 
+Роз’їз
д  6 км 

двох 
одно 
двух 
одно 

 

2 2 

  

9 4 6 

15 Кривий Ріг 
Сортувальний  

сорт І 

-
Кривий 
Ріг 
Головн
ий 
+Ново- 
блочна 
+Пічу-
гіно 

двох 
 
 
одно 
 
одно 

а/б 
 
 
да/б 
 
да/б 

46 1 

ККХ 
УЗТ 
“КЗРК” 

Промис
л 
пасаж. 
платфор
ма 10 10 4 

16 Кривий Ріг 
Західний 

вант І 

-п/п116 
км 
+Кри-
вий Ріг 

двох 
 
одно 

а/б 
 
нпа/б

24 2 

Завод 
Шахта 

2-низ. 
пас. пл. 
4-вис. 
вантаж. 
4-Пак-
гауза 

6 6 4 
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Продовження таблиці 9.3. 

Примикаючі  
перегони  

Кількість пар 
поїздів 

Вантаж 
№ 

Найменуван
ня  

станцій 

В
и
д 

К
л
ас

 

н
ай
м
ен

. 
н
ап
р
ям

к
у 

К
іл
ьк
іс
т

ь 
к
ол
ій

 
В
и
д 

 
бл
ок
ув
а

н
н
я

В
сь
ог
о 
к
ол
ій

 

в 
т.
ч

. г
ол
ов
н
и
х 

Під’їзні 
шляхи 

Пас.  
та груз. 
улашт. 

шт шт П
ас
аж

и
р

. 

 

17 Приворот 

Розв
ант 

ІV 

-Пічу-
гіно  
-Сакса-
гань  
+Кам’я
-не 
поле 
+Девла
-дове 

одно 
 
одно 
 
одно 
 
одно 

да/б 
 
да/б 
 
да/б 
 
да/б 

7 5 

 Низька 
пасаж. 
платфор
ма 

14 15 4 

18 Рядова 

вант ІІІ 

-Терни 
-Чер-
воний 
Забійни
к 

одно 
одно 

да/б 
нпа/б
оа/б 40 2 

Рядовськи
й елеватор
Підстанція
Підстанція

2-висок. 
платф. 
Пакгауз 10 10 3 

19 Кривий Ріг  
Головний 

вант
по 
за 
кл 

-
Кривий 
Ріг 
+Муд-
рьона 
+Ново- 
блочна 
+Криви
й Ріг 
Сорт. 

двох 
 
двох 
 
двох 
 
двох 

нпа/б
 
нпа/б
 
да/б 
 
а/б 

66 3 

ПАТ 
“Арселор
Міттал 
Кривий 
Ріг” 

4-низьк. 
пас. 
платф. 
Склад 
вантаж. 
Кр. 
плат. 
Вантаж. 
сорт. 
пл.  
Пл. для 
вантаж.  

145 143 46 

20 Кривий Ріг 

вант
по 
за 
кл 

-
Кривий 
Ріг 
Західни
й 
-
Кривий 
Ріг 
Сортув. 

одно 
 
 
двох 

нпа/б
 
 
нпа/а

35 5 

ПАТ 
“Арселор
Міттал 
Кривий 
Ріг” 
ПАТ  
“ПівдГЗК”

2-
низьки 
пас. 
платфор
ми 45 46 7 

21 Мудрьона 

вант І 

-
Кривий 
Ріг 
Головн
ий 
+Шма-
кове 

двох 
 
 
одно 

нпа/б
 
 
нпа/б 14 2 

ЗДІД № 6 
ЗДЦ № 5 
Вагоне  
депо 

Низька 
пасаж. 
платфор
ма 10 10 5 
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Продовження таблиці 9.3. 

Примикаючі  
перегони  

Кількість пар 
поїздів 

Вантаж 
№ 

Найменуван
ня  

станцій 

В
и
д 

К
л
ас

 

н
ай
м
ен

. 
н
ап
р
ям

к
у 

К
іл
ьк
іс
т

ь 
к
ол
ій

 
В
и
д 

 
бл
ок
ув
а

н
н
я

В
сь
ог
о 
к
ол
ій

 

в 
т.
ч

. г
ол
ов
н
и
х 

Під’їзні 
шляхи 

Пас.  
та груз. 
улашт. 

шт шт П
ас
аж

и
р

. 

 

22 Радушна 

вант ІV 

-Бату-
ринськ
а 
+Апост
олово 

двох 
 
двох 

оа/б 
 
оа/б 

9 2 

“Дніпро-
спец буд.”
Хлібоприй
мальне 
підприємс
тво 

2-низки 
пас. пл. 
Ваги на 
150 т 

12 12 5 

23 П/п 116 км 

п/п V 

-п/п 
118 
+Криви
й Ріг 
Західни
й 
+Роз’їз
д 6 км 

двох 
двох 
 
 
одно 

оа/б 
оа/б 
 
 
а/б 

  

  

14 14 6 

24 Вечірній Кут 

вант ІІ 

-Шма-
кове 
+Роко-
вата 

двох 
 
двох 

он 
 
па/б 
онпа/
б 21 3 

ПАТ 
“КЗРК” 
-ш. ім. 
Фрунзе 
КТЕЦ 

2-кр.пл. 
цементо
сховищ
е 
естакад
а 
майданч
. для 
ліса 

53 55 16 

25 Саксагань 

вант ІІІ 

-Роко-
вата 
+Приво
рот 
+п/п 46 
км 

двох 
 
одно 
 
одно 

онпа/
б 
 
да/б 
 
да/б 

20 2 

Підстанція
Коломоївс
ький 
каменероб. 
з-д 

2-низ. 
пас. пл. 
Приміщ
. для 
багаж. 
Вант 
Пакгауз 

  2 

26 Рокувата 

вант І 

-Вечір-
ній Кут 
+Сакса
гань 

двох 
 
двох 

онпа/
б 
 
онпа/
б 

26 1 

УЗТ 
“КЗРК” 
ВТО 

2-низ. 
пас. пл. 
Приміщ
. для 
багажу 

18 18 10 

Криворізький залізничний вузол обслуговує великі підприємства 

гірничодобувної, металургійної та машинобудівної промисловості. 

Основними вантажами, що відправляються з Кривого Рогу залізничним 

транспортом, були і залишаються руда та метал, що завозяться – кам'яне вугілля, 

флюси, будівельні матеріали, продовольчі та промислові товари. 

Характеристика вантажної роботи станцій, що знаходяться в межах міста 

Кривого Рогу за 2011 рік наведена в таблиці 9.4. 
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Таблиця 9.4. 

Номер 
з/п 

Найменування станцій 
Характер  
роботи 

Клас  
станції 

Вантажна робота,  
вагонів в серед. за добу 

1 Шмакове вантажна 2 113,0 

2 Батуринська   вантажна 2 105,8 

3 Терни вантажна 1 320,1 

4 Інгулець вантажна 1 580,5 

5 Кривий Ріг Західний вантажна 2 1,3 

 6 Мудрьона   вантажна 2 43,8 

 7 Кривий Ріг Головний вантажна    позакл. 512,4 

 8 Вечірній Кут вантажна 2 72,8 

 9 Рокувата вантажна 2 150,8 

10 Кривий Ріг вантажна позакл. 651,6 

11 Новоблочна   вантажна 5 0 

12 Грекувата вантажна 1 251,5 

 
У 2007 році станції Новокриворізька та Допоміжна (Південний ГЗК) були закриті 

для приймання та видачі вантажів по вагонним та дрібним відправкам, завантажених 

цілими вагонами. 

Роботу виконували тільки на під'їзних коліях та місцях незагального 

користування, згідно §3 Частини 1 книги 2 тарифного керівництва №4 , при цьому 

весь обсяг вантажної роботи, який було виконано на цих станціях, було взято до 

обліку станціями, до яких вони примикають, а це відповідно Кривий Ріг Головний 

та Кривий Ріг. 

Криворізький залізничний вузол виконує велику вантажну роботу. Залізничні 

колії вузла працюють на місцеві вантажні перевезення, транзит проходить по 

залізничній колії Дніпропетровськ – Знам’янка через П'ятихатки. 

До основних вантажних станцій, по об'єму виконаних робіт, відносяться ст. 

Кривий Ріг Головний, ст. Інгулець,  ст. Терни, ст. Шмакове,  ст. Рокувата,         

ст.Батуринська,  ст. Кривий Ріг,  питома вага котрих від загального обсягу перевезених 

вантажів наведена в наступній таблиці 9.5. 

У Криворізькому вузлі на двох станціях працюють вантажні двори,   

характеристики яких  наведені в наступній таблиці 9.6. 

За період з 1994 року по 2010 рік було проведено відповідну реконструкцію та 

перепрофілювання ряду складських приміщень під потреби сьогодення. Всі вантажні 

двори працюють рентабельно. 
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Таблиця 9.5. 

Номе
р 
з/п 

Найменування станцій 
% до загального 

обсягу  
відправлення 

% до загального 
обсягу прибуття 

вантажів 

% до загального обсягу 
всього 

перевезень 
1 Кривий Ріг Головний 19,3 80,8 37,9 

2 Інгулець 27,1 0,8 19,1 

3 Терни 23,1 5,2 17,7 

4 Шмакове 8,4 0,3 5,9 

5 Рокувата 8,2 0,5 5,9 

6 Батуринська 2,9 7,6 4,3 

7 Кривий Ріг 4,4 2,9 4,0 

 

Таблиця 9.6. 

Станція 

Найменування 
місця 

загального 
користування 

Характер 
операцій, які 
виконуються 

Корисна 
площа, 
кв. м 

Міст-
кість, 
ваг. 

Навантажувально-
розвантажувальні засоби 

Вантажно-
розвантажуваль
на 
Платформа 
(склад №10) 

Сортування  
дрібних 
відправок 

   795,80       6 

Критий склад 
№2 

Прийом, 
зберігання та 
видача дрібних 
відправок 

486,88        2 
Автонавантажувач в/п 1,5т 

Критий склад 
№3 

758,92       5 
Автонавантажувач в/п 1,5т 

Критий склад 
№4 

Прийом  та 
видача 
повагонних 
відправок 

1380,0       6 
Автонавантажувач в/п 1,00т 

Підвищена 
колія №13 з 
двома при 
рельсовими 
бетонними 
площадками 

Вивантаження і 
зберігання 
навалочних і 
сипучих 
вантажів 

4459,0       7 
Підвищена колія. 
Тракторний  
навантажувач типу L- 34 в/п 
6т 

Колія №11,12 

Навантаження, 
вивантаження  
вантажів по 
прямому 
варіанту вагон- 
автомобіль 

2400,0  24 

Автокран КС35 62А в/п 8,0т 

 
 
Кривий 
Ріг 
Головний 

Контейнерний  
майданчик 
(колії №14,15) 

Навантаження,   
вивантаження і 
сортування  
контейнерів 

4454,9  26 
Двоконсольний козловий 
кран КК-5 та Двоконсольний 
козловий кран КК-6,3 
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Продовження таблиці 9.6. 

Станція 

Найменування 
місця 

загального 
користування 

Характер 
операцій, які 
виконуються 

Корисна 
площа, 
кв. м 

Міст-
кість, 
ваг. 

Навантажувально-
розвантажувальні засоби 

Майданчик  для 
вивантаження 
пакетованих      

вантажів (колія 
№17) 

 Вивантаження    
пакетованних  
вантажів  і 

лісоматеріалів 

2115 7 
Автокран МАЗ-500А в/п10т, 

КС 35-62Ав/п  10т 
Кривий 
Ріг 
Головний 

Висока 
платформа 
(колія №16) 

 Навантаження, 
  вивантаження 
пакетованних  
вантажів  

1715 6 Автонавантажувач в/п 1,5т 

 
Кривий 
Ріг- 

Західний 

Контейнерний 
майданчик 

Навантаження, 
вивантаження , 

20-тоних 
Контейнерів і 
великовагових 

вантажів 

4454   13 
Електрокозлові крани К-25 
в/п20т і ККС-10в/п  10т 

 

Основні обсяги вантажних та пасажирських перевезень забезпечує фактично 21  

залізнична станція, що розміщуються на залізничних коліях Криворізького вузла. 

Попереднім генеральним планом передбачалося вантажообіг в 1990 році 205000 

тис. т, а в 2005 році - 245000 тис. т.  Добові обсяги вантажоперевезень становлять 

близько 200 тис. т.  Річний обсяг вантажних  перевезень в 2011 року перевищує 

53млн.т. 

При зростанні майже в 1,5 рази роботи залізниці постає потреба в збільшенні 

вдвічі капіталовкладень на удосконалення всіх ланок Криворізького вузла та системи 

обслуговування. Окрім ліній міністерства транспорту і зв'язку, по території міста та 

на прилеглих територіях прокладено густу мережу під’їзних колій промислових 

підприємств та гірничо-збагачувальних комбінатів. 

 
Автомобільний зовнішній транспорт 

Транзитні автомобільні зв'язки в межах всієї території України забезпечує 

щільна мережа автомобільних доріг державного і місцевого значення. 

Через місто Кривий Ріг проходять дві магістральні автомобільні дороги 

національного значення та одна автомобільна дорога місцевого значення. 
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9.3 Автомобільні дороги державного значення 

Через місто Кривий Ріг не проходить жодна з міжнародних транспортних 

магістралей. Державні програми розвитку міжнародної мережі транспортних 

коридорів через Україну не передбачають їх прокладання через місто Кривий Ріг. 

Найближче до міста прокладено український варіант міжнародного залізничного 

транспортного коридору Європа-Азія (Кордон з Польщею, Угорщиною, Словенією – 

Фастів - Знам'янка - П'ятихатки – Дніпропетровськ - Червона Могила – Лиха – 

Волгоград – Астрахань – Макат -  Бейнеу – Чарджоу). 

        Місто Кривий Ріг знаходиться на відстані менше 100км від цієї магістралі. 

Основним зовнішнім транспортом всього Криворізького басейну по об'ємам 

перевезень був, є і буде залишатися залізничний транспорт. Національні залізничні 

маршрути також не проходять через місто Кривий Ріг. Міжнародні автомобільні 

транспортні коридори на півночі проходять через Київ – Полтаву - Харків, на півдні - 

через Миколаїв - Херсон - Мелітопіль, на заході - автомобільна дорога Київ - Одеса, на 

схід - через Мелітопіль - Дніпропетровськ - Харків. Через місто проходять дві 

національні автомобільні дороги Н-11 та Н-23. На сьогодні місто обслуговує 

достатньо розвинутий транспортний комплекс, інфраструктура якого складається зі 

споруд та обладнання зовнішнього транспорту залізничного та автомобільного, 

мережі зовнішніх транспортних артерій. Менш розвинуті повітряні лінії. 

Водний транспорт не має необхідних можливостей для розвитку. 

 
Національні автомобільні дороги 

 

Перелік та основна характеристика національних автомобільних доріг наведена у 

таблиці 9.6. 

Таблиця 9.6. 

№ 
з/п 

Найменування  
автомобільних 

доріг 

Номер 
дороги 

Технічн
а 

категорі
я 

Ширин
а 

проїзної 
частин

Тип  
покритт

я 

Середньодобов
а 

інтенсивність 
руху 

Інтенсивність руху
транспорту в 
години " пік " 

1. Дніпропетровськ 
- Миколаїв 
(через Кривий 
Ріг) 

Н- 11 II 2х3,75 А/бетон 2200 ав. на 
добу 

350 прив. один, в 
год. 

2. Кіровоград-
Кривий Ріг-
Запоріжжя 

Н-23 II 2x3,75 А/бетон 3500 ав. на 
добу 

400 прив. один, в 
год. 
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Дороги державного та місцевого (територіального) значення забезпечують 

зв'язки міста Кривого Рогу з найближчими обласними центрами: 

Дніпропетровськом, Кіровоградом, Запоріжжям, Миколаєвом, Херсоном та 

головними промисловими, торгівельними та курортними центрами нашої держави. 

Обидві автомобільні дороги знаходяться в стадії активної реконструкції. 

Існуюче покриття доріг на окремих ділянках має напливи більше 10 см 

висотою, велику колійність. Відсутнє покриття на узбіччях, смуги для розгону та 

гальмування тільки починають облаштовувати. 

Дороги проходять через всі населені пункти. Параметри доріг в населених 

пунктах не відповідають нормативним вимогам. 

На підходах до Кривого Рогу збудовано 22 транспортних розв'язки в двох 

рівнях, а саме: на прилеглій до міста ділянці автомобільної дороги Н-11 

«Дніпропетровськ – Миколаїв» (через Кривий Ріг) збудовано 14 транспортних 

розв'язок; на прилеглій до міста ділянці автомобільної дороги Н-23 «Кіровоград - 

Кривий Ріг – Запоріжжя» збудовано 8 транспортних розв'язок. 

При цьому жодна з магістралей не має обходу міста Кривого Рогу. Проходячи 

безпосередньо територією міста, автомагістралі державного значення значно 

навантажують транзитними транспортними потоками міські магістралі, що 

погіршує в цілому транспортну ситуацію в місті та має значний вплив на 

екологічний стан. Аналогічна ситуація і з територіальними автомобільними 

дорогами. Ці автомобільні дороги також прокладено через місто. 

Характеристики територіальних автомобільних доріг місцевого значення 

наведені в наступній таблиці 9.7. 

 Таблиця 9.7. 

№ 
п\п 

Найменування 
автомобільних 

доріг 

Номер 
дороги 

Технічна 
категорія

Ширина
проїзної 
частини 

Тип 
покриття

Середньодобова 
інтенсивність 

руху 
транспорту 

Інтенсивність
руху 

транспорту 
в години 

«пік» 

1 

П'ятихатки-Жовті 
Води –  
Кривий Ріг– 
Широке 

Т-04-18 II 7,50 а/бетон 1800авт./добу 
320 приведен. 
один./рік 
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9.4 Повітряний транспорт 

 
КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» має площу 166,119га, в тому числі: 

територія аеропорту - 163,959га; територія прирельсового складу ГСМ - 2,160га. 

В минулі роки  аеропорт міста Кривого Рогу, як і всіх обласних центрів та 

крупних і великих міст України, працював активно. Основними літаками були АН-24,    

Як-40, ТУ-154, ТУ-134, Л-410 та інші. 

Ще в 1991 році кожен день в аеропорту здійснювалося 42 рейси (в тому числі на 

Москву - 2, на Київ - 4, Львів - 6, Ленінград - 2, Анапу - 2 та в ряд міст по одному 

рейсу).  

В 1998 році об'єми перевезень зменшилися майже в 30 разів у порівнянні з 1988 

роком. Починаючи з 2006 року змінилося ставлення до авіації. 

Число польотів повітряних суден залишалося більш-менш стабільним протягом 

періоду 2004-2008 р.р., лише невелике зростання до 485 перельотів спостерігалося у 

2006 році. В 2006 році було прийнято 2000 пасажирів, а відправлено 2100 пасажирів. 

Оброблено вантажів 26,8 т. В 2007 році навіть по відправленню вантажів отримано 

зростання об'ємів (26,8 : 18,5) на 44,8%. В 2007 році аеропортом було прийнято 1472 

пасажири, відправлено 1421 пасажир. Оброблено вантажів 26,8 т. 

Аеропортом було прийнято 321 рейс, відправлено також 321 рейс (разом 642 

рейси). 

В середньому за кожен день 2007 року було оброблено 2 літаки. 

В 2008 році аеропортом було прийнято 1490 пасажирів, відправлено 1507 

пасажирів. Аеропортом було прийнято 284 рейси, відправлено також 284 рейси 

(разом 568 рейсів). В середньому за кожен день 2008 року було оброблено 3 літаки. В 

2009 році аеропортом було прийнято 508 пасажирів, відправлено 506 пасажирів. 

Оброблено вантажів 31,0 т. Аеропортом було прийнято 100 рейсів, відправлено також 

100 рейсів (разом 200 рейсів). За 10 місяців 2010 року аеропортом було прийнято 593 

пасажири, відправлено 497 пасажирів. Аеропортом було прийнято 74 рейси, 

відправлено  73 рейси (разом 147 рейсів). 

Прогнозована кількість пасажирів у 2020 році (вирахувана на основі аналізу 

зв’язку між зростанням ВВП та збільшенням трафіку в аеропорту) складатиме 

близько 1920 осіб.  
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Аеропорт в цілодобовому режимі роботи здатен забезпечити прийом та 

обслуговування повітряних лайнерів типу АН-124, Аеробус-319, Іл-76, Іл-62, Ту-154, 

Ту-134, Як-42, АН-12, Боінг-737, Боінг-757. 

Аеродром має дві злітно-посадкові смуги: основна злітно-посадкова смуга 

3100x42 м має штучне армобетонне покриття; ґрунтова злітно-посадкова смуга 

2500x75 м. 

Паспортні характеристики аеропорту відповідають класу (коду) - В. Такий 

аеропорт може приймати до 60 літаків за добу. Всі рейси в основному зорієнтовані на 

міжнародні авіалінії. Після організації КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» було 

затверджено програму реконструкції аеропорту на 2005-2015 роки. Роботи по 

втіленню цієї програми в життя ведуться. 

Аеропорт має два аеровокзали з пропускною здатністю 400 пасажирів 

(загальною площею 5756,57м2, де проведено реконструкцію, зал законсервовано) та 

100 пасажирів (загальною площею 2625м2) за годину відповідно, комерційний 

вантажний склад загальною площею 864 м2, п'ятиповерховий готель на 220 місць. 

В 2007 році встановлена нова світлосигнальна система високої інтенсивності 

освітлення аеропорту та злітно-посадкових смуг. Аеродром забезпечений 

сучасними засобами радіотехнічного керування польотами, яка є складовою 

частиною загальнодержавної системи керування польотами. 

Разом з тим аеропорт перестав перейматися місцевими авіалініями та залучати 

до своїх перевезень малу авіацію та вертольоти. Аеропорт знаходиться за адресою: 

50000,  м. Кривий Ріг, Аеропорт, на відстані 24км від центру міста Кривий Ріг. 

 В 2006 році було розформовано авіаційний батальйон та військове литовище, що 

були розташовані в межах міста. 

9.5 Пасажирський транспорт 
Пасажирські перевезення залізницею 

 
Для обслуговування  пасажирських перевезень в межах м. Кривий Ріг і 

прилеглого району  є існуючі  пасажирські станції: Кривий Ріг-Західний, Рокувата, 

Тимково, Інгулець, Долинська, Кривий Ріг та інші.  Щорічно послугами  залізниці у 

дальньому та приміському  сполученні  користуються близько 12 млн осіб. 

Залізничні пасажирські перевезення за 2011 рік наведені у таблиці 9.8. 
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Таблиця 9.8. 

Номе
р з/п 

Найменування станцій 

Кількість  
пасажирів  
прямого  

сполучення, 
чол. 

Кількість  
пасажирів 
приміського 

сполучення, чол. 

Разом, 
чол. 

1 Шмакове 0 7388 7388 

2 Батуринська 1868 53398 55266 

3 Терни 0 19340 19340 

4 Червоний забійник - - - 

5 Інгулець 738 19304 20042 

6 Мусіївка - 32 485 32 485 

7 Гейківка - 29 930 29 930 

8 Кривий Ріг Західний 0 20910 20910 

9 Кривий Ріг Сортувальний 0 33528 33528 

10 Мудрьона 0 11856 11856 

11 Кривий Ріг Головний 457958 2054444 2512402 

12 Вечірній Кут 0 6468 6468 

13 Рокувата 67268 1122996 1190264 

14 Саксагань - 2 920 2 920 

15 Кривий Ріг 0 1519470 1519470 

16 Рядова - 5 475 5 475 

17 Радушна 1 095 9 855 10 950 

18 Новоблочна 0 1420 1420 

19 Грекувата 0 352 352 

20 Полтавка - 2 920 2 920 

21 П/П 116 км - 3 650 3 650 

 Разом 528927 4958109 5487036 

 

Залізничні пасажирські перевезення за 2011 рік по станціям, які знаходяться  в 

межах м. Кривий Ріг наведені у таблиці 9.9. 

Таблиця 9.9. 

Номе
р 
з/п 

Найменування станцій 

Кількість  
пасажирів  
прямого  

сполучення, 
чол. 

Кількість  
пасажирів  
приміського  
сполучення,  

чол. 

Разом 
чол. 

1 Шмакове 0 7 388 7 388
2 Батуринська 1868 53 398 55 266
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Продовження таблиці 9.9. 

Номе
р 
з/п 

Найменування станцій 

Кількість  
пасажирів  
прямого  

сполучення, 
чол. 

Кількість  
пасажирів  
приміського  
сполучення,  

чол. 

Разом 
чол. 

3 Терни 0 19 340 19 340
4 Інгулець 738 19 304 20 042
5 Кривий Ріг Західний 0 20 910 20 910
6 Кривий Ріг Сортувальний 0 33 528 33 528

 7 Мудрьона 0 11 856 11 856 
 8 Кривий Ріг Головний 457 958 2 054 444 2 512 402
 9 Вечірній Кут 0 6 468 6 468
10 Рокувата 67 268 1 122 996 2 380 528
11 Кривий Ріг 0 1 519 470 1 519 470
12 Новоблочна 0 1 420 1 420
13 Грекувата 0 352 352
14 Лісозахисна 0 4 082 4 082
 Разом 527 832 4 874 956 5 402 788 

Основною пасажирською станцією є ст. Кривий Ріг Головний, питома вага котрої 

в загальному обсягу пасажирських перевезень складає 46,5%. 

Необхідно відмітити, що внутрішньоміські перевезення залізничним транспортом 

незначні і складають до 1% від приміських перевезень. Основною причиною є 

віддаленість залізничних станцій від основних пунктів тяжіння та великий інтервал 

руху приміських поїздів. 

По Криворізькому вузлу щоденно відправляються 34 пари поїздів, при чому 22 

пари місцевого призначення. 

Пасажирські поїзди відправляються до Сімферополя, Феодосії, Києва, Запоріжжя, 

Миколаєва, Адлера, С. Петербургу, Москви, Львова, Одеси та Луганська. 

Приміські поїзди рухаються до Дніпропетровська, Тимкового, Інгульця, 

П'ятихаток, Нікополя, Долинської, Висуні та інших. 

Ще 4 пари поїздів мають суто міський характер: 2 пари поїздів рухаються від 

Кривого Рогу Головного до Інгульця; 1 поїздна пара рухається від Кривого Рогу 

Головного до станції Висунь; 1 поїздна пара рухається від Кривого Рогу Головного до 

станції Тимково. 

Рух тільки чотирьох пар поїздів в межах такого мегаполісу вказує на 

нерегулярність перевезень пасажирів залізницею по місту. При інтервалі руху 
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електричок менше 30 хвилин можна мати надію на постійних пасажирів. 

Нормальний інтервал, що задовольнив би залізницю і пасажирів - це 15-20 хвилин. 

На теперішній час залізниця тільки підвозить працівників до місць праці та 

відвозить їх назад додому. 

Залізницею кожен день перевозиться на роботу тільки 2000 пасажирів. Ввечері 

залізниця везе 2000 пасажирів в зворотному напрямку. Стільки ж пасажирів за день 

перевозить один маршрут автобусів малої ємкості (маршруток). 

 

 Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 
 

  Значне місце в перевезеннях пасажирів та вантажів у Криворізькому 

транспортному вузлі займає автомобільний транспорт. 

Місто Кривий Ріг має розгалужену мережу автобусного сполучення з містами 

України та області. Приміська мережа автобусного сполучення набула свого нового 

розвитку. В місті вже довгі роки працює один центральний автовокзал та три 

автостанції (див. таблицю 9.10).  

Таблиця 9.10. 

Номе
р 
з/п 

Найменування АС,  
адреса 

Площа  
зали для 
пасажирі
в АС,м2 

Клас 
АС 

Автостоянка 
маш-місць 
автобусів, 
легк. машин 

Кількість  
відправлен
ь автобусів 
за 2010 рік 

Перевезено  
пасажирів за 2010 

рік,  
тис. чол 

1 Автовокзал,  
Дніпропетровське 
шоссе,1а 

394,6 III 20/30 47838 447,78 

2 Автостанція-2 
вул.Лермонтова 

135,0 III 12/6 47770 495,83 

3 Автостанція  
«Інгулець»  
вул. 50років Жовтня 

54,0 III 5/10 1875 19,52 

4 Автостанція «Терни» 
вул. Арсент'єва 

74,7 III 10/14 24699 68,08 

 Разом: 658,3  47/60 122182 1031,21 
 

 

 



 236
Кількість відправлень автобусів та пасажирів за 2010 рік представлена у 

таблиці 9.11. 

Таблиця 9.11. 

Н
ом

ер
 з

/п
 

Найменування  
АС 

Кількість 
автобусних 
маршрутів 
міжміських 

Кількість 
автобусних 
маршрутів 
приміських

В
сь
ог
о 

Відправлено 
пасажирів 
за 2010 рік  
міжміського 
сполучення 
тис .пас 

Відправлено 
пасажирів за

2010   рік 
приміського 
сполучення 
тис .пас 

Всього 

1 
Автовокзал,  
Дніпропетровське  
шосе, 12 

50 - 50 447,77 4,00 451,77 

2 
АС-2, 
вул. Лермонтова 

24 18 42 146,91 146,92 293,83 

3 
АС-Інгулець,  
вул.50 років 
Жовтня. 

8 0 8 19,52 0 19,52 

4 
АС-Терни, 
вул.Арсент'єва 

13 6 19 37,76 20,31 58,07 

 
 

Пасажирські перевезення як по міжміських, так і по приміських маршрутам     

виконуються приватними перевізниками. 

Автобусне сполучення з міста Кривий Ріг організоване по вищенаведеним   

маршрутам : 

- Автовокзал: 

– Дніпропетровськ, Донецьк, Шахтарськ, Полтава, Харків, Слов'янськ, Суми, 

Луганськ; 

– Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Ростов, Черкаси, Жовті Води, Комсомольськ, 

П'ятихатки; 

– Миргород, Верхньодніпровськ, Світловодськ, Інгулець, Кіровоград, Київ, 

Вінниця; 

– Новомиргород, Умань, Чернівці, Сміла, Київ, Одеса, Миколаїв, Кишинів,   

Первомайськ; 

– Вознесенськ, Котовськ, Очаків, Маріуполь, Мелітополь, Нікополь, 

Зеленодольськ, Ялта, Каховка; 
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– Скадовськ-Лазурне, Херсон, Генічеськ, В.Олександрівка, Кравці, Перше 

Травня. 

-АС-2 : 

– Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя, Вінниця, Черкаси, Кишинів, 

Дніпродзержинськ, Умань; 

Первомайськ, Котовськ, Тульчин, Кіровоград, Вознесенськ, Бердянськ, Смела, 

Очаків, Нікополь; 

– Новий Буг, Гайсин, Долинська, Валове, Солене, Зеленодольськ, Марганець, 

Орджонікідзе, Новий; 

– Архангельськ, Суходілля, Сафонове, Лошкаревка, Єкатеринівськ, Нова 

Олексіївка. 

-АС «Інгулець»:    

– Дніпропетровськ, Нікополь, Слов'янськ, Євпаторія. 

-АС «Терни»: 

– Кіровоград, Київ, Черкаси, Миргород, Дніпропетровськ, Золотоноша, 

Комсомольськ, Допоміжна; 

– Жовті води, Генічеськ, Світлогірськ, Новоукраїнка, Олександрія, Скадовськ, 

Марганець; 

– П'ятихатки, Верхньодніпровськ, Нікополь. 

Порівняльні характеристики автостанцій міста представлена у таблиці 9.12. 

Таблиця 9.12. 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Найменування 
станцій, АС 

Клас 
АС 

Перевезено 
пасажирів 
в 2007 р.  
тис. чол. 

Перевезено 
пасажирів 
в 2010 р., 
 тис. чол. 

% зростання +, 
 зменшення –  

об'ємів  
перевезень  
пасажирів 

1. АС-1 (автовокзал) III 476,903 451,77 - 5,57% 
2. АС-2 III 577,548 293,83 - 96,6 % 
3. АС - Терни III 74,565 58,07       - 28,41 % 
4. АС - Інгулець III 19,125 19,52 + 2,0% 

 РАЗОМ :  1148,141 823,19 - 39,48 % 
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В 2007 році через всі автостанції міста Кривого Рогу перевезено в 3 рази 

пасажирів менше, ніж в 1982 році. Це в той час, коли транспортна рухомість 

населення зросла в 2 рази. 

Пасажири з автобусів пересіли на приватні маршрутні таксі. Орієнтовна кількість 

міжміських та приміських пасажироперевезень приватним автобусами та таксі в 2007 

році складає майже 5940 чол. за добу. 

Розподіл відправлення приватних автобусів та таксі по напрямкам (за 1 добу) 

наведені у таблиці 9.13. 

Таблиця 9.13. 

п/
п 

Напрямок руху 

Кількість 
міжміськ. 
маршруті

в 

Кількість 
приміськ. 
маршруті

в 

Загальна 
кількість 
маршруті

в 

Кількість 
міжміськ. 
пасажирі

в 

Кількість 
приміськ. 
пасажирі

в 

Загальна 
кількість 
пасажирів 

1. Дніпропетровськй 85 0 85 757 0  757 

2. Жовтоводський 22 8 30 198 84 282 

3. Інгулецький 1    13  14  9 137 146 

4. Кіровоградський 29 39 68 251 439  690 

5. Миколаївський 25 22 47 235 231 466 

6. Нікопольський  71 12 83 189 126 315 

7. Херсонський 15 6 21 135 63 198 

 РАЗОМ: 248 100    348 1774 1080  2854 

 

Загалом за 2007 рік у всіх напрямках відбуло 5940×365=2168100 пасажирів. 

Майже 3000 тис. пасажирів скористалися службовими та іншими автобусами чи 

приватними автомобілями. 

9.6 Залізничний транспорт 

Залізничний транспорт виконує головну роль у всіх видах вантажоперевезень та 

пасажирських перевезень Криворізького вузла та самого міста Кривого Рогу. 

Криворізький залізничний вузол обслуговує крупний промисловий центр 

гірничодобувної, металургійної та машинобудівної промисловості. 

Основними вантажами, що відправляються з Кривого Рогу залізничним 

транспортом, є руда та метал. Основними вантажами, що прибувають до Кривого Рогу 

залізничним транспортом, є кам'яне вугілля, флюси, будівельні матеріали, 

продовольчі та промислові товари та таке інше. 
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На відміну від автомобільних доріг, залізничні колії мають об'їздні шляхи, як             

з заходу від міста, так і зі сходу. 

Починаючи південніше від П'ятихаток, колії розходяться по обидва боки міста 

Кривий Ріг. На захід від міста після ст. Рядової, перед ст. Грекуватою, в районі села 

Недайвода приєднується лінія від Долинського напрямку. Після ст. Грекуватої, через 

ст. Роковату та ст. Саксагань, замикається перше коло залізничних ліній. Коло, по 

напрямку станцій Рокувата – Саксагань – Веселе Поле – Пичугине - Кривий Ріг 

Сортувальний – Кривий Ріг  Головний – Мудрьона – Шмакове - Вечірній Кут – 

Рокувата, є першим колом навколо забудови міста. 

Другим колом навколо забудови міста є коло в напрямку станцій Шмакове -    

Червоний Шахтар – 61км – 116 км – 6 км - 112 км - Кривий Ріг –Західний - Кривий Ріг 

– 102 км – Кривий Ріг Головний – Мудрьона – Шмакове. 

Існує ще чотири кола навколо районів міста, виробничих територій та територій 

підприємств. Це дає можливість з максимальною ефективністю використовувати    

залізничні лінії. 

 Вантажні перевезення 

Основна робота по перевезенню вантажів залізницею виконується технологічним 

транспортом на території комбінатів та підприємств. 

Вантажоперевезення проходять через всі 27 станцій навколо міста Кривий Ріг: 

Рядова, Терни, Зав'ялівка, Грекувата, Рокувата, Вечірній Кут, Шмакове, Червоний 

Шахтар, Мудрьона, 61 км, 116 км, 6 км, 112 км, Кривий Ріг-Західний, Полтавка-

Криворізька, Інгулець, Кривий Ріг, Батуринська, Радушна, Апостолове, Кривий Ріг-

Головний, Новоблочна, Лісозахисна, Кривий Ріг-Сортувальний, Пичугіне, Приворот, 

Саксагань. 

Характеристики роботи основних  залізничних станцій міста наведена в таблиці 

9.14.  

Таблиця 9.14. 

Номер 
з/п 

Найменування станцій 
Перевезено 
вантажів 

в 1982 р., тис.т 

Перевезено 
вантажів 

в 2007 р., тис.т 

% зростання +, 
зменшення -  об'ємів  
перевезень вантажів 

1. Кривий Ріг - Головний 16596,0 27144,27 +   63,6% 

2. Кривий Ріг 21912,0 2839,84 -    87,0 % 

3. Кривий Ріг-Західний 1702,0 33,97 -    98,0 % 
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Таблиця 9.14. 

Номер 
з/п 

Найменування станцій 
Перевезено 
вантажів 

в 1982 р., тис.т 

Перевезено 
вантажів 

в 2007 р., тис.т 

% зростання +, 
зменшення -  об'ємів  
перевезень вантажів 

4. Мудрьона 6610,0 618,27 -    90,6 % 

5. Шмакове 2835,0 4234,95 +   49,4% 

6. Вечірній Кут 1167,0 2500,13 + 114,2% 

7. Рокувата 8900,0 4195,24 -    52,9 % 

8. Грекувата - 11914,70  

9. Терни 22849,0 12637,30 -    44,7% 

10. Інгулець 15624,0 13655,03 -    12,6% 

11. Червоний Шахтар 745,0 75,69 -    89,8 % 

12. Батуринська 200,0 3081,53 + 1440,8 % 

13. Кривий Ріг- Сортувальний 9609,0 440,86 -    95,4 % 

14. Радушна - 51,50  

15. Рядова - 19,48  
 Разом: 108749,0 71542,15 -    34,2 % 

 

Загальний вантажооборот залізничних станцій в 2011 році був 53000,00 тис. т. 

Зменшення загального об'єму вантажоперевезень складає 25,9 %.  

 
 Пасажирські перевезення 

Основною пасажирською станцією залишається станція Кривий Ріг Головний,  з 

якої виконується майже половина всіх відправлень пасажирських поїздів. 

Тільки менше чверті всіх пасажирів здійснюють внутрішньоміські поїздки, в 

основному трудового характеру (до 4 000 пасажирів на добу / 1 460 000 за рік). 

Характеристики роботи основних  залізничних станцій міста Кривий Ріг 

наведена у таблиці 9.15. 

В період з 1982 року по 2007 рік за 20 років відбулося зменшення об'ємів 

пасажирських перевезень на 18,2 %.  В період з 2007 року по 2011 рік за 4 роки 

відбулося збільшення об'ємів пасажирських перевезень на 19,2 %.   

При цьому відбулася концентрація пасажиропотоків на основних залізничних 

станціях. Це вказує на те, що за допомогою маршрутних таксі автобуси почали 

виконувати свої функції підвозу пасажирів до крупних залізничних станцій. 

Ті ж станції, що знизили свої об'єми пасажироперевезень, не мають кас 

попереднього продажу квитків на міжміські поїзди. До них не підходить достатня 
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кількість маршрутів мікроавтобусів з найближчих житлових районів. На цих 

станціях замало (при наявності) чи зовсім немає кінцевих зупинок автобусів. 

Таблиця 9.15. 

Номер
п/п 

Найменування станцій 

Перевезено  
пасажирів  
в 1982 р., 
тис. чол. 

Перевезено  
пасажирів  
в 2007 р., 
тис. чол. 

% зростання +, 
зменшення -  об'ємів 

перевезень  
пасажирів 

1. Кривий Ріг- Головний 1646,096 2586,390 +  57,1 % 

2. Кривий Ріг 548,621 1534,095 + 179,6% 

3. Кривий Ріг-Західний 57,432 24,455 -    57,4% 

4. Мудрьона 32,671 13,870 -    57,5 % 

5. Шмакове 9,137 8,760 -     4,1 % 

6. Вечірній Кут 2,546 3,650 +  43,3% 

7. Рокувата 329,597 1185,885 + 259,8% 

8. Грекувата 12,737 -  

9. Терни 11,091 27,375 + 146,8% 

10. Інгулець 21,853 17,520 -    19,8% 

11. Мусіївка 12,150 32,485 + 167,4% 

12. Батуринська 17,356 61,685 + 179,4% 

13. Кривий Ріг- Сортувальний 80,902 36,135 -    58,0 % 

14. Новоблочна 11,879 3,285 -    77,3 % 

13 Гейківка  29,930  

16. Саксагань  2,920  

17. Рядова  5,475  

18. Радушна  10,950  

19. Полтавка  2,920  

20. П/п 116 км  3,650  

 Разом: 2784,068 5591,435 + 100,8% 

 

При наявності в зоні впливу міста Кривий Ріг 27 залізничних станцій, що 

складають 4 повністю закритих кола, не організовано постійного руху міських та 

приміських поїздів. Такий рух є тільки для підвозу працівників вранці та ввечері.  

Немає достатньої кількості маршрутів автобусів, що подавали б пасажирів до 

відповідних станцій, для гармонійної роботи всього комплексу міста по перевезенню 

пасажирів залізницею. 

        Різке зростання автомобілізації змусить місто піти на такий крок за 2-5 років. 

Характеристики роботи основних  залізничних станцій міста Кривий Ріг наведені 

в таблиці 9.16. 
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Таблиця 9.16. 

Номе
р 
з/п 

Найменування станцій 

Перевезено 
пасажирів 
в 2007 р. 

     тис. 
чол. 

Перевезено  
пасажирів  
в 2011 р.  
тис. чол. 

% зростання +, 
зменшення -  об'ємів 
перевезень пасажирів 

1. Кривий Ріг- Головний 2586,390 2512,402 - 2,9 %
2. Кривий Ріг 1534,095 1519,47 -1,0 %
3. Кривий Ріг-Західний 24,455 20,91 - 14,5%
4. Мудрьона 13,870 11,856 - 14,5 %
5. Шмакове 8,760 7,388 - 15,7 %
6. Вечірній Кут 3,650 6,468 + 77,2 %
7. Рокувата 1185,885 2380,528 +100,0 %
8. Грекувата - 0,352
9. Терни 27,375 19,340 - 20,0%

10. Інгулець 17,520 20,042 +14,4 %
11. Мусіївка 32,485 32,485
12. Батуринська 61,685 55,266 - 10,4%
13. Кривий Ріг Сортувальний 36,135 16,764 - 53,63%
14. Новоблочна 3,285 1,420 - 56,78 %
15. Гейківка 29,930 29,930
16. Саксагань 2,920 2,920
17. Рядова 5,475 5,475
18. Радушна 10,950 10,950
19. Полтавка 2,920 2,920
20. П/п 116 км 3,650 3,650

 21. Лісозахисна  4,082  

 Разом: 5591,435 6664,618 + 19,2 % 
 

9.7 Автомобільний транспорт 
 
Автомобільний транспорт за 29 років мав різні темпи росту по кількості та якості 

Основні показники по кількості наведені в наступній таблиці 9.17. 

За 20 років, починаючи з 1982 року по 2002 рік, кількість автомобільного 

транспорту виросла в 2,5 рази з темпом зростання в середньому 12,8 % за кожен рік. 

Загальне зростання кількості автомобілів складає 240,8 %. 

Починаючи з 2007 року по 2011 рік кількість автомобільного транспорту 

зменшилась в середньому на 4,6 %. Загальна кількість автомобільного транспорту на  

2011 рік складає 113227  одиниць. 
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 Таблиця 9.17. 

Но-
мер 
п/п 

Показники 
1982 
рік 

2002 
рік 

2003 
рік 

2004 
рік 

2005 
рік 

2006 
рік 

2007 
рік 

2011 
рік 

1. 
Загальна кількість 
автотранспорту 

49304 126458 123861 119456 101846 103162 118722 113227 

2. зростання по 
відношенню до 
попереднього 
року 

- + 77154 -2597 -4405 - 17610 + 1316 + 15560 -5495 

3. % зростання по 
відношенню до  
попереднього року 

- +256,5% -2 ,1% - 3,6 % - 14,7% + 1,3% + 15,1 % -4,6 % 

4 % зростання по 
відношенню до 
2002 року 

- - -2,1 % - 5,5 % - 19,5% - 18,4% - 6,1 % - 10,5 %

 

Кількісні показники автотранспорту по видам представлені у таблиці 9.18. 

Таблиця 9.18. 

Номер 
з/п Показники 

Один.  
виміру 

2002  
рік 

2003  
рік 

2004  
рік 

2005 
рік 

2006  
рік 

2007 
рік 

2011 
рік 

1. 
Загальна  
кількість 
автотранспорту 

шт. 126458 123861 119456 101846 103162 118722 113227 

2. В т.ч. кількість  
вантажних машин 

шт. 10586 9965 9877 7546 7936 11363 12412 

3. В т.ч. кількість  
автобусів 

шт. 6012 5849 5212 3746 3866 4584 4896 

4. 
В т.ч. кількість  
легкових машин шт. 98845 94912 92846 75428 77305 85665 95919 

 

В період з 2002 року по 2005 рік відбувалася інтенсивна модернізація 

транспортних засобів та активне списання машин, що відпрацювали свій термін 

експлуатації. 

Значне списання відбулося по вантажівкам (зменшення кількості машин на 3040 

одиниць чи на 28,7 %) та автобусам (зменшення кількості машин на 2266 одиниць чи 

на 37,7 %). 

Це відбувалося паралельно з масовою приватизацією автобусів та вантажних 

автомобілів. 
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Зменшення кількості  автомобільного транспорту на 5495 одиниць, що складає 

4,6% від їх кількості у 2007 році, має ряд своїх причин. 

Легковий автомобільний транспорт 
 

За даними ДАІ в місті Кривий Ріг нараховує 95919 легкових автомобілів. 

Фактичний рівень автомобілізації по місту дорівнює 144 автомобіля на одну тисячу 

мешканців. Такі показники автомобілізації нижчі за середні по Україні та втричі 

менші, ніж в Києві. 

В 1982 році рівень автомобілізації в місті Кривий Ріг складав 51 автомобіль на 

тисячу мешканців. Таке зростання автомобілізації за 20 років по місту має таке ж 

співвідношення, як і існуючі рівні автомобілізації в місті Кривий Ріг і в місті Києві. 

В місті має бути організовано 86000 місць для тимчасового паркування легкових 

автомобілів. При чому 60 % місць (на 51600 автомобілів) для тимчасового паркування 

має бути розташовано в центральній частині міста для загального користування, ще 

20 % можуть мати своїх конкретних власників, 20 % місць для тимчасового 

паркування можуть бути розташовані в зонах різних форм відпочинку. Існуюча 

кількість місць для тимчасового паркування автомобілів сягає 3 % від необхідного 

(на 2600 автомобілів). 

Паркування автомобілів на проїзній частині є основною причиною зменшення 

кількості смуг руху по вулицях та дорогах міста Кривий Ріг та значного зниження 

швидкостей руху транспорту на окремих ділянках мережі. 

В таблиці 9.19 приведено забезпеченість районів місцями для майданчиків 

тимчасового паркування автомобілів та автостоянками. 

Таблиця 9.19. 

Номер 
з/п 

Найменування  
району міста 

Чисельніст
ь 

населення,
тис.чол. 

Загальна 
кількість  
автостояно
к, штук 

З них для 
тимчасового 
паркування 

штук 

Кількість  
автостоянок  
на 1 тис.  

мешканців 

1. Дзержинський 65 240 6 2 0.09 

2. Довгинцівський 99 226 10 4 0.10 

3. Жовтневий 58 643 16 3 0.12 

4. Інгулецький 133 745 4 2 0.07 

5. Саксаганський 137 077 25 9 0.18 
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Продовження таблиці 9.19. 

Номер 
з/п 

Найменування  
району міста 

Чисельніст
ь 

населення,
тис.чол. 

Загальна 
кількість  
автостояно
к, штук 

З них для 
тимчасового 
паркування 

штук 

Кількість  
автостоянок  
на 1 тис.  

мешканців 

6. Тернівський 82 566 3 1 0.03 

7. 
Центрально-
Міський 

89 896 13 4 0.14 

 Разом по місту 666 393 77 25 0.11 

 

Загальна кількість місць зберігання приватного транспорту в гаражах та на 

автомобільних стоянках в місті Кривий Ріг орієнтовно складає 72 600 машино-місць.  

В таблиці 9.20 приведено забезпеченість готелів міста гаражами та 

автостоянками. 

 Таблиця 9.20 

Номер 
п/п 

Найменування  
району міста 

Чисельність
населення, 
тис. чол. 

Загальна 
кількість 
готелів 

Загальна 
кількість 
автостоп-

нок  
біля готелів 

З них:        
окремо 

виділених 
огороджених 
автостоянок 

1. Дзержинський 65 240 1 1 1 

2. Довгинцівський 99 226 3 3 1 

3. Жовтневий 58 643 2 3 2 

4. Інгулецький 133 745 1 1 - 

5. Саксаганський 137 077 1 1 - 

6. Тернівський 82 566 1 1 1 

7. Центрально-Міський 89 896 2 2 1 

 Разом по місту 666 393 11 12 6 

 

 Вантажний автомобільний транспорт 
 

В місті Кривий Ріг в 2011 році зареєстровано 12412 вантажних автомобілі. Ще  в 

2005 році їх кількість становила 7546 автомобілів ( зростання кількості на 40 %). Ці 

автомобілі виконують всі види вантажних перевезень. Розподіл вантажних 

автомобілів за їх призначенням зазначені у таблиці 9.21. 

Загальна кількість місць зберігання вантажного транспорту в гаражах та на 

автомобільних стоянках в місті Кривий Ріг орієнтовно складає   11085 машиномісць. 
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Таблиця 9.21. 

Номер 
з/п 

Найменування 
району міста 

Чисельність 
населення, 
тис. чол. 

Загальна  
кількість  
вантажних 
автомобілів

З них,  
технологічн.  
транспорт. 

З них  
малотон. 

транспорт всіх 
форм власності 

1. Дзержинський 65 240 2451 895 1300 

2. Долгінцевський 99 226 1167 345 641 

3. Жовтневий 58 643 1089 420 448 

4. Інгулецький 133 745 851 197 605 

5. Саксаганський 137 077 1287 204 870 

6. Тернівський 82 566 1365 523 709 

7. Центрально-
Міський 

89 896 3063 1251 1673 

 Разом по місту 666 393 11363 3835 6246 

 

В таблиці 9.22 приведено забезпеченість районів міста гаражами та автостоянками 

для вантажних та спеціальних автомобілів. 

Таблиця 9.22. 

Н
ом

ер
 

з/
п Найменування  

району міста 

Загальна  
кількість  
вантажних 
автомобілів 

Загальна 
кількість 
місць 

зберігання 
вантажних 
машин 

З них в 
гаражах 
різної 
форми 

власності 

З них на 
окремо 

виділених 
огороджених 
автостоянках 

1. Дзержинський 2451 2388 1458 930 

2. Довгинцівський 1167 1145 766 379 

3. Жовтневий 1089 1073 626 447 

4. Інгулецький 851 840 625 215 

5. Саксаганський 1287 1252 1003 249 

6. Тернівський 1365 1349 770 579 

7. Центрально-Міський 3063 3038 1708 1330 

 Разом по місту 11363 11085 6956 4129 

 
 

9.8 АЗС, СТО та інші форми обслуговування автомобілів 

В місті Кривий Ріг функціонує АЗС загального користування. Окремо 

функціонують АЗС на великих підприємствах, комбінатах та автопідприємствах. 

Перелік основних АЗС загального користування наведені у таблиці 9.23. 
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Таблиця 9.23. 

Номер 

 з/п 

Найменування організації-

продавця нафтопродуктів 
Кількість АЗС 

Кількість заправних 

колонок 

1. Альфа-Нафта 10 25 

2. Веста-Сервіс 7 18 

3. Континент-Ойл 6 14 

4. Концернгалнефтегаз 2 6 

5. Кривбас-Ойл 2 4 

6. Нафтатранссервіс 1 2 

7. Нафтаторгсервіс 1 2 

8. Пікард 2 5 

9. Укрнафта 24 79 

10. Укртатнафта 2 4 

11. Елін 1 2 

12. Інших організацій 1 2 

 Загальна площа міста Кривий Ріг складає 43140,20 га. Це – 1 АЗС на 7.2 кв.км. 

Щільність АЗС в межах міста майже вдвічі менша, ніж необхідно. Забезпеченість 

районів міста автозаправними станціями наведена в таблиці 9.24. 

Таблиця 9.24. 

№ 
п/п 

Найменування  
району міста 

Чисельність 
населення, 
тис.чол. 

Загальна 
кількість АЗС,  

штук 

З них для  
сучасного типу,  

штук 
1. Дзержинський 65 240 7 7 
2. Довгинцівський 99 226 10 9 
3. Жовтневий 133 745 10 9 
4. Інгулецький 58 643 4 3 
5. Саксаганський 137 077 13 11 
6. Тернівський 82 566 6 6 
7. Центрально-Міський 89 896 9 9 

 Разом по місту 666 393 59 54 
 
Найменша кількість АЗС в Інгулецькому та Тернівському районах. Тільки кожна 

четверта АЗС має пункти надання першої технічної допомоги. При цьому кожна АЗС 

має магазин супутніх товарів. Тільки дві АЗС мають пункти для мийки машин. 

СТО та пункти технічного обслуговування розподілені по двох кваліфікаціях: 

спеціалізовані станції та пункти технічного обслуговування автомобілів відповідних 

марок; станції та пункти технічного обслуговування автомобілів всіх марок. 
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Спеціалізовані станції та пункти технічного обслуговування автомобілів 

відповідних марок наведені у таблиці 9.25. 

Таблиця 9.25. 

Номер 
з/п 

Найменування організації –  
продавця нафтопродуктів 

Кількість  
СТО 

Кількість  
постів  
на СТО 

1. Авто Кривбас Сервіс 2 8 

2. Авто дом 4 6 

3. Автосалон Chery  2 

4. Авто приват  2 

5. Автоцентр Зарічний  2 

6. ACT Комбі Автосалон  2 

7. Ауді-центр Кватро  2 

8. Аеліта Автоцентр  2 

9. Пежо автосалон  2 

10. Рено автосалон  2 

11. Українській автомобільний холдінг 3 9 

12. Інших організацій 17 39 

 Разом : 34 78 

 

Крім спеціалізованих СТО працюють в місті і СТО загального користування. 

Перелік основних СТО загального користування наведений у таблиці 9.26. 

 Таблиця 9.26. 

Номер  
з/п 

Найменування організації- 
продавця нафтопродуктів 

Кількість  
СТО 

Кількість  
постів на  
СТО 

1. Auto- Lack  2 

2. Hyundai СТО  3 

3. Wellcom  2 

4. Авто Лидер СТО  3 

5. Авто-Док  2 

6. Авто гарант  4 

7. Автоділінг  2 

8. Автоколор  2 

9. Авто комфорт  2 

10. Автоклимат Техцентр  4 

11. Автолідер  2 
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Продовження таблиці 9.26. 

Номер  
з/п 

Найменування організації- 
продавця нафтопродуктів 

Кількість  
СТО 

Кількість  
постів на  
СТО 

12. Автомайстерня  2 

13. Автомийка  - 

14. Авто постач  2 

15. Автосервіс 7 20 

16. Аланта-Трейд ООО  3 

17. АНТ СТО  2 

18. Act- Комбі СТО  3 

19. Москвіч- Сервіс  4 

20. Інших організацій 67 97 

 Разом : 92 161 

 

Загальна кількість СТО та пунктів технічного обслуговування в місті Кривий Ріг 

складає 126, на яких працює 239 постів по технічному обслуговуванню 

автомобілів. В місті також працює 52 мийки різного рівня. 

Дислокація СТО та пунктів технічного обслуговування автомобілів по районах 

міста зазначені у таблиці 9.27. 

 Таблиця 9.27. 

Номер  
з/п 

Найменування  
району міста 

Чисельність 
населення, 
тис.чол. 

Загальна 
кількість 

СТО та ПТО, 
штук 

З них для 
окремих 
марок  

машин, штук 

Кількість   
СТО та ПТО      
на 1тис.  

мешканців 

1. Дзержинський 65,240 15 2 0.22 

2. Довгинцівський 99,226 6 1 0.06 

3. Жовтневий 133,745 22 7 0.16 

4. Інгулецький 58,643 3 2 0.05 

5. Саксаганський 137,077 42 8 0.30 

6. Тернівський 82,566 10 5 0.12 

7. 
Центрально-Міський 

89,896 28 9 0.31 

 Разом по місту 666,393 126 34 0.19 

 

В Інгулецькому районі  найменша кількість СТО. Найбільша кількість СТО 

розташована в центральній частині міста. 
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9.9 Внутрішньоміський пасажирський транспорт 

Основні об'єми пасажироперевезень в місті Кривий Ріг здійснюється звичайними 

та швидкісними трамваями, тролейбусами, автобусами та мікроавтобусами, легковим 

транспортом. Транспортні перевезення в місті здійснюють  комунальні підприємства 

«Міський тролейбус», «Швидкісний  трамвай»  та автоперевізники  різних форм 

власності. 

Усіма видами транспорту за 2011 рік перевезено 135 700, 000 тис. пасажирів за 

рік. Загальна існуюча рухомість населення на міському транспорті складає 194 поїздки 

на рік, в 1982 році рухомість населення була 568 поїздок на рік. Це втричі більше від 

існуючої рухомості населення. Загальні об'єми пасажирських перевезень також майже 

втричі знизилися. 

На схемі магістралей  міського транспорту автобусні маршрути не зазначені, так 

як вони рухаються по всім загальноміським та районним магістралям міста. Така 

практика відповідає нормативним вимогам. 

9.10 Автобусний пасажирський транспорт 

Міські перевезення автомобільним транспортом здійснюють 4 автопідприємства, 

які мають  власний рухомий склад, матеріально – технічну базу, та 380 приватних 

автоперевізників. 

На автобусних маршрутах міста працює 42 маршрути міських автобусів та 75 

маршрутів мікроавтобусів загального користування, на яких працює 1300 одиниць 

техніки різної місткості. 

Загальна довжина всіх автобусних маршрутів становить 2047,00км (в 1982 році 

загальна довжина становила 984,7км). 

За 2011 рік автобусами та мікроавтобусами було перевезено 73000,000 тис. 

пасажирів (в 1982 році перевезено 233 300,000 тис. пасажирів). 

При збільшенні довжини маршрутів в 2 рази перевезено пасажирів в 3,0 рази 

менше. 

Характеристика роботи внутрішньоміських автобусних маршрутів за 2011 рік 

наведена у таблиці 9.28. 
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 Таблиця 9.28. 

№
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2 Автостанція Інгулець- 
Автостанція Інгулець 
(кільцевий) ч/з ПАТ 
«Інгулецький ГЗК», вул. 
Каткова 

40 2 Ікарус 60 20 

2а Автостанція Інгулець- 
Автостанція Інгулець 
(кільцевий) ч/з ПАТ 
«Інгулецький ГЗК», вул. 
Каткова 

40 2 Ікарус 60 20 

3 Вул. Дніпропетровське шосе – 
міська клінічна лікарня № 8 (ч/з 
мкр. 5-й Зарічний) 

32 20 Еталон 5-10 18 

5 Пл.Толстого–вул.Сочинська 15 8 Мерс 5-10 20 
8 З-д «Констар» – 

пл. Домнобудівників 
15 10 Богдан 5-10 22 

9 вул.  Ватутіна – 
ВАТ «Південний ГЗК» 
(ч/з вул. Дишинського) 

35 10 Мерс 5-10 22 

10 Автостанція Інгулець 
(кільцевий) ч/з ПАТ 
«Інгулецький ГЗК» 

30 5 ЛіАЗ 45 16 

11 вул. Ватутіна – ВАТ «Південний 
ГЗК) (ч/з вул. Курчатова) 

35 10 Мерс 5-10 22 

14 Центральний ринок Цент-
рально-Міського району – 
селище Авангард 

15 2 ДАФ 45 24 

15 Мкр. Східний-3 –  
ст. Кривий Ріг (ч/з Автовокзал) 

15 15 Мерс 5-10 22 

16 Ст. Кривий Ріг Головний – 
ст. Кривий Ріг Головний 
(кільцевий) (ч/з вул. 
Вернадського) 

 1 ПАЗ 5-10 18 

27 
Вул. Дніпропетровське шосе – 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» 

25 8 Мерс   

28 
Автостанція Інгулець – вул. 
Вереснева 

25 3 
ПАЗ, 
Мерс 

  

32 
Ст. Рокувата –  
ВАТ «Переробник» 

10 8 
Мерс, 
Форд 

  

33 
Автостанція Інгулець –  
вул. Надії 

15 2 Ікарус   

35 
Вул. Дніпропетровське шосе – 
ВАТ «Південний ГЗК» 

25 10 Мерс   
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 Продовження таблиці 9.28. 
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39 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – мкр. 
Всебратське-2 (ч/з вул. Леніна) 

25 8 Мерс 
5-
10 

22 548,7 

50 Пл.Толстого–вул. Уточкіна 15 9 
Мерс, 
Фольц 

5-
10 

18 620,0 

54 
Рудозбагачульвана фабрика № 1 – 
стоматологічна поліклініка № 6 

15 10 Мерс 
5-
10 

20 672,0 

57 
Автостанція Інгулець –  
Автостанція Інгулець (кільцевий) (ч/з 
вул. Сонячну) 

35 2 Ікарус 45 18 380,5 

71 
Ст.Кривий Ріг – Головний вул. 
Вернадського 

20 1 ПАЗ 30 18 440,0 

75 Вул. Тельмана – пл. Визволення  15 2 Мерс 45 20 405,0 

79 
Вул. Комсомолу України –  вул. 
Комсомолу України (кільцевий) (ч/з вул.. 
Кремлівську, мкр. 5-й зарічний) 

15 13 
ПАЗ, 
Еней 

5-
10 

20 580,0 

83 

Ринок «Північний» – 
Рудозбагачульвана фабрика № 1 
(кільцевий) (ч/з вул. Адмірала Головка, 
вул. Маршака) 

7,5 10 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

20 640,0 

84 

Ринок «Північний» – 
Рудозбагачульвана фабрика № 1 
(кільцевий) (ч/з вул. Адмірала Головка, 
вул. Маршака) 

7,5 8 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

20 640,0 

97 
Вул. Комсомолу України – 
вул. Комсомолу України (кільцевий), (ч/з 
мкр. Зарічний, вул. Кремлівську) 

15 13 
ПАЗ, 
Еней 

5-
10 

18 630,0 

200 
Пл.. Толстого – 
пл. Визволення 

35 16 
Іван, 
Богдан 

10-
15 

16 600,0 

201 
Пл.. Визволення – 
мкр. Східний-3 

15 25 
Мерс, 
БАЗ 

5-
10 

18 765,0 
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 Продовження таблиці 9.28. 
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202 
Мкр. Східний-3 – 
вул. Землячки 

10 14 
Мерс, 
ГАЗ 

5-
10 

18 785,5 

203 
Вул. Дніпропетровське шосе – пл.. 
Визволення  

15 26 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

20 725,0 

204 
Мкр-н Гірницький – 
ст. Кривий Ріг Головний 

15 15 
ГАЗ, 
Рута, 
Мерс 

5-
10 

18 700,0 

205 
Мкр-н Карачуни (СЗШ №23) – ст. 
Кривий Ріг Головний 

20 38 Мерс 
5-
10 

22 790,0 

206 
Державний цирк –  
вул. Самарська 

15 10 
Мерс. 
ГАЗ 

5-
10 

20 575,5 

208 
Вул. Ватутіна – редакція газети 
«Червоний гірник» 

25 35 Мерс 
5-
10 

20 666,5 

209 
Кінотеатр «Зарічний» – 
ст. Кривий Ріг Головний (ч/з 
пологовий будинок № 2) 

15 20 
БАЗ, 
ГАЗ 

5-
10 

16 565,0 

210 
Мкр-н Східний-3 – 
ПАТ «АрселорМіттал  
Кривий Ріг» 

25 20 
ХАЗ, 
Еней, 
Мерс 

5-
10 

18 705,0 

211 
Пл. Визволення –  
ВАТ «Переробник» 

30 11 Мерс 
5-
10 

22 672,0 

214 
Пл. Визволення – 
мкр-н Гірницький 

15 26 
Мерс, 
БАЗ, 
Рута 

5-
10 

16 710,0 

216 
Мкр-н Східний-3 – 
Міський комунальний заклад 
культури «Народний дім» 

15 26 
Мерс, 
ГАЗ 

5-
10 

18 660,8 

217 
Б-р Вечірній – 
вул. Рахманінова 

20 16 Мерс 
5-
10 

22 605,0 

218 
Вул. Кремлівська – 
вул. Каменська 

3 13 
КАВЗ, 
ПАЗ 

5-
10 

16 590,0 

219 
Вул.Дніпропетровське  
шосе – ст. Кривий Ріг 

15 13 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

18 760,0 

220 
Автовокзал – 
ВАТ «Південний ГЗК» 

20 25 
Мерс, 
ГАЗ 

5-
10 

18 760,0 

223 
Мкр-н Східний-3 – Палац спорту 
ПАТ «Центральний ГЗК» 

20 25 
Мерс, 
ГАЗ 

5-
10 

18 760,0 

228 
Пл. Визволення –  
Рудозбагачувальна фабрика № 1 

40 30 ХАЗ 
5-
10 

16 345,8 
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  Продовження таблиці 9.28. 
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229 
Пл. Толстого – 
ст. Кривий Ріг Головний 

35 20 Мерс 
5-
10 

20 633,5 

230 
Вул. Тухачевського –  
вул. Косигіна 

15 18 Мерс 
5-
10 

20 670,0 

231 
Палац спорту ПАТ «Центральний 
ГЗК» –  
ринок «Північний» 

25 28 Мерс 
5-
10 

22 705,7 

236 
Палац Спорту ПАТ  
«Центральний ГЗК» –  
ст. Кривий Ріг 

25 20 Богдан 
5-
10 

18 583,4 

238 
Кінотеатр «Зарічний» – 
вул. Косигіна 

15 16 Форд 
5-
10 

20 730,0 

240 
Пл. Визволення –  
вул. Ватутіна 

25 20 Богдан 
5-
10 

18 680,0 

242 
Пл. Толстого –  
мкр. 5-й Зарічний 

15 20 
Мерс, 
ГАЗ 

5-
10 

20 722,0 

243 
Автовокзал – 
вул. Тухачевського 

15 10 
Мерс, 
ГАЗ, 
Рута 

5-
10 

18 655,0 

244 
Пл. Визволення – 
вул. Альохіна 

15 3 Мерс 60 24 280,0 

246 
Центральний ринок Цент-рально-
Міського району – вул.Дюма 

15 4 Мерс 
5-
10 

18 553,8 

247 
Центральний ринок Цент-рально-
Міського району – 
завод «Констар» 

15 4 ПАЗ 
5-
10 

18 600,4 

248 
зуп. Піонер –  
ВАТ «Південний ГЗК» 

25 14 
Мерс, 
Богдан 

5-
10 

22 712,5 

250 
Мкр-н 5-й Зарічний – 
Коксохімічний завод (ч/з вул. 
Спаська) 

25 25 Мерс 
5-
10 

20 730,0 

254 

Палац спорту ПАТ «Цент-ральний 
ГЗК» – 
ЗАТ «Центральна енергетичка 
компанія» 

15 10 Мерс 
5-
10 

22 695,0 

255 
Мкр-н Індустріальний – 
ст.. Кривий Ріг 

20 20 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

20 715,8 
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261 
Вул. Тухачевського – 
ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» 

25 20 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

20 658,0 

262 
Вул. Тухачевського – 
Західне кладовище 

 1 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

20 658,0 

264 
Державний цирк – дачі 
Криворізького центрального 
рудоремонтного заводу 

20 5 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

20 577,5 

265 
Державний цирк – 
вул. Поповича 

15 15 
Мерс,  
Рута 

5-
10 

20 586,0 

266 
Пл.. Визволення – 
ВАТ «Південний ГЗК» 

20 12 
Мерс, 
Рута 

10-
15 

18 522,7 

269 
Ст. Кривий Ріг – 
ст. Батуринська 

10 10 
Мерс, 
ГАЗ 

5-
10 

24 480,0 

274 
Ст. Кривий Ріг – 
вул. Шиферна 

20 6 ЛАЗ 30 18 550,0 

275 
Пл. Визволення – 
вул. Горького 

20 3 КАЗ 20 16 525,0 

278 
Ст. Кривий Ріг Головний – 
ВАТ «ПівдГЗК» 

20 14 Мерс 
5-
10 

22 690,0 

279 
Мкр-н Всебратське-2 – 
парк ім. Б. Хмельницького (ч/з 
Авіаколедж) 

20 15 Мерс 
5-
10 

20 627,0 

281 
Вул. Тухачевського – 
Трампарк 

15 25 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

18 700,0 

282 
Пл. Визволення – 
вул. Тухачевського  

15 13 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

17 580,0 

286 
Пл. Визволення – 
ст. Кривий Ріг Головний 

20 30 Мерс 
5-
10 

18 750,0 

287 
Гімназія № 95 – 
вул. Миколаївське шосе 

15 22 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

16 685,8 

291 
Рудозбагачувальна фабрика № 1 – 
школа-інтернат № 2 

20 20 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

20 622,6 

293 
Мкр-н Східний-1 – 
вул. Українська 

20 20 
Мерс, 
Рута, 
ГАЗ 

5-
10 

18 693,5 

295 
Вул. Миколаївське шосе – 
пл. Праці (ч/з вул. Пісочну, 
Автовокзал) 

35 36 Мерс 
5-
10 

20 720,0 
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298 
Пл. Визволення – 
мкр. 5-й Зарічний  
(ч/з вул.Дишинського) 

25 24 
Мерс, 
Рута, 
ГАЗ 

5-
10 

20 680,0 

300 

Мкр-н Всебратське-2 – 
мкр-н Всебратське – (кільцевий), 
(ч/з вул. Пісочну, стадіон 
«Металург») 

35 12 Мерс 
5-
10 

22 645,0 

300А 

Мкр-н Всебратське-2 – 
мкр-н Всебратське – (кільцевий), 
(ч/з вул. Пісочну, стадіон 
«Металург») 

35 12 Мерс 
5-
10 

22 650,0 

302 
Автостанція Інгулець – 
пл. Визволення  

35 5 Ікарус 30 16 780,0 

303 
16-а міська лікарня – 
Криворізький рудоремонтний 
завод 

15 10 
Мерс, 
ГАЗ 

5-
10 

18 620,0 

306 
Мкр-н Східний-3 – 
ст. Кривий Ріг Головний 

15 16 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

18 735,0 

307 
Мкр-н Ювілейний – 
ст. Кривий Ріг Головний 

20 30 
Мерс, 
Рута 

5-
10 

16 840,0 

310 
Ж/м Всебратське-2 – 
пл.. Визволення 

15 22 Мерс 
5-
10 

18 775,0 

312 
Мкр-н Сонячний – 
мкр-н Карачуни 

25 35 
Мерс, 
Рута, 
ГАЗ 

5-
10 

16 786,0 

314 
Мкр-н Гірницький – 
завод «Констар»  
(ч/з авіаколедж) 

25 37 
Мерс, 
Рута, 
ГАЗ 

5-
10 

18 710,0 

315 
Мкр-н Сонячний – 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» 

30 20 Мерс 
5-
10 

22 720,0 

323 Автовокзал–вул. Сурикова 25 25 Мерс  
5-
10 

18 726,3 

330 
Ринок «Ювілейний» – 
пл. Толстого 

15 20 Мерс 
5-
10 

18 733,5 

361 
Автостанція Інгулець – 
пр-т Південний 

20 20 Ікарус 30 16 485,0 

364 
Мкр-н Гірницький – 
Міський комунальний заклад 
культури «Народний дім» 

15 20 
Мерс, 
Рута, 
ГАЗ 

5-
10 

18 650-0 
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372 
Палац спорту ПАТ  «Цент-
ральний ГЗК» – ПАТ 
«АрселорМіттал Кривиій Ріг» 

35 18 
Богдан, 
Еталон 

5-
10 

16 704,8 

376 
Мкр-н 5-й Зарічний – 
ст. Кривий Ріг 

20 15 
Богдан, 
Еталон 

5-
10 

16 645,0 

381 
Автостанція Інгулець – 
ст. Кривий Ріг Головний 

30 2 ЛАЗ 30 16 495,0 

397 
Пл. Визволення – 
мкр-н 5-й Зарічний 

25 37 Мерс 
5-
10 

22 784,7 

 
9.11 Електричний пасажирський транспорт 

 
На сьогодні в місті Кривий Ріг використовується швидкісний транспорт - 

швидкісний трамвай. Функціонує дві черги впровадження цього виду транспорту.  

Довжина лінії Криворізького швидкісного трамваю становить 43,60км, в тому числі з 

тонельними ділянками довжиною 6,9км (єдина в Україні). 

Швидкісний трамвай працює по двох маршрутних лініях. Загальна довжина 

маршрутів швидкісного трамваю складає 43,6км (при одноколійному русі). 

Трамвайний парк складає 70 вагонів. На двох маршрутах є 11 станцій, де щоденно 

працюють 17 потягів з 46 вагонів, за 2011рік швидкісним трамваєм перевезено 17,80 

млн. пасажирів.  За добу швидкісний трамвай перевозить 46641 пасажира, чи майже 

3500 пасажирів в годину «пік» в обох напрямках (50 пасажирів в кожному вагоні). 

Звичайний трамвай рухається по місту по 13 маршрутах, загальна довжина яких 

складає 323,9км. 

Загальна довжина трамвайної колії складає 88,1км. Загальна довжина маршрутів 

складає 277,8км. Трамвайний парк для руху в звичайному режимі складає 75 вагонів. 

На лінії кожен день виходить не більше 46 вагонів. 

За 2011 рік перевезено 23300,000 тис. пасажирів,  у тому числі 14,80млн. 

пільгових категорій. За годину «пік» завантаженість кожного вагона складає 95 

пасажирів. 
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Тролейбусні перевезення  в місті здійснюють  два тролейбусних депо.  

Тролейбус рухається по місту по 19 маршрутах, загальна довжина яких складає 

505,35км, на яких щодня працюють 64 тролейбуси. 

Загальна довжина контактної лінії складає 255,4км. Тролейбусний парк 

складається з 87 тролейбусів. На лінії кожен день виходить 64 тролейбусів. За 2011 

рік перевезено 21600,000 тис. пасажирів, чи 59178 пасажирів за добу. За 2009 рік 

тролейбусами перевезено 22,80 млн. пасажирів. За годину «пік» завантаженість 

кожного вагона складає 75 пасажирів. Електричний пасажирський транспорт міста 

Кривий Ріг заповнюється пасажирами менше ніж на 35%. 

Розміщення та ємність трамвайного та тролейбусного депо наведена у таблиці 

9.29. 

 Таблиця 9.29. 

Найменування 
депо 

Адреса 
Нормативна 
ємкість, од. 

Інвен
та-
рна 
кіл. 
од. 

В тому 
числі по 
типам 

Т
ер
и
то
р
ія

 
де
п
о 

(г
а)

 

Трамвайне 
депо 

вул. Тбіліська, 23 100  
ЗиУ9,10 
ЮМ3 

7,0 

Тролейбусне депо 
№ 1 

вул. Армавірська 50  
ЗиУ9,10 
ЮМ3 

3,5 

Тролейбусне депо 
№ 2 

Дніпропетровське 
шосе, 176 

100  
ЗиУ9,10 
ЮМ3 

7,0 

Тролейбусний 
профілакторій 
«ПівнГЗК» 

вул. Ворошилова 50  
ЗиУ9,10 
ЮМ3 

2,4 

Тролейбусний 
профілакторій 
«Піонер» 

вул. Кремлівська,2 
Ліквідо-ваний

 в 2004 році 
   

 

Технічні показники маршрутів КП «Міський трамвай» наведені в таблиці 9.30. 

Таблиця 9.30. 
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м

) 
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хв
и
л
и
н

 

1 пл.Домнобудівельників–  
Пивзавод 

33,9 4 3,4 
КТМ-5М3, 
КТМ-8 

32 
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2 пл.Домнобудівельників– 
вул. Буковинська 

34,1 7 3,0 
КТМ-5М3, 
КТМ-8,К-1 

18 

3 Дзержинський РРЗ – 
Суріковий завод 

27,1 1 3,0 К-1 107 

5 пл.Домнобудівельників– 
ВАТ «ПівдГЗК» 

28,2 6 2,8 
КТМ-5М3, 
КТМ-8,К-1 

18 

7 пл.Домнобудівельників– 
ГЗК ПАТ «АМКР» 

30,2 6 2,8 
КТМ-5М3, 
КТМ-8 

18 

8 ВАТ «ПівдГЗК» – 
НКГЗК  

8,8 1 1,9 
КТМ-5М3, 
КТМ-8 

42 

9 Ст.Кривий Ріг Головний 
– Суріковий завод 

29,5 7 3,3 
КТМ-5М3, 
КТМ-8,К-1 

15 

10 Вул. Димитрова – 
ВАТ «ПівдГЗК» 

24,3 1 2,9 
КТМ-5М3, 
КТМ-8 

99 

11 
Вул. Димитрова –ГЗК 

ПАТ «АМКР» 
26,0 1 2,7 

КТМ-5М3, 
КТМ-8 

99 

12 
Вул .Димитрова –
Суріковий  завод 

17,0 1 2,7 
КТМ-5М3, 
КТМ-8 

67 

13  КМК - Суріковий  завод 17,0 1 2,7 
КТМ-5М3, 
КТМ-8 

67 

14 
Вул.Димитрова–ст. 
Кривий Ріг Головний 

18,4 9 2,5 
КТМ-5М3, 
КТМ-8,К-1 

8 

17 
Вул. Буковинська –ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий 

Ріг» 
24,4 3 3,0 

КТМ-5М3, 
КТМ-8ДС-1 

31 

  323,9 50    
 

Технічні показники маршрутів тролейбусів наведені в таблиці 9.31. 

 Таблиця 9.31. 

Н
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1 
Пл. Визволення – 
ст.Кривий Ріг Головний 

22,8 7 2 13,5 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

14-15 
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2 
Ст. Кривий Ріг – 
ст.Кривий Ріг Головний 

22,0 4  13,2 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

16-32 

3 
Пл. 30-річчя Перемоги– 
пл. Толстого 

37,74 10
 

2 14,0 

ЗиУ9.1
0 

ЮМ3, 
ЛАЗ 

13-14 

4 
М-н «Зарічний» – 
ПАТ «ЦГЗК» 

41,0 3  13,8 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

43-44 

7 
Пл. Визволення – 
ВАТ «ПівденГЗК» 

23,2 2  13,5 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

46 

8 
Пл. Визволення – 
КЦРЗ 

31,4 11 3 13,8 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

11 

9 
Спорткомплекс– 
ККХП-2 

19,44 4  13,7 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

17-18 

 10 
ПАТ «ПівнГЗК» 
автостанція – «Терни» 
Спорткомплекс 

43,9 3 7 14,0 

ЗиУ9.1
0 

ЮМ3, 
ЛАЗ 

16-17 

 11 КЦРЗ – ст. Кривий Ріг 30,3 3  13,6 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

22-44 

12 
Пл. Визволення – 
пл. Горького 

18,0 2  13,5 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

36-37 

13 КЦРЗ–КЦРЗ (кільцевий) 26,7 2  14,0 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

55 

15 ПАТ«ПівнГЗК»–РЗФ-2 32,6 5 1 13,9 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

21-22 

16 10-й мікрорайон ПЗРК 14,0 1  13,2 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

56 

17 
Пл. Толстого – 
пл. 30-річчя Перемоги 

      

18 
10-й мікрорайон – 
Спорткомплекс  

40,1 1 1 13,8 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

115 
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 Продовження таблиці 9.31. 

Н
ом

ер
 

м
ар
ш
р
ут
у 

Найменування 
маршрутів – кінцевих 

пунктів 

Д
ов
ж
и
н
а 

м
ар
ш
р
ут
у,

 к
м

 

К
іл
ьк
іс
ть

 
м
аш

и
н

 н
а 
л
ін
ії

 

К
іл
ьк
іс
ть

 
ва
го
н
ів

 п
ої
зд
ів

 

С
ер
ед
н
ій

 ч
ас

 
р
об
от
и

 н
а 
л
ін
ії

, 
го
д 

М
ар
к
а 

тр
ан
сп
ор
тн
ог
о 

за
со
бу

 

Ін
те
р
ва
л

 р
ух
у,

 
хв
и
л
и
н

 

19 
Пл. Визволення – 
Дніпропетровське шосе 

22,9 6 2 13,7 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

14-15 

20 
Пл. Визволення – 
ст. Кривий Ріг Головний 

      

 21 
Розвилка – 
ст. Кривий Ріг 

22,19 2  13,2 
ЗиУ9.1

0 
ЮМ3 

4,6 

22 
вул. Вернадського – 
вул. Серафимовича 

      

 
9.12 Вулична мережа. Загальна характеристика 

Магістральна мережа міста Кривий Ріг має лінійно-радіальну структуру. 

Центром чотирьох радіусів проспектів Миру, Металургів, Гагаріна та вул. 

Волгоградської виступає площа Горького. Іншим центром радіусів є площа 

Визволення. Відсутність об'їздних доріг з усіх напрямків  змушує транзитний 

транспорт рухатися через місто, додатково завантажуючи всі ділянки вуличної 

мережі. 

Також немає достойних дублерів для магістральних вулиць для надання водіям 

можливості проїжджати від одного району міста до другого, не заїжджаючи до 

центральної частини. Свої обмеження надають великі підприємства та комбінати, їх 

кар'єри. Ще одна проблема - це необхідність підведення залізничних ліній до 

вищезазначених підприємств. Великою проблемою міста можна назвати і його 

протяжність. 

Кожний район та мікрорайон міста повинен мати весь спектр магістральних 

вулиць, щоб визначитися з параметрами кожної з них та порядком їх реконструкції. 

Зведені відомості вуличної мережі загальноміського та районного значення по 

районам міста Кривий Ріг наведена у таблиці 9.32. 

 

 



 262
Таблиця 9.32. 

Загальноміського значення 
Н
ом

ер
 з

/п
 

Найменування 
районів Всього, 

км 

В т.ч. 
асфальто-
бетонних 
покр., 
км. 

В т.ч. 
інших 

покри

т,, км 

Всього, 
км 

1 Центрально-Міський 29,370 29,370  16,470 

2 Саксаганський 55,418 55,418  51,549 

3 Дзержинський 26,554 26,554  18,799 

4 Довгинцівський 11,052 11,052  20,269 

5 Інгулецький 11,829 11,329 0,500 2,500 

6 Жовтневий 38,200 33,200 5,000 24,550 

7 Тернівський 27,110 25,350 1,760 18,302 

 Всього: 199,533 192,273 7,260 152,439 

 

Загальна характеристика покриттів вуличної мережі міста наведена у таблиці 
9.33. 
Таблиця 9.33 

Загальноміського значення 

Н
ом

ер
 з

/п
 

Найменування 
районів Всього, 

км 

Асфаль
то-

бетонне
, 

тис. м2 

Цементно-бетонне, тис.м2 

1 Центрально-Міський 5166,54 3626,3 149,8 

2 Саксаганський 4763,10 3338,7 137,6 

3 Дзержинський 2179,50 1333,2 266,4 

4 Довгинцівський 6028,3 4564,1 141,5 

5 Інгулецький 1854,75 1297,4 245,1 

6 Жовтневий 3639,9 2566,9 105,1 

7 Тернівський 4264,01 2982,4 123,8 

 Всього: 27896,1 19709,0 1169,3 
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Перелік вуличної мережі загальноміського та районного значення міста 

наведений у таблиці 9.34. 

Таблиця 9.34 

Номер 
з/п 

Найменування вулиць 
Загальна 

Асфальто-

бетонним 
Бетонним 

1 вул. Купріна 2,100 2,100  

2 вул. Харитонова 1,201 1,201  

3 вул. Лермонтова 1,502 1,502  

4 пр. Миру 9,345 9,345  

5 пр. Гагаріна 10,188 10,188  

6 Дніпропетровське шосе 5,290 5,290  

7 пр. Південний 1,428 1,428  

8 вул. Орджонікідзе 4,460 4,460  

9 пр. Металургів 2,950 2,950  

10 вул. Волгоградська 11,279 11,279  

11 вул. Мелешкіна 11,581 11,581  

12 пр.200-річчя Кривого Рогу 7,581 7,581  

13 вул. Тухачевського 1,400 1,400  

14 вул. Кремлівська 1,900 1,900  

15 вул. Електрична 0,750 0,750  

16 вул. Ногіна 2,300 2,300  

17 вул. Симбірцева 1,300 1,300  

18 вул. Конституційна 1,700 1,700  

19 вул. 23-го Лютого 8,980 8,980  

20 вул. Червонопрапорна 4,500 4,500  

21 вул. Каширська 1,700 1,700  

22 вул. Адмірала Головко 2,700 2,700  

23 вул. Генерала Доватора 1,870 1,870  

24 вул. Арсентьєва 0,600 0,600  

25 вул. Івана Сірка 3,200 3,200  

26 вул. Маршака 1,800 1,800  

27 вул. Шурупова 1,000 1,000  

28 вул. Десантна 1,380 1,380  

29 вул. Коломойцева 5,000  5,000 
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Продовження таблиці 9.34. 

Номер 
з/п 

Найменування вулиць 
Загальна 

Асфальто-

бетонним 
Бетонним 

 

30 вул. Товстоновського 0,750 0,750  

31 вул. Дишинського 1,500 1,500  

32 вул. Калінінградська 2,150 2,150  

33 вул. Сітлогорська 6,078 6,078  

34 вул. Блюхера 0,824 0,824  

35 Східна об’їзна дорога 17,764 17,764  

36 вул. Коротченка 3,500 3,500  

37 вул. Бикова 2,401 2,401  

38 ул. Косіора 3,575 3,575  

39 вул. Кокчетавська 2,235 2,235  

40 вул. Кобилянського 4,700 4,700  

41 вул. Пісчана 1,588 1,588  

42 Нікопольське шосе 5,642 5,642  

43 Миколаївське шосе 1,760   

44 вул. Гете 1,100 1,100  

45 вул. Ньютона 1,900 1,900  

46 вул. Окружна 3,200 3,200  

47 вул. Модрівська 3,500 3,500  

48 вул. Леніна 1,655 1,655  

49 вул. Широківська 1,889 1,889  

50 вул. Урицького 2,440 2,400  

51 вул. Каховська 1,850 1,850  

52 вул. Каткова 3,200 3,200  

53 вул. ХХVII партз'їзду  2,500 2,500  

54 вул. 50-річчя Жовтня 1,800 1,800  

55 вул. Чернишевського 0,900 0,900  

56 вул. Шаляпіна 0,500  0,500 

57 вул. Жовтонога 2,000 2,000  

58 вул. Електрозаводська 5,000 5,000  

 Разом: 199,533 192,273 5,500 
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Перелік магістральних вулиць районного значення наведений у таблиці 

9.35. 

 Таблиця 9.35. 

Номер 
з/п 

Найменування вулиць Загальна 
довжина 
вулиці, 
км 

Асфальто 

-бетонним 
Бетонним 

Іншими 
видами 
покри
ття 

1 вул. Піхотинська 0,580 0,580   
2 вул. Пожарського 0,950 0,950   
3 вул. Венеціанова 0,710   0,710 
4 вул. Рахманінова 0,800 0,800   
5 вул. Халтуріна 0,819 0,819   
6 вул. Челюскінців 0,630   0,630 
7 вул. Тбіліська 0,640 0,640   
8 вул. Нахімова 1,034 1,034   
9 вул. Кошута 0,615   0,615 
10 вул. Солов’їна  1,256 1,256   
11 вул. Залізорудна 1,482   1,482 
12 вул. Іллічівська 4,483 4,483   
13 вул. Дзержинського 1,650 1,650   
14 вул. Рязанова 2,000 2,000   
15 вул. Енгельса 1,073 1,073   
16 вул. Хабаровська 0,842 0,842   
17 вул. Постишева 3,200 3,200   
18 вул. Отто Брозовського 4,258 4,258   
19 вул. Димитрова 3,200 3,200   
20 вул. Літке 1,963 1,963   
21 вул. Лугова 11,650 11,650   
22 вул. Серафімовича 2,276 2,276   
23 вул. Вернадського 2,895 2,895   
24 вул. Старих Більшовиків 3,576  3,576  
25 вул. Іскрівська 2,880 2,880   
26 вул. Шполянська 1,730 1,730   
27 вул. Якіра 1,520 1,520   
28 вул. ХХII Партз’їзду  1,610 1,610   
29 вул. Кільцева 2,600 2,600   
30 вул. Балакіна 1,000 1,000   
31 вул. Космонавтів 1,280 1,280   
32 вул. Пензенська 2,140 2,140   
33 вул. Курчатова 2,050 2,050   
34 вул. Георга Отса 1,470 1,470   
35 вул. Шухова 1,600 1,600   
36 вул. Кисловодська  0,830 0,830   
37 вул. Нова Зоря 0,660 0,660   
38 вул. Холмогорська  0,850 0,850   
39 вул. Фабрициуса 1,230    
40 вул. Квартальна 1,250    
41 вул. Волгоградська 0,400    
42 вул. Петроградська 1,170    
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Продовження таблиці 9.35. 

Номер 
з/п 

Найменування вулиць Загальна 
довжина 
вулиці, 
км 

Асфальто 

-бетонним 
Бетонним 

Іншими 
видами 
покри
ття 

43 вул. Азизбекова 0,850  43 вул. 
Азизбек
ова 

44 вул. Грибоєдова 1,750 1,750 44 вул. 
Грибоєд
ова 

45 вул. Ватутіна 3,750    
46 вул. Кресівська 1,280    
47 вул. Мусоргського 3,040    
48 вул. Мировича 0,440    
49 вул. Армавірська 1,290    
50 вул. Червоногвардійська 0,280    
51 вул. Лаштоби 2,560    
52 вул. Самотьочна 0,670   0,670 
53 вул. Косигіна 1,400    
54 вул. Грицевця 0,440    
55 вул. Салавата Юлаєва 1,660   1,660 
56 вул. Циліна 1,130   1,130 
57 вул. Поліська 3,010   3,010 
58 вул. Якуба Коласа 1,320   1,320 
59 вул. Глазунова 0,980   0,980 
60 вул. Поленова 1,290   1,290 
61 вул. Гастело 2,350    
62 вул. Ухтомська 0,960    
63 вул. Матросова 3,030    
64 вул. Українська 3,600    
65 пр. К. Маркса 3,140    
66 вул. Толстого 1,520    
67 вул. Електроніки 0,580    
68 вул. Шмідта 1,200    
69 вул. Транспортна 2,580    
70 вул. Соборна 3,730    
71 вул. Симонова 2,120    
72 вул. Вокзальна 0,610    
73 вул. Кобилянського 3,330    
74 вул. Танкістів 0,400   0,400 
75 вул. Комуністична 1,010    
 Разом: 152,439 134,966 3,576 13,897 

 

Щільність вулиць загальноміського значення в місті Кривий Ріг становить     0,47 

км/км2. Щільність вулиць районного значення в місті Кривий Ріг становить 0,36 км/ 

км2. Загальна довжина вулиць міста - 2528,161км. 

Щільність всієї вуличної мережі міста - 5,88 км/км2. 
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Найбільша щільність вулиць та доріг в Саксаганському районі - 11,87км/км2, 

найменша в Тернівському (3,36 км/км2) та Інгулецькому (4,50км/км2) районах. 

Примітною особливістю є той факт, що щільність вуличної  мережі Центрально-

Міського району (4,37 км/км2) менша, ніж в середньому по місту. 

Завантаженість транспортом основних магістральних вулиць міста наведена у 

таблиці 9.36. 

 Таблиця 9.36. 

Н
ом

ер
 з

/п
 

Найменування вулиць 

Загальна 
довжина 
вулиці, 
км 

Інтенсив-ність 
вантажних 
автомобілів 
авт/год."пік" 

Інтенсив-ність 
легкових 

автомобілів 
авт/год."пік" 

Інтенсив-ність 
памаж. тр-ту 
автомобілів 
авт/год."пік" 

 1 вул. Купріна 2,100 75 1900 320 
 2 вул. Харитонова 1,020 40 1350 160 
 3 вул. Лермонтова 1,355 86 3510 216 
 4 пр. Миру 2,520  5260 245 

5 пр. Гагаріна 2,188 75 1890 310 

6 Дніпропетровське шосе 4,338 335 2640 328 

7 пр. Південний 1,940 38 895 335 

8 вул.. Орджонікідзе 3,055 120 915 210 

9 пр. Металургів 2,460 30 2700 360 

10 вул. Волгоградська 3,110  5780 250 

11 вул. Кобилянського 3,280 72 1230 135 

 
9.13 Штучні споруди 

Складну систему магістралей та доріг міста з розгалуженою мережею 

залізничних колій та пішохідних доріжок, тротуарів та маршрутів між собою та з 

переходами через річки та водойми, через природні та рукотворні перешкоди мають 

поєднувати відповідні штучні споруди. 

В місті Кривий Ріг збудовано 91 штучну споруду, а саме: 

а) Транспортні розв'язки в різних рівнях - 8 штук , в тому числі : 

- пересічення вулиці Урицького та вулиці Леніна, перехрещення типу «листок 

конюшини» збудоване в 2006 році; 

- пересічення об'їздної автодороги з дорогою на завод «Кривий Ріг Цемент»     

вул. Акціонерна, перехрещення типу «труба»; 

- пересічення об'їздної автодороги з вулицею Кокчетавською, перехрещення типу 

«листок конюшини»; 
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- пересічення об'їздної автодороги з Дніпропетровським шосе, перехрещення 

типу «листок конюшини»; 

- пересічення об'їздної автодороги з продовженням вулиці Бикова, перехрещення 

типу «неповний листок конюшини»; 

- пересічення об'їздної автодороги з вулицею Коротченка (біля КЦРЗ), 

перехрещення типу «неповний листок конюшини»; 

- пересічення вулиці Електрозаводської з об'їзною автодорогою з ж/м Артема на 

мкр. Східний, перехрещення типу «неповний листок конюшини»; 

- пересічення продовження вулиці Переяславської з об’їзною автодорогою до 

ПівдГЗК, перехрещення типу «труба». 

б) Мости - всього 23 шт., в тому числі : 

- через р. Інгулець по вулиці Урицького збудований в 2006 році; 

- через р. Саксагань по вулиці Ватутіна; 

- через р. Саксагань по вулиці Тимирязєва на виїзді на об'їзну дорогу; 

- через канал на виїзді на м. Дніпропетровськ; 

- через пруд по автодорозі на Веселі Терни в районі шахти ім. Леніна; 

- через р. Саксагань по вулиці Кремлівській; 

- через р. Саксагань по вулиці Товстоновського; 

- через р. Саксагань по вулиці Каспійській; 

- через канал в районі бувшого військового літовища; 

- через р. Саксагань по вулиці Харитонова; 

- через р. Інгулець по Миколаївському шосе; 

- через р. Інгулець по вулиці Переяславській; 

- через р. Інгулець від вулиці Урицького до вулиці Сиволапа; 

- через р. Саксагань в районі с-за Шевченко; 

- через канал в районі ВАТ «Елетрозавод» по об'їзній дорозі; 

- через струмок по вулиці Українській в районі ринку; 

- через канал по вулиці Каткова м. Інгулець; 

- через канал по вулиці 50-річчя Жовтня м. Інгулець; 

- через канал по автодорозі район Карнаватка; 

- через р. Інгулець в районі кар'єру №3 ГЗК ПАТ «АМКР»; 
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- через р. Саксагань по вулиці Мирошниченка «Веселі Терни»; 

- через р. Саксагань в районі сел. Бурі Вуглі; 

- через р. Саксагань мкр. «Рибасово». 

в) Переїзди – всього 26 шт., в тому числі: 

- через залізницю по Дніпропетровському шосе збудований в 1984 році; 

- через залізницю на виїзді на місто Нікополь; 

- через залізницю на об'їзній дорозі біля АТБ №15; 

- через залізницю на об'їзній дорозі біля СТО; 

- через залізницю на об'їзній дорозі біля Виробництва -2; 

- через залізницю на об'їзній дорозі в районі шахти ім. Артема2; 

- через залізницю по вулиці 23 Лютого в районі шахти «Гвардійська»; 

- через а/дорогу на 10-12 мікрорайони ПівнГЗК по об'їзній дорозі ПівнГЗК; 

- через залізницю по вулиці Тихвінській до Фрунзе; 

- через залізницю по вулиці Жилкоп; 

- через залізницю по вулиці Серафимовича; 

- через залізницю та дорогу по вулиці Цимлянській в районі заводу ВАТ 

«Кривий Ріг Цемент»; 

- через залізницю по вулиці Кимівська; 

- через залізницю в районі 7 коксової батареї КХЗ; 

- через залізницю в районі 7 коксової батареї КХЗ за Т-подібним перехрестям; 

- через залізницю в районі розвилки на ДП-9; 

- через залізницю по Дніпропетровському шосе біля тролейбусного депо №2; 

- через залізницю в районі ст. Кривий Ріг; 

- через залізницю по вулиці Урицького в районі Криворізького кладовища; 

- через залізницю по вулиці Старих Більшовиків ; 

- через залізницю біля шахти «Південна»; 

- через залізницю по а/дорозі ПівнГЗК - ЦГЗК в районі Анівського кар'єра; 

- через залізницю та а/дорогу по вулиці Домнобудівельників; 

- через залізницю в районі Скелеватського кар'єра РУ ім.Ілліча; 

- через залізницю в районі греблі Карачунівського водосховища; 

- через залізницю в районі ст. Грекувата. 
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г) Залізничні шляхопроводи - всього 22 шт., в тому числі: 

- через вулицю Каширську в районі Першотравневого кар'єра ПівнГЗК; 

- через автодорогу на мікрорайоні ПівнГЗК; 

- через автодорогу Терни-Жовти Води в районі майдану Комсомолу України; 

- через вулицю Новосибірську; 

- через автодорогу заїзд до шахти «Гвардійська»; 

- через вулицю Сурикова; 

- через вулицю Волгоградську в районі ст. Мудрьона; 

- через вулицю Кокчетавську ; 

- через вулицю Каховську; 

- через об'їзну автодорогу ПівдГЗК; 

- через автодорогу на виїзді на сел. Широке; 

- через вулицю Цимлянську в районі заводу «Коксохім»; 

- через автодорогу на ДП-9 в районі 7-ї коксової батареї; 

- через автодорогу сел. Ілліча ; 

- через автодорогу Терни-Жовти Води в районі ФОК-2; 

- через автодорогу  в районі Криворізького кладовища; 

- через автодорогу в районі сел. Шмакове; 

- через автодорогу на сел. Верабове в районі ст. Прикар'єрна; 

- через автодорогу на м. Дніпропетровськ за залізничним переїздом; 

- через автодорогу в районі шахти «Гигант»; 

- через вулицю Дарвіна в районі шахти «Саксагань»; 

- через автодорогу в районі старого рудника Леніна. 

д) Підземні пішохідні переходи - всього 6 шт., в тому числі: 

- на майдані ім. Горького; 

- по вулиці Лермонтова в районі центрального ринку; 

- на перехресті вулиці Лермонтова, проспекту К.Маркса - майдан Визволення; 

- по вулиці Орджонікідзе в районі міської лікарні; 

- по вулиці Цимлянській в районі адмінбудинку коксохімзаводу; 

- по вулиці Харитонова в районі примикання до майдану Визволення. 
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Ряд штучних споруд знаходиться в незадовільному стані і потребують 

капітального ремонту чи реконструкції, а саме: 

б) Мости - всього 5 шт., в тому числі : 

- через р. Саксагань по вулиці Кремлівській; 

- через р. Інгулець по вулиці Переяславській; 

- через р. Саксагань  по вулиці Карла Маркса, район Карнаваткі; 

- через р. Інгулець в районі кар'єру №3 ГЗК ПАТ «АМКР»; 

- через р. Саксагань мкр. «Рибасово». 

в) Шляхопроводи - всього 1 шт., в тому числі : 

- через залізницю біля шахти «Південна». 

9.14 Висновки 

Місто Кривий Ріг є одним з основних промислових міст не тільки 

Дніпропетровської області, але і всієї держави Україна. 

В перевезеннях вантажів всіма видами транспорту залізничний транспорт 

виконує 88,8% перевезень. 

Основний склад вантажів орієнтовно такий: руда -54,9 %; чорні метали-14,1%; 

вугілля-11,5 %; кокс-2,3 %; цемент-1,6 %; всі інші перевезення-15,6 %. 

Загальні об'єми перевезень поступово починають зростати, при цьому 

проводиться модернізація всіх ланок та рухомого складу. 

Роботи по модернізації рухомого складу потребують значних фінансових та 

виробничих затрат та мають великий термін виконання. 

Частина колій мають обмеження для руху, деякі ділянки мають обмеження 

швидкості руху не більше 25км/год. 

Деякі ділянки залізниці потребують закінчення робіт по електрифікації та 

автоматизації систем керування рухом. 

Необхідно закінчити роботи по прокладанню другої колії по всім напрямкам та 

підходам до всіх станцій. 

Потребують реконструкції і самі станції з урахуванням значного збільшення 

пасажирських перевезень, особливо міських перевезень пасажирів. 

По Криворізькому вузлу щоденно відправляються 34 пари поїздів, при чому   22 

пари місцевого призначення. 
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Вже багато років працюють електропотяги по підвозу працівників до роботи 

та з роботи. 

Маючи чотири замкнених кола в межах міста не організовано регулярного руху 

електропотягів по цих колах. Під регулярністю треба розуміти рух електропотягів          

з інтервалом не менше 30 хвилин і розгалуженою мережею автобусних маршрутів, що 

підвозять пасажирів до залізниці. Залізниця мала би взяти на себе основні 

перевезення пасажирів на відстані    більше 10-20км. 

Розвиток транспортної мережі в цілому по обслуговуванню пасажирів 

виконується в основному за рахунок розвитку мережі приватних автобусів. 

Їх частка складає майже 2/3 всіх пасажирських маршрутів в місті. 

Середня довжина основних міських маршрутів наближуються до 30 км. Не 

виключенням є маршрути довжиною 50км. 

При цьому всі раніше існуючі автопарки приватизовані і викуплені. Система     

обслуговування та контролю перед виїздом на лінії не налагоджена відповідним   

чином. 

Непоодинокими є випадки недотримання графіків руху та сходження з 

маршрутів, що значно впливає на комфортність та умови пересування і довіру 

пасажирів. 

Трамваї та тролейбуси (міський транспорт, що не може сходити з маршрутів          

і повинен мати постійну регулярність та сталий інтервал руху) в місті Кривий Ріг 

втрачає свою популярність та привабливість. 

Особливо в «міжпікові» години заповнення трамваїв та тролейбусів зменшується 

до 20% від проектної ємності вагонів. Навіть швидкісний трамвай не оминула така 

участь. 

Ця проблема потребує комплексного вирішення, щоб вивести всі гілки 

комунального транспорту на максимально можливу рентабельність. 

Загальна довжина всіх трамвайних ліній в обох напрямках 263,4км (в тому числі 

ліній швидкісного трамваю 43,6км), чи в одному напрямку 131,7км. 

Тролейбусних ліній в два рази більше - 505,35км, або в одному напрямку 

252,70км. 
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Загальна довжина автобусних маршрутів становить 2047 км, що в 10 разів 

більше від трамвайних та тролейбусних ліній. 

При цьому автобусами по статистичним даним перевезено за 2011 рік 73000,000 

тис. пасажирів. 

Трамваями та тролейбусами в 2011 році перевезено 62700,00 тис. пасажирів, це 

на 10300,000 тис. пасажирів менше, ніж автобусами. 

232 (70 вагонів швидкісного трамваю та 75 вагонів звичайного трамваю і 87 

тролейбусів) одиницями комунального транспорту перевезено стільки ж пасажирів, як          

і 1300 автобусами. 

В цілому і по Дніпропетровській області трамваями та тролейбусами перевезено 

46,7% всіх пасажирів, а автобусами 46,4%, тобто і по області спостерігається паритет. 

Ефективність роботи комунального транспорту міста Кривий Ріг в 5,3 рази      

вища, ніж у приватних автобусів. 

Ні в кого не викликає сумнівів, що необхідно завжди розвивати найбільш 

ефективні види транспорту для пасажирських перевезень. 

Разом всіма видами міського пасажирського транспорту в 2011 році перевезено 

135 700,000 тис. пасажирів. 

В 1982 році було перевезено 233 300,000 тис. пасажирів. 

Враховуючи, що транспортна рухомість населення виросла за ці роки, більше 

100млн. пасажирів було перевезено неорганізованими перевізниками (що складає 42% 

від загальної кількості). 

Аеропорт міста Кривий Ріг може кожен день приймати до 60 великих літаків та 

ще до 50 літаків малої авіації та гелікоптерів. На даний час використовується менше 

1%  потужностей литовища. 

Два роки тому було розформовано військовий батальйон вертольотчиків, але база 

з інфраструктурою та відповідними кадрами залишилися. 

Дві такі потужні бази можуть надавати весь спектр послуг не тільки для даного 

регіону. 

Дві сучасних пасажирських зали на основному литовищі та вільні площі для      

організації надсучасних умов для пасажирів на бувшому військовому літовищі мають 

дуже великі перспективи. 
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Злітно-посадкова смуга аеропорту забезпечена всіма технічними засобами для 

прийому будь-яких літаків. 

Єдина марка літаків у світі, що не зможе сідати - це аеробус А-380. 

Для руху автомобільного транспорту в місті прокладено  1696км вулиць та доріг з 

середньою щільністю 5,96 км/км2, що майже корелюється з середніми показниками по 

Україні. 

В Саксаганському районі найбільша щільність - 11,87 км/км2, найменша  

3,36км/км2 в Тернівському районі. В Центрально-Міському районі щільність складає 

5,04 км/км2. 

Загальна довжина вуличної мережі загальноміського та районного значення 

152,439км, це майже 21% від загальної довжини всіх вулиць. При таких розмірах    

міста кількість магістральних вулиць може бути і більшою. 

Рівень автомобілізації – 117 автомобілів на одну тисячу мешканців  менший, ніж в 

аналогічних промислових центрах (мав би бути вище за 150 авт./тис. меш.). 

Забезпеченість міста автостоянками та місцями для тимчасового паркування 

складає трохи більше ніж на 46%. 

Особливо такі автостоянки необхідні біля торгівельних закладів, кафе та 

ресторанів, готелів, біля центрального автовокзалу. 

Існує проблема наближення гаражів до місць постійного проживання 

автовласників. 

При загальній кількості великих вантажівок 12412 (без врахування технологічного 

транспорту) та 6246 малотонажних вантажівок кількість спеціалізованих СТО не 

більше 10. 

В місті працює всього 126 СТО на 118722 автомобілі, що складає 942 автомобілів 

на одну СТО. Загальну кількість СТО необхідно збільшити в 2-3 рази. 

В місті працює 59 АЗС на 118722 автомобілі, що складає 2012 автомобілів на одну 

АЗС. Загальна кількість АЗС може бути збільшена в 5-10 разів. 

Для руху всіх видів транспорту необхідно мати  благоустроєні дороги та вулиці. 

Основні магістральні вулиці міста Кривий Ріг своєчасно ремонтуються, освітлені 

та відповідно озеленені. 

При цьому на ряді вулиць нерівності проїзної частини більші за допустимі. 
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Відстані між пішохідними переходами також мають відповідати нормативним 

вимогам. 

Впровадження одностороннього руху має бути поступовим та після розробки 

комплексної схеми організації дорожнього руху для всього міста чи хоча б для 

центральної частини міста. 

На тих ділянках, де вже впроваджено односторонній рух, необхідно розробити ще 

ряд додаткових заходів по підвищенню безпеки дорожнього руху. 

Корегування потребує і розташування зупинок громадського транспорту. 

В місті існують ділянки з забороною чи частковою забороною руху транспорту. 

Місто має ряд зон та ділянок вулиць для руху тільки для пішоходів. 

Для розподілу в просторі транспортних та пішохідних потоків в місті збудовано 

91 штучну споруду. Для міста такого масштабу та з такими географічними 

особливостями необхідно в два рази більше штучних споруд. 

9.15  Перспективний розвиток  вуличної  мережі міста 

З метою розширення  інфраструктури мережі  автотранспорту  в місті Кривому 

Розі, генеральним планом міста передбачено перспективне будівництво: 

- майданчиків  для відпочинку (відстою) транзитного транспорту на в’їздах         

в м. Кривий Ріг з боку м. Дніпропетровська, м. Нікополя, м. Кіровограда, м. 

Миколаєва; 

- надземних пішохідних  переходів по об’їздній  автодорозі  міста (зупинки 

швидкісного трамвая станція «Жовтнева», станція ім. Гутовського); 

- підземних  пішохідних переходів (пр.200 Років Кривому Рогу, в районі ринку 

«Ювілейний», вул. Тухачевського, в районі  зупинки громадського транспорту «173 

квартал», перехрестя пр. Металургів з вул. Косіора); 

- транспортної розв'язки в різних рівнях на пл. Горького (95- квартал); 

- транспортної розв'язки в районі  жилого масиву «Терни»; 

- вуличної мережі районного значення: 

- від вул. Іллічівської  до вул. Кобилянського; 

-  від вул. Урожайна  до вул. Кривбасівська; 

-  від вул. Постишева  до вул. Нікопольскоє шосе; 

-  від вул. Лермонтова до вул. Урицького; 
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- автодороги від мікрорайона «Східний -2,3» до автодороги, яка з’єднує 

розвилку (вул. Дніпропетровське шосе) з заводом «КЦРЗ». 

- споруд міського автотраспорту. 

 Генеральним планом міста передбачається  реконструкція вуличної мережі: 

        - вул. Іллічівська до Проспекту Миру; 

        - вул. Лебединського від  вул. Урицького  до вул. Кобилянського; 

        - вул. Електроніки до вул. Волгоградської. 

   Генеральним планом міста передбачається перспективне будівництво нових      

і реконструкція існуючих автовокзала і автостанцій: 

- будівництво нового автовокзала замість існуючого, Дніпропетровське     шосе, 

1а.  Місце розташування нового автовокзалу - Дніпропетровське шосе, біля 

шляхопровідної розв'язки на Нікополь;     

 - будівництво нової автостанції замість існуючої АС-2, вул. Лермонтова.    

Місце розташування нової автостанції – вул. Лебединського.; 

- реконструкція існуючої автостанції «Терни», вул. Арсентьєва. 

Генеральним планом міста передбачається перспективне будівництво  

шляхопроводів та мостів, які знаходяться в незадовільному стані: 

    а)  Мости - всього 5 шт., в тому числі: 

- через р. Саксагань по вулиці Кремлівській; 

- через р. Інгулець по вулиці Переяславській; 

- через канал по автодорозі район Карнаватка; 

- через р. Інгулець в районі кар'єру №3 НКГЗК; 

- через р. Саксагань мкр. «Рибасово». 

- б) Шляхопроводи - всього 1 шт., в тому числі: 

        - через залізницю біля шахти «Південна»; 

та  надалі всі шляхопроводи повинні підлягати  реконструкції. 

 Генеральним планом міста передбачається перспективне будівництво нових 

пішохідних  мостів через р. Саксагань і р. Інгулець – 5 штук, та реконструкція     

існуючих.  

Генеральним планом міста передбачається  реконструкція існуючих підземних 

пішохідних переходів. 
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Уздовж магістральних мереж транспорту, перетинаючих місто  Кривий Ріг,    

передбачається улаштування  шумозахисних екранів. 

З метою  поліпшення  внутрішньоміських залізничних перевезень, ДП 

«Придніпровська  залізниця» передбачила одновагонну  електричку  в режимі 

міського трамваю.  

З метою розширення  інфраструктури мережі тролейбусних ліній в місті,       

генеральним планом міста передбачено перспективне будівництво тролейбусних 

ліній в місті Кривому Розі: 

 Довгинцівський район: 

- будівництво тролейбусної  лінії «мкрн. Східний -3,2,1 – Дніпрпетровське  

шосе». Загальна протяжність лінії  в односторонньому напрямку руху тролейбусів 

становить -7,00км; 

- розширення  автомобільних доріг в районі  примикання  об’їздної  автодороги 

на Дніпропетровське шосе, та в районі  виїзду з мкрн. Східний -1 на об’їздну 

автодорогу ( поблизу магазину «Сільпо»); 

- Будівництво компактного  диспетчерського пункту,   розташованого  в районі  

мкрн. Східний -3 (аналог диспетчерського пункту на привокзальної площі ст. 

«Кривий Ріг – Головний»). 

Жовтневий район: 

- будівництво тролейбусної  лінії  від вул. Кремлівська до вул. Десантна, через 

дамбу КРЕС, при здійсненні  руху тролейбусів  вул. Шурупова і Рзянкіна , в 

односторонньому напрямку. Загальна протяжність лінії  в односторонньому 

напрямку руху тролейбусів  орієнтовно становить - 2,80км. 

При  будівництві даної тролейбусної  лінії  необхідно передбачити будівництво  

агрегатної  тягової підстанції в районі вул. Кремлівської і розширення автомобільної 

дороги по дамбі КРЕС; 

- здійснити облаштування тролейбусного розворотного кільця в районі вул. 

Електрозаводська (I - черга будівництва); 

- будівництво тролейбусної  лінії  від вул. Кресівська до вул. Електрозаводська  

(мкрн. 5-й Зарічний, через СТО швидкісного трамваю). Загальна протяжність лінії  в 

односторонньому напрямку руху тролейбусів  орієнтовно становить - 3,00км.     (II - 
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черга будівництва). Електропостачання тролейбусної лінії - від існуючої тягової 

тролейбусної підстанції №14, яка розташована  по вул. Електрозаводська; 

- переоблаштування 2-х існуючих  повітряних ліній електромережі 10кв.; 

- розширення автомобільної дороги від вул. Електрозаводська до СТО 

швидкісного трамваю. 

З метою  перспективного розвитку підприємства КП «Міський  трамвай», 

генеральним планом міста передбачається: 

-  реконструкція трамвайних колій за сучасними технологіями; 

-  проведення капітальних ремонтів трамвайних колій; 

-  проведення капітальних ремонтів трамвайних колій; 

-  проведення капітальних ремонтів контактної мережі; 

-  проведення капітально – відновлюваних ремонтів  трамвайних вагонів; 

- завершення будівництва тягової підстанції №3 (реконструкція існуючої 

підстанції ) по проспекту Металургів; 

- впровадження системи керування рухом  трамвайних вагонів та 

автотранспорту на лінії , на  базі GPS – навігації; 

- придбання спеціальних автомобілів (автовишок для обслуговування та 

ремонтів контактної мережі) АТ-70; 

-  придбання вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 5 т; 

-  придбання автокрана вантажопідйомністю 16,0 т; 

- придбання екскаваторів на базі трактора ЮМЗ-6, придбання тракторної 

техніки; 

-  придбання консольних домкратів для підйому трамвайних вагонів, типу К80; 

-  придбання спеціальних ножниць гільйотинних для різки металу; 

-  придбання спеціального трамвайного вагону-сніговика; 

- реконструкція трамвайних колій із застосуванням європейських технологій 

безшумної колії (укладка блокових без шийкових рейок в широкоплощинні  плити 

на багатошарову основу) на вулицях з суміщенним рухом трамваїв та 

автомобільного транспорту, а саме: 

- вул. Рязанова, на ділянці від вул.Косіора  до пр-ту Миру – загальна довжина 

860м в 2-х колійному обчисленні. 
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- вул. Косіора, від пр-ту Металургів до перехрестя з вулицею Рязанова - 

близько 850м по вісі вулиці. 

- вул. Кокчетавська – Кириленко – Башкірська – 2,2км по вісі вулиці. 

- оновлення рухомого складу трамваю, який відпрацював свій технічний ресурс 

- 70 одиниць. 
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10. ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТА 

10.1 Територіально-виробничий комплекс міста. Промислове виробництво в 

місті Кривий Ріг. Сучасний стан. Функціональні ознаки зонування міських 

територій. 

В місті Кривий Ріг загальна площа територій, зайнята окремими 

підприємствами, промисловими формуваннями та іншими об'єктами промисловості 

в межах міста становить 16216,47га, що складає значний відсоток у загальному 

земельному балансі міста. Частина промислових територій, площею 15282,0га, 

розташована  за межами міста на землях районів, але межують з міськими 

промисловими територіями. 

За сучасним станом, функціонально-планувальна структура міста 

характеризується чітко визначеними промисловими територіями у складі територій: 

окремих підприємств  гірничо-металургійного  комплексу,  промислових  районів,  

інших окремих підприємств та об'єктів, складського комплексу, а також 

сельбищними територіями (планувальні райони). 

Промислово-виробничий комплекс міста представлений підприємствами 

гірничо-металургійного комплексу, підприємствами машинобудування, 

будіндустрії, хімічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості, 

підприємствами автотранспорту, складського комплексу, які розташовані як окремо 

в різних адміністративних районах міста, так і в межах промислових формувань. 

Окремо розташовані підприємства гірничо-металургійного комплексу 

зберігають своє значення як містоформуючі, вони займають понад 70 відсотків 

загальної площі промислових територій міста, на них зайнято понад 60 відсотків 

працездатного населення міста Кривий Ріг. 

Лінійність розташування родовища корисних копалин - залізних руд – з 

південного-заходу на північний схід обумовлюють місце - розташування 

підприємств, які здійснюють розробку корисних копалин відкритим та підземним 

методами. 
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10.2  Характерна особливість урбанізації міста 

 

Розвиток планувальної структури міста Кривий Ріг переважним чином 

здійснювався вздовж територій родовища залізних руд, поряд з гірничорудними 

підприємствами розташовувалися райони житлової та громадської забудови. З часом 

ці території набули подальшого розвитку і були об'єднані міськими межами. За 

сучасним станом, загальна площа території міста складає 43140,20га. Отже, місто 

Кривий Ріг є агломераційним з'єднанням окремих поселень, з вираженими за 

функціональним призначенням і характером використання сельбищними та 

виробничими зонами. 

10.3  Функціонально-планувальна структура міста 
 

Функціонально-планувальна структура територій промисловості є складовою 

частиною загальної планувальної структури міських територій, яка враховує 

функціональне зонування територій та пропозиції щодо їх подальшого 

використання. 

Особливістю міста Кривий Ріг є те, що містоформуючими є найбільші 

підприємства добувної та металургійної галузей промисловості, які формують 

особливий рельєф та географію міських територій. Згідно характеру виробництва, 

технологіям та зосередженню сировинної бази, ці підприємства розташовані в 

північній, західній, центральній та південній частинах міста. В межах цих 

промислових територій знаходяться значні за площею зони неефективного 

використання, які переважним чином непридатні для подальшого використання цих 

територій в інтересах міської громади (кар'єри, відвали, хвостосховища, відстійники, 

зони підробки поверхні). 

Територіально, в межах міських територій, окремі підприємства гірничо-

металургійного комплексу розташовані: 

в північній частині міста: 

- ПАТ «Північний ГЗК»; 

в північно-західній частині міста: 

- ПАТ «Центральний ГЗК»; 

в центральній частині міста: 

- ПАТ «Кривбасзалізрудком»;  
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- ПАТ «Євраз Суха Балка»; 

- металургійне, коксохімічне виробництво та гірничо-збагачувальний 

комбінат ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;  

- структурний підрозділ ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат 

ім.Ілліча» - гірничо-збагачувальний комплекс «Укрмеханобр»; 

в південній частині міста: 

- ВАТ «Південннй ГЗК»;  

- ПАТ «Інгулецькнй ГЗК»; 

Поряд з окремими підприємствами гірничо-металургійного комплексу, в 

функціонально-планувальній структурі міста виділяють чотири промислових райони 

та інші окремі підприємства різноманітних галузей промисловості, складські 

території та території інших об'єктів. 

Переважна частина промислових підприємств машинобудування, будівельної 

бази, транспорту, харчової галузі та інших розташовано в планувальних межах 

промислових формувань міста. Території баз та складів (логістичний комплекс) 

сконцентровані в межах промислових районів, а також в районі розташування 

центрального залізничного вокзалу. 

Промислові території, на яких функціонують підприємства та інші об'єкти 

промисловості мають сформовану інженерно-транспортну інфраструктуру. 

Для розрахунків до переліку базових промислових підприємств, об'єктів 

транспорту, підприємств та організацій будівельного комплексу, складського 

комплексу, включені  великі та середні підприємства, загальною площею територій 

понад 5,0га, які мають значну кількість штатних працівників, та промислові 

підприємства, території яких рекомендовано до впорядкування, виходячи з 

містобудівних потреб. 

Території великих окремих підприємств та промислових утворень мають суттєвий 

вплив на розвиток міста, оскільки вони є основним місцем роботи мешканців, формують 

структуру міста та його забудову, впливають на організацію інженерно-транспортної 

інфраструктури та екологічний стан навколишнього середовища. 

Аналіз існуючих промислових територій показав, що функціонально-

планувальна структура промислових територій міста не зазнала значних змін, 
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найбільші за територіями, окремі містоутворюючі підприємства гірничо-

металургійного комплексу міста продовжують функціонувати в своїх межах 

землеволодінь, планувально сформовані промислові райони зберігають свою 

функцію та територіально наближені до районів житлової забудови (місця 

прикладання праці - сельбищна забудова). При розміщенні промислових районів 

враховано збалансованість місць прикладення праці і місць проживання, при цьому 

планувалось формування взаємозв'язаної системи обслуговування працюючих на 

підприємствах  і населення прилеглих до промислової зони житлових районів. Інші 

окремі підприємства, склади, бази та інші об'єкти розташовані в різних частинах 

міста. 

При цьому, відбулися зміни у функціональному використанні територій, 

зайнятих промисловістю - окремі підприємства, як в межах промислових 

формувань,  

так і поза їх межами, припинили, або частково припинили, свою діяльність. 

Спостерігається надалі тенденція подрібнення ділянок недіючих підприємств та 

невикористаних ділянок діючих підприємств, зі змінами їх власників та 

функціонального призначення, під різноманітні малі та середні підприємства, бази, 

склади оптово-роздрібної торгівлі та інші об'єкти в межах їх землеволодінь. 

10.4 Стисла характеристика підприємств гірничо-збагачувальної, 

                  гірничодобувної та металургійної промисловості міста 

За функціональним призначенням території гірничо-збагачувальних 

комбінатів, підприємств гірничодобувної та металургійної промисловості 

поділяються на: 

- зони промислових майданчиків; 

- зони розробки залізних руд (кар'єри, шахти); 

- зони складування розкривних порід та відходів (відвали, хвости, 

відстійники); 

- зони дорожньо-транспортних та інженерних мереж; 

- зони допоміжних виробництв та ділянок; 

- інші території. 
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ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», загальною площею 

8280,0га (в межах міста - 2346,0га; за межами міста 5934,0га), розташований          

в Тернівському адміністративному районі міста та на прилеглих землях району,          

в 6,0км до півдня від станції «Рядова» Придніпровської залізниці. Це гірничорудне 

підприємство з видобутку та підготовки залізорудної сировини. До його складу 

входять: 

- Першотравневий кар'єр з відвалами; 

- Ганнівський кар'єр з відвалами; 

- центральний промисловий майданчик; 

- хвостосховище зі спорудженнями гідротранспорту хвостів 

    та оборотного водопостачання; 

- ремонтно-будівельний цех; 

- розгалужена залізнична мережа з промисловими залізничними станціями; 

- автомобільні дороги та інші об'єкти.  

Житлове селище розташовано в центральній та східній частинах відносно 

територій комбінату. У складі ПАТ «Північний ГЗК» функціонують наступні цехи 

та служби: 

- Першотравневе рудоуправління; 

- Ганнівське рудоуправління; 

- дробильно-збагачувальні фабрики №1 і №2; 

- фабрики виробництва обкотишів №1, №2, №3; 

- управління залізничного транспорту; 

- цех технічного водопостачання і шламового господарства; 

- цех мереж і підстанцій; 

- цех технологічної диспетчеризації; 

- ремонтно-будівельний цех; 

- цех з ремонту технологічного устаткування; 

- інші території, ділянки та служби.  

Для забезпечення технологічного процесу, обслуговування й ремонту 

гірничорудного устаткування, машин, механізмів, рухомого складу залізничного 

транспорту й побутового обслуговування працівників, Ганнівське та 
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Першотравневе рудоуправління у своєму складі мають кілька промислових 

майданчиків з комплексом будинків і споруджень спеціального призначення. 

Першотравневе родовище 

Місцезнаходження 

Перщотравневе родовище залізистих кварцитів розміщується у північній 

частині Криворізького залізорудного басейну. Адміністративно – на території 

Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. 

Межами родовища являються: на півдні – вклинювання рудного тіла, на 

півночі – гірничий відвід родовища залізистих кварцитів бувшого ПЗРК, на заході 

та сході – положення залізистих кварцитів п’ятого та шостого залізистих 

горизонтів. Площа родовища по поверхні близько 6,5 км2. 

На півночі родовище примикає до родовища шахти «Першотравнева». 

Геолого-тектонічна будова Першотравневого родовища ідентична з будовою 

родовища шахти «Першотравнева». 

Район родовища представляє собою горбисту степову рівнину з абсолютними 

відмітками 105…120 м, що має ухил на південний схід до річки Саксагань, і 

прорізану балками Грядкувата та Північна-Червона. 

Шосейними та залізничними дорогами родовище зв’язане з містами Кривий 

Ріг та П’ятихатки. 

У даний момент поверхня родовища ускладнена зонами зрушення, кар’єрами, 

відвалами та другими штучними новоутвореннями. 

Запаси руди та якісна характеристика 

У 2009 році відділом геології, геодезії, екології та картографії Академії 

гірничих наук України виконана геолого-економічна переоцінка Першотравневого 

родовища та залізистих кварцитів з ціллю визначення промислового значення 

запасів залізистих кварцитів на підставі інформації про фактичні технологічні 

схеми, техніко-економічні показники та фінансові результати їх добування, 

переробки та реалізації. 

При цьому уточнені параметри кондицій і виконаний перерахунок запасів 

залізистих кварцитів п’ятого та шостого залізистих горизонтів родовища. 

Запаси залізистих кварцитів за станом на 01.01.2011 р. складають: 
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- балансові запаси B+C1+ C2 – 928 668 тис. тон 

- за балансові запаси C1+ C2 – 602 606 тис. тон 

     Всього 1 531 274 тис. тон. 

Потужність підприємства 

Першотравневий кар’єр введений в експлуатацію на виробничу потужність 

13,5 млн. т/рік в 1964 році. 

В 1967 році був виконаний проект по збільшенню продуктивності кар’єра до 

17 млн.т/рік. 

Фактична продуктивність кар’єра була доведена до 21-25 млн. т на рік. 

В 1969 році у зв’язку зі зростаючими потребами у залізній руді розроблене 

проектне завдання на збільшення продуктивності комбінату до 48,5 млн. т сирої 

руди на рік, Першотравневого кар’єра – до 30,5 млн. т у рік із коефіцієнтом 

розкриву – 0,97 м3/т. 

У 1980 році Першотравневий кар’єр освоїв проектну потужність. Добування 

руди складало від 26,5 млн. тон до 31,5 млн. тон на рік при коефіцієнті розкриву 

0,97 м3/т. 

В 1981 році був розроблений проект «Розкрив нижніх горизонтів 

Першотравневого кар’єра для підтримання потужності комбінату». 

Проектом передбачалось відроблення затверджених ГКЗ запасів неокиснених 

залізистих кварцитів до глибини 650м. 

У 2006 році інститутом «Укргіпроруда» виконаний проект «Розвиток 

сировинної бази комбінату на період до 2015 року. Першотравневий кар’єр». 

У 2008 році інститутом «Укргіпроруда» виконано ТЕО «Збільшення 

продуктивності ВАТ «ПівнГЗК» до 45 млн. тон сирої руди на рік», де було 

розглянуто 3 варіанта. 

У 2011 році інститутом ДП «ДПІ «Кривбаспроект» був виконаний проект 

«Розвиток сировинної бази ВАТ «ПівнГЗК» на період до 2025 року з доведенням 

продуктивності комбінату по видобутку сирої руди відкритим способом до 45,0млн 

тон на рік». 

Згідно з проектом планується доведення продуктивної потужності 

Першотравневого кар’єру по видобутку сирої руди до 30 млн. тон на рік. 
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Ганнівське родовище 

Місцезнаходження 

Ганнівське родовище залізистих кварцитів розташоване в північній частині м. 

Кривого Рогу, на території Дніпропетровської і кіровоградської областей. 

У північній частині родовища знаходиться с. Ганнівка. 

В 35-40км на південь від родовища знаходиться центр м. Кривого Рогу. 

Найближчі залізничні станції Терни і Рядова Придніпровської залізної дороги 

знаходяться в 1,5…5 км від родовища. Східніше родовища проходить шосейна 

дорога, що зв’язує м. Жовті Води з м. Кривий Ріг. 

На півдні від родовища знаходиться Першотравневе родовище залізистих 

кварцитів, яке відпрацьовується Першотравневим кар’єром ПАТ «ПівнГЗК» і 

шахтою «Першотравнева» (на даний момент шахта знаходиться на сухій 

консервації). 

Родовище витягнуте в субмеридіальному напрямку і має протяжність близько 

14км. Межами розвіданої частини родовища є: на півдні профіль – 1, на півночі – 

профіль 45. 

Запаси руди та якісна характеристика 

У 2009…2010 роках відділенням геології, геодезії, екології та картографії 

Академії гірничих наук України виконана геолого-економічна оцінка Ганнівського 

родовища з ціллю визначення промислового значення запасів залізистих кварцитів 

на підставі інформації про фактичні технологічні схеми, техніко-економічні 

показники та фінансові результати їх добування, переробки та реалізації. 

Запаси залізистих кварцитів за станом на 01.01. 2011 р. складають: 

- балансові запаси B+C1+ C2 – 963 289 тис. тон. 

Потужність підприємства 

У 1969 році Ганнівський кар’єр введений в експлуатацію на потужність         

13,5 млн.т. 

Проектна глибина кар’єра складала 200м. 

В розробку залучалась детально розвідана ділянка довжиною близько 6км із 

запасами руди 354 млн. т при середньому коефіцієнті розкриву 0,8 м3/т. 
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У 1969 році виконаний проект розширення ПівнГЗК до загальної 

продуктивності 48,5 млн. т сирої руди на рік: 

- збільшення продуктивності Ганнівського кар’єру до 18 млн. т на рік; 

- глибини відпрацювання до 300м. 

- в експлуатацію цим проектом залучалось 558,6 млн. т руди при середньому 

коефіцієнті розкриву 1,18 м3/т. 

У 1981-1982 роках виконаний проект «Залучення в експлуатацію південної 

частини Ганнівського родовища і розкрив нижніх горизонтів Ганнівського кар’єру 

для підтримання потужності комбінату»: 

- розширення кар’єрного поля за рахунок південної ділянки і збільшення 

глибини кар’єру на півдні до 450м; 

- середній коефіцієнт розкриву складав 1,16 м3/т; 

- проектна продуктивність була прийнята згідно з продуктивною потужністю 

збагачувальної фабрики і складала 17,2 млн. т сирої руди на рік. 

Розрахункові річні об’єми виїмки розкривних порід складали 27,7 млн. м3 при 

поточному коефіцієнті розкриву 1,61 м3/т. 

У 2006 році виконаний проект «Розвиток сировинної бази комбінату на період 

до 2015 року». 

Згідно з доповненням до проекту «Розвиток сировинної бази комбінату на 

період до 2015 року» продуктивність Ганнівського кар’єру по видобутку сирої руди 

прийнята на рівні 10 млн. т на рік. 

У 2008 році проектний інститут ВАТ «Укргіпроруда» виконав ТЕО 

«Збільшення продуктивності ВАТ «ПівнГЗК» до 45 млн. тон сирої руди на рік». 

Згідно з проектом планується доведення продуктивної потужності 

Ганнівського кар’єру по видобутку сирої руди до 15 млн. тон на рік. 

Враховуючи той факт, що ПАТ «Північний ГЗК» передбачає ріст об’ємів 

добування руди до 2025 року до 45 млн. тон сирої руди на рік, підприємство буде 

мати дефіцит відвальних ємностей, а, значить, буде потрібне вишукування 

додаткових площ для розміщення нових відвалів. 



 289
У 2009 році інститут виконав техніко-економічне обґрунтування 

рекультивації району зони воронок і провалів шахти ім. Леніна ВАТ 

«Криворізького залізорудного комбінату». 

Гірничотехнічна рекультивація району зони воронок і провалів шахти ім. 

Леніна сприяє частковому рішенню проблеми дефіциту відвальних ємностей для 

складування розкривних робіт. 

ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» загальною площею 

5372,0га (в межах міста - 2186,0га; за межами міста - 3186,0га),  переважним чином, 

розташований в Жовтневому адміністративному районі міста та на прилеглих 

землях району, ділянка комбінату (відвал №5) та шахта «Артем-2» розташовані в 

Саксаганському районі міста, шахти «ім. Орджонікідзе» та  «Гігант» розташовані 

відповідно в Тернівському та Центрально-Міському  адміністративних  районах  міста. 

До складу ПАТ «Центральний ГЗК» входять наступні об'єкти основного 

виробництва, в межах міста:  

- кар'єри №1, 2, 3, 4;  

- збагачувальна фабрика;  

- огрудкувальна фабрика;  

- дробильна фабрика,  

- ділянка комплексу вторинного дозбагачення залізовміщуючих пісків; 

-  хвостосховище (розташоване за межами міста); 

-  відвали;  

шахти: 

- «ім. Орджонікідзе»; 

- «Гігант»; 

- «Артем-2»  

допоміжні підрозділи: 

- залізничний підрозділ з розгалуженою залізничною мережею та 

промисловими залізничними станціями; 

- автомобільний, ремонтно-механічний цехи; 

- інші території, дільниці та служби. 
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Виробнича потужність трьох кар’єрів і шахти Орджонікідзе складає 14,0 

млн. т руди на рік.  

   За сучасним станом, кар'єр №1 – діючий. Родовище Велика Глеюватка 

розташоване в західному крилі антиклінальної частини Саксаганської 

синклінально-антиклінальної структури. В геологічній будові родовища приймають 

участь породи саксаганської, гданцевської та глеюватської свит Криворізького 

метаморфічного комплексу нижнього протерозою і осадові відклади кайнозою, які 

перекривають його з поверхні. Не окислені кварцити 1, 2, 4 залізистих горизонтів 

складені силікат-карбонат-магнетитовими різновидностями. В південній частині 

родовища розвинена зона окислення, в межах якої  первинні  руди  переходять  в 

мартитові,  

лимоніт-мартитові окислені різновидності. Фактична глибина кар’єру на 01.01.2011 

р. складає 388м. Кар’єр займає площу в 517га. 

Балансові запаси руди на 01.01.2010 р. складають 215,9 млн. тонн 

Продуктивність кар’єру по руді складає 5,0 млн. т на рік. 

Кар'єр №2 - відпрацьований до глибини 170,0м і засипається розкривними 

породами з кар'єру №1. 

Кар'єри № 3 і № 4 знаходяться у Кіровоградській області, на відстані 28,0 та 

42,0км від збагачувальної фабрики комбінату. 

Петрівське родовище, представлене кар’єром №3, знаходиться в 2км на 

південний схід від районного центру Петрово Кіровоградської області. 

Петрівське родовище відноситься до північної частини міжкупольної 

Петровської структури, приуроченої до центральної частини Західно-Інгулецької 

міжблокової зони. На родовищі виділяються два пласта залізистих кварцитів, 

розділених гнейсами. Будова Петровської синкліналі ускладнена повздовжніми та 

поперечними диз’юнктивними порушеннями, що розбивають структуру на окремі 

тектонічні блоки. 

Фактична глибина кар’єру на 01.01.2011 р. складає 280м. Кар’єр займає площу 

в 161,3га. 

Балансові запаси руди на 01.01.2011 р. складають 236,5 млн. т.  

Продуктивність кар’єру по руді складає 6,0 млн. т на рік. 
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Артемівське родовище розташоване в 45км на північний захід від 

промислової площадки ЦГЗК на території Кіровоградської області. 

Артемівське родовище залізистих кварцитів відноситься до Артемівської 

міжкупольної структури, що знаходиться в центральній частині Західно-Інгулецької 

міжблокової зони і складене метаморфічними породами інгулецької серії. 

Залізорудна товща складена магнетитовими і силікат-магнетитовими 

кварцитами, які в корі вивітрювання перетворені в гематит-магнетитові різновиди. 

Фактична глибина кар’єру на 01.01.2011 р. складає 185м. Кар’єр займає площу 

в 65,8га.  Балансові запаси залізистих кварцитів на 01.01.2011 р. складають 159,8 

млн. т. Продуктивність кар’єру по руді складає 1,0 млн. т на рік. 

Шахта «Гігант» на теперішній час знаходиться в режимі гідрозахисту і до 2030 

року видобуток залізної руди на цій шахті не передбачається.  

Шахта «Артем-2» знаходиться в стані відновлення і до 2030 року видобуток 

залізної руди на цій шахті не передбачається.  

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» здійснює видобуток корисних 

копалин підземним способом. Ділянки шахт, управлінь та цехів, розташовані          

в межах міста з південного заходу на північний схід, вздовж родовища природно 

багатих залізних руд в різних адміністративних районах міста. 

До складу ПАТ «Кривбасзалізрудком» входять шахти:  

- шахта «Батьківщина», територіально розташована в Саксаганському 

адміністративному районі міста; 

- шахта «Жовтнева», територіально розташована в Жовтневому 

адміністративному районі;  

- шахта «Гвардійська», територіально розташована в Тернівському 

адміністративному районі; 

- шахта ім. Леніна, територіально  розташована в Тернівському 

адміністративному районі; 

- шахто-будівельне та шахто-монтажне управління; 

- ремонтно-будівельний, залізничний та автотранспортні цехи.   

В складі кожної шахти діють наступні об'єкти:  

-  рудопідйомний та  вентиляційні стволи,  
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- дробильно-сортувальна фабрика. 

Шахта «Батьківщина»   

Родовище  залізних руд розташовано на території Саксаганського району.  

Гірничий відвід шахти межує:   

- на півночі з гірничим відводом  шахти «Жовтнева», ПАТ «Криворізький 

залізорудний комбінат»; 

- на півдні з гірничим відводом  ПАТ ГЗК «АрселорМіттал Кривий Ріг», 

Балансові запаси  залізної руди шахти «Батьківщина»,  станом  на 01.01.2011 р. 

складають 64,8602 млн. т., зі складом заліза в рудному  масиві 46-69%. 

Продуктивність шахти по сирій  руді складає – 2600 тис.тонн. 

          Шахта «Жовтнева» 

Родовище природно багатих залізних руд розміщено на території Жовтневого 

району. Гірничий відвід шахти, площею 9,47 км2, межує: 

- на півночі з гірничим відводом шахти ім. Фрунзе ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»; 

- на півдні з гірничим відводом шахти «Батьківщина» ПАТ 

«Кривбасзалізрудком»; 

- на заході розташований кар’єр №1 ПАТ «ЦГЗК» та його відвали. 

На території гірничого відводу шахти «Жовтнева» мається гірничий відвід 

кар’єру №1 ПАТ «ЦГЗК». 

Кількість балансових запасів природно-багатих залізних руд шахти на 

01.01.06 р. складає 230,432 млн. тон із середньою масовою часткою заліза в 

рудному масиві 60,5%. 

Продуктивність шахти по сирій руді – 2500 тис. тонн 

 Шахта «Гвардійська» 

Родовище природно багатих руд шахти «Гвардійська» розміщене у південній 

частині Тернівського району. Гірничий відвід шахти площею 6,5 км2 на півдні 

межує з гірничим відводом шахти «Ювілейна» ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка», на 

півночі – з гірничим відводом шахти ім. Орджонікідзе ПАТ «ЦГЗК». У східній 

частині гірничого відводу знаходяться промислові споруди шахти, залізнична 

станція Рокувата, у західному – невеликі селища Рози Люксембург і Краматорівка 

та лісні масиви Дзержинського лісництва. 
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Балансові запаси природно багатої залізної руди затверджені ДКЗ СРСР 

від 22.02.1991 р. до глибини 1990м у кількості 133700 тис. тон із вмістом заліза 

61,0%. 

Продуктивність шахти по сирій руді – 2000 тис. тон. 

Розробка покладів руд ведеться на глибинах 1190…1270 м. 

Шахта ім. Леніна 

Межі гірничого відводу проходять: на півдні – по межі гірничого відводу 

шахти ім.. Орджонікідзе, на півночі, сході та заході – по території Тернівського 

району м. Кривий Ріг. В гірничому відводі ш. ім. Леніна розміщуються шахтні 

стволи і споруди проммайданчиків шахт, зона зрушення поверхні, відвал окислених 

руд, житловий масив. 

Кількість балансових запасів природно-багатих залізних руд шахти на 

01.01.04 р. оцінюється в 135,2 млн. тон із середньою масовою часткою заліза в 

рудному масиві 57,2%. 

Продуктивність шахти по сирій руді – 1800 тис.тон. 

Всього працюючих по шахті (факт 2004 р.) – 1298 чоловік. 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» здійснює видобуток залізних руд підземним 

способом, ділянки шахт та цехів розташовані в Жовтневому адміністративному 

районі міста.  

До складу ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» входять шахти: 

- шахта ім. Фрунзе; 

- шахта «Ювілейна»;  

- шахто-будівельне управління; 

- механічний, ремонтний, автотранспортний цехи та інші об'єкти. 

Ділянка шахти ім. Фрунзе межує з заходу з ділянкою кар'єру №1 ПАТ 

«Центральний ГЗК». Гірничий відвід шахти ім. Фрунзе з півдня  межує з гірничим 

відводом шахти «Жовтнева», з півночі , західу і південного заходу – гірничий 

відвід кар'єру №1 і кар'єру №2 в минулому  ПАО «ЦГОК».    

Балансові запаси  залізної руди шахти «ім. Фрунзе» станом  на 01.01.2011 р. 

складають 41,367 млн. т., зі складом заліза в рудному  масиві 58,17%. 

Продуктивність шахти по сирій  руді складає – 1350 тис.т.  
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Площа гірничого відводу  шахти «ім. Фрунзе» - 1467,30га. Шахта 

«Ювілейна» розташована в Жовтневому адміністративному районі міста. Ділянка 

шахти «Ювілейна» розташована на північ від шахти ім. Фрунзе. Гірничий відвід  

шахти має  витягнуту форму в північно-східному напрямку, уздовж  лінії 

Придніпровської залізниці.  Гірничий відвід  шахти «Ювілейна»  межує на півночі з 

гірничим відводом  шахти «Гвардійська» ПАТ «Криворізький залізорудний 

комбінат», на півдні – з гірничим відводом шахти  ім. Фрунзе. Східна межа 

гірничого відводу шахти  проходить по міським землям Криворізького сільського 

району. 

Балансові запаси  залізної руди шахти «Ювілейна»  станом  на 01.01.2011 р. 

складають 175,371 млн. т., зі складом заліза в рудному  масиві 58,67%. 

Продуктивність шахти по сирій  руді складає – 2400 тис.т.  

Площа гірничого відводу  шахти «Ювілейна» складає   - 385,00га. 

В складі кожної із шахт діють наступні об'єкти:  

-  рудопідйомний та  вентиляційні стволи;  

- дробильно-сортувальна фабрика. 

ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ВАТ «Південний 

ГЗК») – це підприємство з видобутку залізної руди відкритим способом, загальною 

площею 4451,0га (в межах міста - 2797,0га; за межами міста - 1654,0га). Комбінат 

розташований в Інгулецькому адміністративному районі міста та на прилеглих 

землях району. Території комбінату межують з півночі та сходу з територіями ГЗК 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Житлове селище розташоване в центральній 

частині промислових територій на межі ВАТ «Південний ГЗК» та ГЗК ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг». У складі комбінату функціонують наступні цехи та 

служби: 

- рудоуправління (кар'єр, гірничо-транспортний цех, служба контактної 

мережі та кисневий цех); 

- дробильно-збагачувальні фабрики №1 і №2; 

- аглоцех; 

- управління залізничного транспорту з розгалуженою мережею залізничних 

колій та промислових залізничних станцій; 
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- цех шламових та породних мереж збагачувальних фабрик; 

- цех мереж та підстанцій; 

- цех технологічної диспетчеризації; 

- теплосиловий цех; 

- ремонтно-будівельний цех; 

- цех підготовки виробництва та складового господарства; 

- лабораторії та управління; 

- інші території, ділянки та служби.  

Кар'єр розташований на правому березі р. Інгулець, і пов'язаний із 

промисловим майданчиком, конвеєрною галереєю, залізничними коліями, 

автодорогою. Відвали «Лівобережні» розміщуються на південний захід від кар'єру, 

на лівому березі р. Інгулець. Відвали „Правобережні" розташовані з західного 

борту кар'єру.  

З південно-східної сторони від кар'єру розміщується центральний 

промисловий майданчик. Збагачувальна фабрика №1 призначена для забезпечення 

агломераційної фабрики залізорудним концентратом. Збагачувальна фабрика №2 

вигото- 

вляє концентрат, призначений для відвантаження на металургійні заводи України й 

на експорт.  

Агломераційна фабрика (виробництво доменного агломерату) складається із 

двох корпусів у складі п'яти агломашин в кожному, складів сировини й готової 

продукції. 

Для складування «хвостів» на комбінаті є два хвостосховища : 

- «Войково», що розміщується зі східної сторони від лівобережних відвалів; 

-  «Об'єднане» (перша карта), яке знаходиться на південь від балки «Грушевата».  

Хвостосховища розділені між собою транспортно-комунікаційним коридором, 

у якому проходять: автодорога м. Кривий Ріг - смт. Широке, залізнична колія на 

базисний склад «Південний», інженерні комунікації. Хвостосховища частково 

розташовані за межами міста. 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», металургійне та коксохімічне 

виробництво, загальною площею 2394,1099га, розташоване в Дзержинському 
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адміністративному районі міста. Територія підприємства характеризується 

чітким функціональним зонуванням промислових територій із загальним 

розподілом на дільниці та цехи. В межах підприємства функціонує розвинута 

мережа залізничних колій з промисловими залізничними станціями, система 

автодоріг та проїздів.  

За сучасним станом, частина територій допоміжних виробництв та підрозділів 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які розташовані зі сходу від територій 

коксохімічного виробництва, включено в планувальні межі «Східного» 

промислового  району. 

ПАТ ГЗК «АрселорМіттал Кривий Ріг», загальною площею 4184,1349га         

(в межах міста 2813,6904га; поза межами міста 1370,4445га) переважним чином 

розташований в Інгулецькому адміністративному районі міста та на прилеглих 

землях району, території комбінату зі сходу межують з основною ділянкою 

металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». До складу гірничо-

збагачуваль-ного комбінату входять:  

- кар'єр №1 (відпрацьований, знаходиться в стані рекультивації);  

- кар'єр № З; 

- кар'єр № 2-біс; 

- збагачувальна та агломераційна фабрики; 

- хвостосховище «Об'єднане»; 

- хвостосховище «Миролюбівське»;  

- відвали; 

- розгалужена мережа залізничних колій з промисловими  

     залізничними станціями; 

- інші об'єкти та території.  

Хвостосховища переважним чином розташовані за межами міста. 

Розкривні породи з кар'єрів №2-біс, №3 вивозяться у відвали «Степовий», 

«Дальній» та в кар'єр №1; окислені залізисті кварцити складуються у відвали № 2-3, 4. 

Шахтоуправління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має у своєму складі 

наступні виробничі об'єкти:  

- шахта ім. Артема; 



 297
- кар'єр «Південний»;  

- дробильно-сортувальна фабрика.  

Шахта «ім. Артема» №1, розташована в Саксаганському адміністративному 

районі міста, межує з заходу з ділянкою кар'єра «Південний». На ділянці шахти 

розташовані: рудопідйомний,  допоміжний, вентиляційні стволи. Кар'єр 

«Південний», загальною площею 253,0га, розташований в східній частині 

Центрально-Міського адміністративного району міста. Розробка у кар'єрі 

проводиться з використанням буровибухових робіт. 

Криворізький  цементний завод ПАТ «Хайдєльберг-Цемент Україна»,  

розташований в Довгинцівському адміністративному районі  міста, межує зі сходу з 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», є  головним виробником шлакових типів 

цементу. 

У складі ГЗК «Укрмеханобр», що розташований в Центрально-Міському 

районі міста (загальною площею 138,0га), діють: 

- кар'єр «Північний» (межує з півночі з кар'єром «Південний»); 

- відвал;  

- дробильно-сортувальна фабрика; 

- авторемонтні цехи.  

ПАТ Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ПАТ «ІнГЗК») 

загальною площею 4404,98га (в межах міста - 1496,7978га; за межами міста – 

2911,1822га) розташований в Інгулецькому адміністративному районі міста та на 

прилеглих землях району. Квартали житлової забудови розташовані в західній та 

північній частинах від території комбінату. До складу ВАТ «ІнГЗК» входять 

наступні об'єкти: 

- збагачувальна фабрика; 

- залізорудний кар'єр; 

- відвальне господарство (відвали № 1; № 2; №3); 

- хвостосховище; 

- відділ капітального будівництва; 

- залізничний, автомобільний, ремонтно - механічний цехи; 

- інші території, ділянки та служби. 
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Кар'єр, відвали та хвостосховище  частково розташовані за межами міста 

10.5 Існуюча класифікація промислових формувань міста 

Планувально виділені у місті за архітектурно-планувальними умовами і 

факторами промислові райони з призначеними функціонально-адекватними 

складами підприємств класифікуються як великі багатогалузеві групи, утворені 

підприємствами машинобудування, будіндустрії, легкої, харчової та інших галузей 

промисловості з додатковими об'єктами та майданчиками що резервуються 

площею 315,0 - 900,0га. 

На промислових територіях в східній та західній частинах міста попередніми 

розробками сформовані промислові утворення:  

- «Мирівський» промрайон; 

- «Коломійцевський» промрайон;  

- «Східний» промрайон; 

- «Карачунівський» промрайон. 

 Промислові формування складаються з підприємств та об'єктів такого 

функціонального призначення: 

- території промислових підприємств; 

- території підприємств та організацій будівельного комплексу; 

        -    території транспортних підприємств; 

- території баз та складів (логістичний комплекс); 

- території об'єктів комунального призначення. 

Також   до   складу   промислових   формувань   увійшли:  

-  території  дорожньо-транспортної мережі; 

-  вільні від забудови ділянки; 

-  об'єкти сервісу; 

-  інші території. 

10.6  Галузева приналежність та спеціалізація виробництва промислових 

формувань міста 

«Коломійцевський» промисловий район, площею 840,0га, розташований в 

східній частині міста, частково в межах Довгинцівського та Жовтневого 

адміністративних районів. 
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Планувальними межами промислового формування є: 

-  з північного сходу - малоповерхова садибна житлова забудова; 

-  з південного сходу - вул. Коломійцевська, межі міста, землі району; 

-  з півдня - вул. Заводська, межі міста, землі району; 

- з північного заходу - вул. Заводська, вул. Фабрична, коридори електро-

мереж.  

Склад    підприємств    в    планувальних    межах    промислового    

формування представлений підприємствами: 

-  машинобудування та металообробки;  

-  ремонтними підприємствами; 

-  підприємствами будіндустрії; 

-  харчової промисловості; 

-  складами та іншими об'єктами. 

Найбільші діючі підприємства промислового району: ВАТ «Криворізький 

центральний рудоремонтний завод», ЗАТ «Криворізький завод гірничого 

обладнання», ВАТ «Дизельний завод», ВАТ «Електрозавод».  

Резервні території під промислову забудову, передбачені попереднім 

генеральним планом, практично не використані і зберігаються незабудованими. 

Незважаючи на те, що ці території розташовані в межах міста, вони відносяться за 

приналежністю до розпайованих сільськогосподарських земель Новопільської 

сільської ради. 

За термін реалізації Генерального плану загальна планувальна структура 

промислового району не зазнала суттєвих змін, район має розвинуту систему 

під'їздних залізничних колій з промисловою залізничною станцією, при цьому 

відбулися зміни у використанні територій промислового району. В межах 

промислового формування, в центральній його частині, на вільних від забудови 

територіях, поряд          з ділянками бази УМ-122 по вул. Електрозаводська, 34в, та 

електропідстанції, планується розміщення об'єкту непромислового призначення - 

міського крематорію          з колумбарієм. 

Підприємства будівельної індустрії - ВАТ «Завод будівельних конструкцій», 

база №3 комбінату панельного домобудівництва по вул. Коломійцевська та завод 
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залізобетонних виробів ВАТ «Криворіжсільбуд» по вул. Заводська, 1а, за 

сучасним станом припинили свою діяльність. Не працюють також окремі 

підприємства інших галузей промисловості - ЗАТ «Вовнопрядильна фабрика» та 

завод ТОВ «Трансмаш». 

Спостерігається тенденція подрібнення та розподілу територій недіючих 

підприємств та інших об'єктів - в межах колишніх ділянок спецавтоцентру «Лада», 

об'єднаної плодоовочевої бази. 

На територіях складів комбінату рибної гастрономії та бази фірми «Меблі» 

розташувались приватні оптові склади харчової спрямованості.  

В межах «Коломійцевського» промислового району розташовані об'єкти 

незавершеного будівництва - хлібозавод, меблевий комбінат, база 

«Криворіжкомплектпостач». За умов розташування нових підприємств на вільних 

від забудови територіях промислового району планувальна структура району 

потребує подальшого розвитку. За сучасним станом промислове формування має 

достатні транспортні зв'язки з районами міста, з виходами на вулиці 

Електрозаводську та Водоп'янова. 

 «Східний» промисловий район, площею 900,0га, розташований в східній 

частині міста, частково в межах Дзержинського та Довгинцівського 

адміністративних районів. Планувальними межами промислового формування є: 

-  з півночі - Нікопольське шосе, смуга відведення залізниці, території зелених 

насаджень; 

-  з південного заходу - вул. Цимлянська, території ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг»; 

- зі  сходу -  смуга відведення  залізниці,  автодорога Кривий  Ріг-Нікополь, 

квартали ділянок садових товариств; 

- з південного сходу - межі міста, територія ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 
Склад підприємств в планувальних межах промислового формування 

представлений ділянками допоміжних виробництв та підрозділів підприємств : 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які займають понад 50 відсотків загальної 

площі території промрайону, значними підприємствами - ЗАТ «Криворізький 

суриковий завод», ТОВ «Будконструкція», підприємством машинобудування, 
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ремонтно-механічним заводом, об'єктами автотранспорту, складами та іншими 

об'єктами. 

За термін реалізації Генерального плану загальна планувальна структура 

промислового району не зазнала суттєвих змін, в складі району функціонує 

розвинута система під'їздних залізничних колій з розташованою в центральній 

частині промислового формування промисловою залізничною станцією «Східна – 

Сортувальна», яка переважним чином обслуговує території ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг». 

В північній частині промрайону розташовані ділянки садових товариств, по 

територіям промислового формування, вздовж східної та північної меж, пролягають 

коридори електричних мереж. 

Резервні території під промислову забудову представлені вільними від 

забудови ділянками, які розташовані переважним чином в південній та північно-

східній частинах промислового району. Окремі незначні незабудовані ділянки 

розташовані вздовж вул. Цимлянська. Території садових товариств в північній 

частині промислового району - перспективні резервні ділянки промисловості. 

Спостерігається тенденція подрібнення ділянок недіючих підприємств зі 

змінами власників. На колишніх територіях підприємства «Кривбасбуд» 

переважним чином розташувались різноманітні малі приватні підприємства 

будівельної бази, на окремих невикористаних ділянках інших підприємств 

розташувались приватні підприємства та складські об'єкти різноманітного 

функціонального призначення. 

Промислова забудова та планувальна структура району переважно 

сформована, має достатні транспортні зв'язки з виходами на Нікопольське шосе. 

«Карачунівський»  промисловий район має складну конфігурацію у плані, 

площу території 330,0га, розташований в західній частині міста в межах 

Центрально-міського адміністративного району. 

Планувальними межами промислового формування є: 

- з півночі - межі міста, коридори електромереж, вільні від забудови землі 

району; 

- з півдня - вул. Мопрівська, квартали житлово - громадської забудови; 
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- з заходу - смуга відведення залізниці, межі міста, житлова забудова с. 

Вільне, території рекреаційного призначення вздовж Карачунівського водосховища; 

- зі сходу - вул. Окружна, квартали ділянок садових товариств, квартали 

житлової забудови. 

Склад підприємств в планувальних межах промислового району представлений 

підприємствами машинобудування, харчової промисловості, автотранспортним 

підприємством, підприємствами і об'єктами будівельної бази, різноманітними 

базами, складами та іншими об'єктами. В межі промислового формування включені 

території цеху зеленого господарства міста. 

Найбільші діючі підприємства промрайону - турбінний завод ВАТ «Констар», 

ЗАТ «Криворізький суриковий завод» (цех ППЕ № 2), завод ТОВ 

«Криворіжрудмаш», дослідний завод ВАТ «Криворіжрудмаш», завод 

електротехнічного обладнання ЗАТ «Електроград». В східній частині промислового 

району, в кварталі промислової забудови, обмеженому з півночі вул. Окружна та 

вул. Купріна, розташовані приватні складські об'єкти, підприємство ТОВ «Бізнес 

ресурси» (ливарний цех кольорового литва), три підприємства з виробництва 

асфальтобетону. 

За термін реалізації Генерального плану загальна планувальна структура 

промислового району не зазнала змін, при цьому на окремих невикористаних 

ділянках діючих підприємств та складських територіях розташувались малі 

приватні підприємства різної функціональної спрямованості. Підприємство 

харчової промисловості, пивзавод ЗАТ «Надія», за сучасним станом не функціонує. 

Резервні території (вільні від забудови ділянки) під розміщення нової 

промислової забудови в межах «Карачунівського» промислового району відсутні. 

Промислова забудова та планувальна структура району переважно 

сформована, має достатні транспортні зв'язки з районами міста та виходами на 

вулиці Окружна, Ньютона, Купріна. 

У північно-західній частині міста в межах Тернівського адміністративного 

району планувальними межами промислового формування є: 

-  з північного заходу - території ВАТ «ЦГЗК» - промислова залізнична 

станція, смуга відведення залізниці, межі міста, вільні від забудови землі району; 
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-  з північного заходу - межі міста, вільні від забудови землі району; 

-  з південного сходу - межі міста, території садових ділянок; 

-  з південного сходу - центральний промисловий майданчик ВАТ «ЦГЗК». 

        Склад    підприємств    в    планувальних    межах    промислового    

формування представлений ділянками допоміжних підрозділів ПАТ «ЦГЗК» - 

ремонтно-будівельним цехом, автоцехом № 2, складами та іншими, які займають до 

20 відсотків загальної площі промрайону та розташовані в його західній частині та 

діючими підприємствами машинобудування - Механо-ремонтний цех № 4 заводу 

«Ремгормаш», АТЗТ «Електропроммашсервіс» (цех № 3), підприємство ТОВ 

«Рудмашсервіс», транспортними та ремонтними базами, малими приватними 

підприємствами та іншими об'єктами. Квартали житлової забудови, розташовані в 

центральній частині промислових територій, включені в межі промрайону. 

За термін реалізації Генерального плану планувальна структура промислового 

району не зазнала змін. Резервні території під промислову забудову, представлені 

вільними від забудови ділянками, переважним чином розташовані вздовж північно-

західних меж промформування. Відбулися зміни в використанні територій 

підприємств будівельної бази: завод цементно-стругальних плит ВАТ 

«Криворіжзалізобетон», ділянка виробництва № З ВАТ «Криворіжзалізобетон», 

ділянка № 2 виробництва № 5 ВАТ «Криворіжзалізобетон», ділянка ДБУ-60 тресту 

«Дніпроспецбуд», склади УПТК тресту «Криворіжпівнрудбуд» та Криворізька 

автобаза № 22 припинили своє існування. На цих ділянках проведений демонтаж 

основних будівель та споруд. Також за сучасним станом не функціонують 

контейнерний цех торгівельно-закупівельної бази та інші окремі підприємства. 

Промислова забудова та планувальна структура промислового формування 

потребують подальшого розвитку, район має транспортні зв'язки з районами міста 

в південному та південно-східному напрямках. 

На північ та південь від територій Мирівського промислового району 

розташовані окремі підприємства - овочева база ПАТ «ЦГЗК» (не функціонує) та 

діючий кисневий цех ТОВ «Торгівельний дім Запорізький автогенний завод». 
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10.7 Окремі підприємства за межами промислових формувань 

в адміністративних районах міста 

Окремі підприємства, бази, склади та інші об'єкти промисловості розташовані 

безсистемно по територіям міста в різних адміністративних районах. 

Тернівський адміністративний район. Окремо розташовані об'єкти 

промисловості представлені різноманітними за функціями базами та складами, 

автотранспортними підприємствами, підприємством харчової промисловості, 

ділянкою кисневого цеху та іншими територіями. Найбільші діючі підприємства 

району – «Нафтобаза-склад» КЗРК, ТОВ Тернівський хлібозавод «Днестр», 

кисневий цех ТОВ «Торговельний дім Запорізький автогенний завод», 

Жовтневий адміністративний район. До складу окремо розташованих 

територій промисловості входять: підприємства машинобудування, автотранспортні 

підприємства, різноманітні бази та склади, малі приватні підприємства та інші 

об'єкти. Найбільші за територіями підприємства - Завод ВАТ «Лемкар»,  Завод ВАТ 

«Металург-трансремонт»  (за сучасним станом не працюють),  ділянки КЗРК - база  

будівельної техніки, база матеріально-технічного забезпечення, автобаза; 

тролейбусне депо, хлібозавод № 3. 

Саксаганський адміністративний район. До складу промислових територій 

переважним чином входять складські території приватних підприємств та окремі 

промислові підприємства - ВАТ «Криворізький завод «Промагрегат», дослідне 

гірничорудне підприємство ДП «НДГРГ»; підприємства легкої промисловості - 

ТОВ «Старт», ТОВ «Полстар». 

Центрально-Міський адміністративний район . Окремо розташовані, 

найбільші за площею, об'єкти промисловості району - цегляний завод по вул. 

Мерецького  (підприємство не функціонує, будівлі та споруди знаходяться в 

руйнівному стані), овочева база по вул. Мерецького,  (об'єкт в стадії незавершеного будівництва), 

завод ВАТ «Криворіжгірмаш», зерносховище Криворізького хлібокомбінату № 

1. 

 Дзержинський адміністративний район. У складі району розташоване одне з 

найбільших за територіями в місті окреме підприємство - металургійний комбінат 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», яке територіально розташоване в південній 
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частині району та займає до 50-ти відсотків загальної площі адмінрайону в 

цілому. Склад ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» представлений, перш за все, 

металургійним виробництвом (площа території 2098,78га) та коксохімічним 

виробництвом (площа територій 107,78га). 

Інші промислові території представлені приватними базами, складами, малими 

підприємствами, комунальними та іншими об'єктами, які мають незначні площі. 

Найбільша з них – ділянка трамвайного депо по вул. Тбіліська. 

Довгинцівський адміністративний район. Окремо розташовані об'єкти 

промисловості представлені підприємствами будівельної бази, автотранспортними 

підприємствами та СТО, локомотивним депо, базами Придніпровської залізниці 

(район залізничного вокзалу), складами, окремими малими та середніми 

підприємствами та іншими об'єктами. Найбільші за площею підприємства: завод 

ЗБК ТОВ «Спарта», бетонно-розчинний вузол ТОВ «Растро» по вул. Леоніда 

Бородича, Дослідне гірничо-рудне підприємство НДПІ «Механобрчормет», ділянка 

приватних підприємств по вул. Ольховська, бази та підрозділи Придніпровської 

залізниці по вулицям Серафімовича та Дніпропетровське шосе. За сучасним станом, 

не працює взуттєва фабрика «Рейнфорд» по вул. Дніпропетровське шосе, 30. 

Інгулецький адміністративний район. Окремі підприємства представлені 

незначними за площею промисловими підприємствами, підприємствами будівельної 

бази, ВАТ «Інгулецький хлібозавод», базами, складами,  заводом по виготовленню 

дріждів. 

10.8 Промисловий транспорт – автомобільний та залізничний 

Наявність родовищ корисних копалин та комплексу гірничо-металургійних 

підприємств на їх базі, в межах міста, обумовили своєрідність планувальної 

структури, її велику довжину з південного заходу на північний схід. 

Сучасне місто об'єднало промислово-сельбищні утворення окремих поселень в 

єдину планувальну структуру з розвинутою транспортною мережею, яка в цілому 

задовольняє потребам міста. 

Транспортні зв'язки пасажирських перевезень та вантажоперевезення (в тому 

числі об'єми специфічних вантажоперевезень автомобільним та залізничним 

транспортом, пов'язаних з діяльністю підприємств гірничо-металургійного 
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комплексу) існують поміж промисловими районами, окремими підприємствами, 

житловими дорожньо-транспортними мережами з виходами на зовнішні 

транспортні мережі. 

Автотранспортна мережа міста має раціональну систему організації, основні 

магістралі вантажного автотранспорту віддалені від кварталів багатоповерхової 

житлово-громадської забудови. 

Характерною для міста є розвинута мережа залізничного транспорту. 

Сортувальні, вантажні дільниці та станції Придніпровської залізниці наближені до 

меж міста та автомагістралей зовнішнього зв'язку. Значна частина 

вантажоперевезень міста залізничним транспортом припадає на обслуговування 

промислових територій, в межах яких діє розвинута система залізничних колій з 

промисловими станціями. Окремі промислові залізничні станції розташовані поза 

межами окремих підприємств та промислових формувань та територіально 

наближені до промислових територій. 

Ділянки перетину автомагістралей, залізничних колій та автомобільних шляхів в 

одному рівні сприяють додатковим навантаженням на міську дорожньо-вуличну 

мережу та заважають оптимізації перевезень промислових вантажів. Для вирішення 

цієї проблеми в місті споруджено дворівневі автотранспортні розв'язки в районах 

перетину: Нікопольського   шосе   з   Дніпропетровським   шосе   та   вул. Косіора; 

вул. Електрозаводської та вул. Коротченка з вул. Водоп'янова.  

Пересікання магістральних залізничних колій з автомагістралями міста в двох 

рівнях (кількістю  4 одиниці) споруджено в районі розташування залізничної 

станції «Кривий Ріг – Головний». 

Території промисловості за функціональним використанням представлена в 

таблиці 10.1(сучасний стан). 
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 Таблиця 10.1. 

в тому числі 

Логістика: 

Території  
підприємст

в 
різного  

 функціо- 
нального  

призначення  
в межах  

 земле- 
володінь,  

шт. 

промислові 
підприємст

ва  
в межах 
земле- 

володінь, 
шт. 

підпри-
ємства  

будівельної 
бази  

в межах  
земле- 

володінь, 
шт. 

транспортні
підпри- 
ємства  
в межах 
земле- 

володінь, 
шт. 

складське  
госпо-
дарство  
в межах  
земле-

володінь,  
шт. 

комунальні  
та інші  
підпри- 
ємства  

та об'єкти  
в межах  
земле- 

володінь, 
шт. 

Н
ом

ер
 

з/
п

 

Назва 

S,гa S,гa S,гa S,гa S,гa S,гa 

Тернівський адміністративний район 

1 Мирівський 
промрайон 

28  
111.43 

17  
70.3 

3  
7.3 

3  
16.1 

3  
14.43 

2  
3.3 

2 

Окремі 
підприємства 
за межами 
промформу-
вань 

10  
22.8 

3  
6.2 

2  
2.4 - 4  

13.2 
4  

1.0 

Усього 
по 
адміністративному 
району 

38  
134.23 

20  
76.5 

5  
9.7 

3  
16.1 

7  
27.63 

6  
4.3 

Жовтневий адміністративний район 

3 
Коломойце-
вський 
промрайон 

21  
221.36 

8 
156.86 

2  
12.5 - 11  

52.0 - 

4 

Окремі 
підприємства 
за межами 
промформу- 
вань 

27  
93.5 

8  
36.2 

1 
7.7 

1  
1.9 

15  
40.8 

2  
6.9 

Усього 
по 
адміністративному 
району 

48  
314.86 

16  
193.06 

3  
20.2 

1  
1.9 

26  
92.8 

2  
6.9 

Саксаганський адміністративний район 

5 

Окремі 
підприємства 
за межами 
промформу-
вань 

13  
52.9 

3  
13.4 - 1  

3.8 
8  

34.2 
1  

1.5 

Усього 
по 
адміністративному 
району 

13  
52.9 

3  
13.4 - 1  

3.8 
8  

34.2 
1  

1.5 

Центрально-Міський адміністративний район 

1 
Карачунів-
ський 
промрайон 

33  
202.02 

16  
125.42 

3  
11.0 

2  
12.5 

11 
 48.8 

1  
4.3 

2 

Окремі 
підприємства 
за межами 
проформу 
-вань 

14  
70.6 

2  
34.0 

1 
11.8 

1 
2.2 

8  
18.4 

2  
4.2 
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 Продовження таблиці 10.1. 

в тому числі 

Логістика: 

Території  
підприємст

в 
різного  

 функціо- 
нального  

призначення  
в межах  

 земле- 
володінь,  

шт. 

промислові 
підприємст

ва  
в межах 
земле- 

володінь, 
шт. 

підпри-
ємства  

будівельної 
бази  

в межах  
земле- 

володінь, 
шт. 

транспортні
підпри- 
ємства  
в межах 
земле- 

володінь, 
шт. 

складське  
госпо-
дарство  
в межах  
земле-

володінь,  
шт. 

комунальні  
та інші  
підпри- 
ємства  

та об'єкти  
в межах  
земле- 

володінь, 
шт. 

Н
ом

ер
 

з/
п

 

Назва 

S,гa S,гa S,гa S,гa S,гa S,гa 

Усього 
по адміністративному 
району 

47 

272.62 

18  

159.42 

4  

22.8 

3  

14.7 

19  

67.2 

3  

8.5 

Дзержинський адміністративний район 

8 
Східний 
промрайон 

20 
274.2 

11  
205.1 

4  
4.6 

- 
5  

64.5 
- 

9 

Окремі 
підприємства 
за межами 
промформуван
ь 

18  
2221.86 

4 
2191.16 -  - 12  

20.2 
2  

10.5 

Усього 
по 
адміністративному 
району 

38 
2496.06 

15 
2396.26 

4  
4.6 - 17  

84.7 
2  

10.5 

Довгинцівський адміністративний район 

10 
Коломойцевськи
й 
промрайон 

14  
58.18 

3 
105.21 

5  
34.37 - 6  

18.6 - 

11 Східний 
промрайон 

15  
170.2 

2  
16.8 

6  
98.9 - 7  

54.5 - 

12 

Окремі 
підприємства 
за межами 
промформуван
ь 

45  
145.0 

3  
9.2 

7  
25.7 

9  
21.2 

22  
80.4 

4  
8.5 

Усього 
по 
адміністративному 
району 

74  
473.38 

8 
131.21 

18  
158.97 

9 
21.2 

35  
153.5 

4  
8.5 

Інгулецький адміністративний район 

13 

Окремі 
підприємства 
за межами 
промформуван
ь 

1 
1,3 

1 
1,3 - - - - 

Усього 
по 
адміністративному 
району 

1 
1,3 

1 
1,3 - - - - 

Усього 
по промисловим 
територіям 

259 
3745.35 

81 
2971,15 

34  
216.27 

17 
57.7 

112  
460.03 

15  
40.2 
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10.9   Розвиток промисловості 

Прогноз розвитку гірничорудних підприємств міста Кривого Рогу 

на  період 2015 - 2030 рік 

Виходячи з характеристики ринку, приведеній вище, перспектив розвитку 

залізорудної галузі України та відпрацювання залізних руд у Криворізькому 

басейні, представлених у працях [8,9], складено наступний прогноз розвитку 

гірничо-добувних підприємств Кривого Рогу.  

Обсяг виробництва залізорудної продукції на період до 2030 року збережеться 

на рівні 2015 року. 

Видобуток залізної руди проводитиметься діючими кар'єрами і шахтами, а 

також відновлюваними шахтами «Гігант» і «Першотравнева». 

Закінчення запасів багатої руди по шахті ім. Фрунзе може компенсуватися 

видобутком магнетитових кварцитів обсягом 1,2 млн. т/рік. 

 Часткове вибуття, після 2015 року, потужностей по кар'єру ІнГЗКа 

намічається заповнити за рахунок переробки окислених руд, що видобуваються 

попутно в цьому кар'єрі і складованих у відвал, або за рахунок введення в 2022 році 

в експлуатацію кар'єру по розробці Зеленівського родовища залізистих кварцитів.  

Вибуття з експлуатації кар'єру №1 ЦГЗКа намічається компенсувати 

нарощуванням продуктивності кар'єру №4 до 3,8 млн. т. на рік руди, а також 

введенням в експлуатацію шахти «Гігант» у 2030 році, з річною продуктивністю 5 

млн.т. магнетитових кварцитів. 

Як один із варіантів розвитку ЦГЗКа та ПівнГЗКа розглядається будівництво 

на базі першого з них додаткових збагачувальних потужностей для переробки 

залізної руди ПівнГЗКа і шахти «Першотравнева» обсягом 6 млн.т. в 2030 році, з 

подальшою переробкою концентрату в окатиші. 

З метою підвищення якості продукції, що видобувається підземним способом, 

необхідно модернізувати шахтні дробильно-сортувальні фабрики. 
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Промислові території м. Кривий Ріг. Сучасний стан (по матеріалам анкетних даних підприємств та матеріалів 

обстеження територій станом на 01.10. 2011) показані у таблиці 10.2. 

   Таблиця 10.2 
В тому числі: № 

з/п 
Назва Загальна площа

промислових 
територій в 
планувальних 
межах, га 

Площа територій 
промисловості в 
межах 
землеволодінь 
підприємств в межах
міста), га 

Площа дорожньо-
транспортної мережі, 
малих підприємств 
громадської та 

сельбищної забудови, 
території інших об'єктів та
невикористані території (в

і )

Площа 
територій 

промисловості 
в 

межах 
землеволодінь 
підприємств (за 

і )

Площа дорожньо-
транспортної мережі, 
малих підприємств 
громадської та 

сельбищної забудови, 
території інших об'єктів 

та невикористані 
ії (1 ВАТ «Північний ГЗК» 8280,0 2346,0 - 5934,0 - 

2 ВАТ «Південний ГЗК» 4451,0 2797,0 - 1654,0 - 
3 ВАТ «Інгулецький ГЗК» 5111,0 2001,0 - 3110,0 - 
4 ВАТ «Центральний ГЗК» 5372,0 2186,0 - 3186,0 - 
5 ГЗК ВАТ «Арселор 

Мітал Кривий Ріг» 
4159,0 2761,0 - 1398,0 - 

6 ГЗК «Укрмеханобр» ВАТ 
«Маріупольський МКім.. 
І і

138,0 138,0 - - - 

Усього: 27511,0 12229,0 - 15282,0 - 

Тернівський адміністративний район 

7 Мирівський промрайон 315,0 111,43 203,57 - - 

8 Окремі підприємства за 
межами промформувань 

22,8 22,8  - - 

Усього по адміністративному 
й

337,8 134,23 203,57 - - 

Жовтневий адміністративний район 

9 Коломойцевський 
промрайон 

595,0 221,36 373,64 - - 

10 Окремі підприємства за 
межами промформувань 

93,5 93,5 - - - 
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В тому числі: № 
з/п 

Назва Загальна площа
промислових 
територій в 
планувальних 
межах, га 

Площа територій 
промисловості в 
межах 
землеволодінь 
підприємств^ межах 
міста), га 

Площа дорожньо-
транспортної мережі, 
малих підприємств 
громадської та 
сельбищної забудови, 
території Інших об'єктів 
та 

і ії

Площа 
територій 
промисловості 
в 

межах 
землеволодінь 
підприємств (за 

Площа дорожньо-
транспортної мережі, 
малих підприємств 
громадської та 
сельбищної забудови, 
території інших об'єктів 
та невикористані 

Усього по адміністративному 
району: 

688,5 314,86 373,64 - - 

Саксаганський адміністративний район 

,,   1 Окремі підприємства за 
межами І промформувань 

52,9 52,9 - - - 

Усього по адміністративному 52,9 52,9 - - - 

Центрально - міський адміністративний район 

12 Карачунівський промрайон 330,0 202,02 127,98 - - 
13 Окремі підприємства за 

межами промформувань 
70,6 70,6 - - - 

Усього по району: 400,6 272,62 127,98 - - 

Дзержинський адміністративний район 

14 Східний промрайон 565,0 274,2 290,8 - - 
15 Окремі підприємства за 

межами промформувань 
2221,86 2221,86 -' - - 

Усього по району: 2786,86 2496,06 290,8 - - 

,                                                  Довгинцівський адміністративний район1 

16 Коломойцевський 245,0 158,18 86,82 - - 
17 Східний промрайон 335,0 170,2 164,8 - - 

18 Окремі підприємства за 
межами промформувань 

145,0 145,0 - - - 

 



Для підвищення конкурентоспроможності товарної продукції, разом з 

покращенням якості та зниженням витрат виробництва, перспективним є 

подовження технологічного ланцюга ГЗКів у напрямі металургійного передів 

шляхом будівництва у спорудах збагачувальних комплексів мініметалургійних 

заводів, на яких залізорудні обкотиші зможуть використовуватись для виплавки 

сталі в електропечах. 

З урахуванням викладеного, будівництво нових гірничодобувних підприємств 

в Криворізькому басейні не прогнозується. 

Очікується, що через 5-10 років буде добудований і введений в експлуатацію 

гірничо-збагачувальний комбінат по переробці окисленої залізної руди (КГЗКОР) у 

м. Долінське. 

У пуску КГЗКОРу зацікавлене ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Обсяг окислених 

залізистих кварцитів, що попутно видобуваються кар'єрами цього ГЗКа, складає 6,5 

млн. м3 на рік, складування яких у відвали є великою проблемою не тільки  на  

цьому комбінаті,  але і  на ВАТ «ІнГЗК». У кар'єрі Інгулецького гірничо- 

збагачувального комбінату щорічно видобувається 2,4 млн.м3 окислених кварцитів, 

з яких 1,2-1,4 млн. м3 складується у відвал №2. До 2030 року обсяг заскладованих у 

відвалах названих підприємств окислених кварцитів з масовим вмістом заліза 

більше 32 % складе 120 млн. м3 або близько 400 млн.т., що може забезпечити 

КГЗКОР сировиною на 15 років роботи. 

 

10.10 Прогнозований розвиток ПАТ «ЦГЗК» до 2030 року                  

Кар’єр №1 

Згідно до виконаного інститутом «ДПІ «Кривбаспроект» «ТЭО определения 

дальнейшего способа разработки Глееватского карьера с отработкой балансовых 

запасов до глубины 500 м», глибина кар’єру на 2030 рік становитиме 500м, 

продуктивність кар’єру по руді 6000 тис. т, продуктивність кар’єру по розкривним 

породам – 4400 тис. м3. Площа, зайнята відвалами розкривних порід, на 2030 рік 

складатиме 930,8га, в тому числі під упорну призму №1 – 302,2га, під упорну 

призму №2 – 135,0га, під упорну призму №3 – 256,0га, під відвал №5 – 44,0га, під 

відвал №6 – 40,0га, під відвал у кар’єрі №2 – 103,6га, під внутрішній відвал у 
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кар’єрі №1 – 50,0га. Площа, зайнята кар’єром №1 (не враховуючи площу, 

зайняту внутрішнім відвалом), на 2030 рік складатиме 415,3га. 

Кар’єр №3 

Згідно до виконаного інститутом «ДПІ «Кривбаспроект» проекту «Разработка 

и вскрытие глубоких горизонтов карьера №3 (III-я очередь углубки карьера №3)», 

глибина кар’єру на 2030 рік становитиме 355м, продуктивність кар’єру по руді 

6000 тис. т, продуктивність кар’єру по розкривним породам – 7800 тис. м3. Площа, 

зайнята відвалами розкривних порід, на 2030 рік складатиме 586,5га, в тому числі 

під відвал №1 – 80га, під відвал №2 – 140 га, під відвал Східний – 81,5га, під відвал 

Північний (включаючи тимчасовий внутрішній відвал у північному торці кар’єру) – 

285га. 

Площа, зайнята кар’єром №3, на 2030 рік складатиме 235 га. 

 Кар’єр №4 

 Згідно до виконаного інститутом «ДПІ «Кривбаспроект» «Проекта 

дальнейшей эксплуатации карьера №4 с размещением временного отвала 

вскрышных пород в южной части карьера на площади не погашенных балансовых 

запасов магнетитовых железистых кварцитов для поддержания производственной 

мощности комбината», глибина кар’єру на 2030 рік становитиме 270м, 

продуктивність кар’єру по руді 3000 тис. т, продуктивність кар’єру по розкривним 

породам – 7500 тис. м3. Площа, зайнята відвалами розкривних порід, на 2030 рік 

складатиме 211га, в тому числі під розширений відвал №3 – 156га, під 

бульдозерний відвал із західної сторони кар’єру – 55га. Площа, зайнята кар’єром 

№4, на 2030 рік складатиме 61,2га.  

10.11   Будівельна промисловість 

У зв'язку з занепадом будівельної галузі в цілому по країні, в тому числі і в місті 

Кривий Ріг, ряд підприємств будівельної промисловості збанкрутили і були закриті. 

На теперішній час будівельна галузь в місті представлена підприємствами по 

виробництву цементу, товарного бетону, будівельно-металевих  конструкцій, арматури. 

Але дефіцит деяких матеріалів потребує будівництва наступних підприємств: 

-  цегляний завод (ІнГЗК, ЦГР); 

- завод  по виготовленню керамзиту (завод КПК Коломійцевський  промвузол); 
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- завод по виготовленню мінеральної вати (на базі домобудівного комбінату 

Коломійцевського промвузла); 

-  завод по виготовленню газобетону (Коломійцевський промвузол). 

10.12 Машинобудування та металообробка 

Дана галузь промисловості в місті Кривий Ріг представлена рядом 

підприємств, які в основі своєї діяльності виконують потреби гірничодобувної та 

металургійної галузі рудоремонтними заводами. 

Ряд підприємств машинобудівної галузі випускають продукцію для 

залізничної дороги, газодобувної промисловості. 

Будівництво нових підприємств в даній галузі не передбачається. У зв'язку          

з виробничим ресурсом верстатного парку передбачається реконструкція та 

модернізація підприємств цієї галузі. 

10.13  Електроенергетика та промисловість 

В місті Кривому Розі працюють два підприємства по забезпеченню струмом 

населення та промисловості – Криворізькі магістральні електричні мережі та 

«Дніпрообленерго». 

У зв'язку з тим, що більшість підприємств зменшили використання 

електроенергії, а деякі підприємства закриті або ліквідовані, будівництво нових 

електроліній і підстанцій потужністю від 150 кВт та більше не передбачається. 

Генеральним планом передбачається будівництво підстанцій 35 кВт у зв'язку з 

розвитком житлової забудови, а також реконструкція існуючих підстанцій, у зв'язку 

з виробітком ресурсів.  

10.14  Хімічна промисловість 

Дана промисловість має розвиток на базі кольорових сланців і червоно-

глинистих залізняків. На базі цих корисних копалин працює Суриковий завод, який 

випускає фарби. 

Будівництво нових підприємств цієї галузі в Кривому Розі не передбачається. 

Генеральним планом передбачається реконструкція даного підприємства. 
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10.15 Легка промисловість 

На даний час у зв'язку з зупинкою виробництва ряду підприємств (взуттєва 

фабрика, вовнопрядильна фабрика) дана галузь не в повній мірі задовольняє попит 

у відповідній продукції. Дана галузь має особливо велике значення по 

працевлаштуванню жіночого населення міста, так як в місті в домінуючій галузі 

промисловості використовується чоловіча праця. З метою викорінювання даної 

диспропорції генеральним  планом  зарезервовано територію в районі 

Коломійцевського промвузла. 

10.16 Харчова промисловість 

Харчова промисловість є багатогранною, і головним напрямком її  в місті 

Кривому Розі є збільшення випуску продукції місцевого виробництва на базі 

сировини прилягаючих сільських районів. 

На даний час в місті діє ряд приватних підприємств у даній галузі: це 

молокозаводи, цехи виробництва м'ясних виробів, цех рибної продукції, 

кондитерських виробів, заводи по випіканню хліба. 

Але в місто постачається велика кількість виробів харчової промисловості          

з інших регіонів країни, а також із-за кордону. 

Генеральним планом розвитку резервується територія під будівництво об'єктів 

харчової промисловості в Коломійцевському промвузлі, селищі Інгулець. 

10.17 Зони зрушення 

При підземній розробці покладів системами з обваленням, які переважно 

використовуються в Кривбасі, відбувається зрушення земної поверхні у формі 

воронок, провалів, терас, тріщин, плавних зрушень і їх різних поєднань.  

При закладці виробленого простору твердіючими матеріалами зрушення 

земної поверхні відбувається у плавній формі з деформаціями значно меншими, 

ніж при системах розробки з обваленням. Закладка виробленого простору 

застосовувалася у Кривбасі у виняткових випадках для збереження земної 

поверхні. 

При системах розробки з обваленням, межі зон зрушення на поверхні 

визначаться: кутами зрушення у висячому боці покладів і потужністю товщі порід, 
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що зрушується, в лежачому боці покладів; при закладці виробленого простору - 

кутами зрушень у висячому боці. 

 Кутові та лінійні параметри процесу зрушення встановлені в Правилах [10].  

Відповідно до них  відбудовані межі зони зрушення земної поверхні від розробки 

природно багатої залізної руди до проектних горизонтів і до глибини 1500м – 

підрахунку балансових запасів. 

 Зона зрушення земної поверхні від підземної розробки покладів Саксаган-

ської рудоносної структури до глибини 1500м займає смугу шириною 3км і дов-

жиною 25км. 

У зоні зрушення від  гірничих робіт колишніх рудоуправлінь ім. 

Дзержинського та ім. Кірова в даний час знаходяться житлові будинки сел. 

Карнаватка. Знесення цих житлових будинків передбачений в проектах ліквідації 

шахти «Саксагань» і реструктуризації РУ ім. Кірова. 

Виробничі показники гірничорудних підприємств у 2030 році наведені в 

таблиці 10.2. 

Таблиця 10.2. 

Гірничорудні підприємства 
Глибина 
розробки,

м 

Видобуток 
сирої 
руди,   
тис. т. 

Випуск  
товарної 
продук-
ції, 

тис. т. 

Кількість 
працівниківчол.

ПАТ «ІнГЗК»,  всього, 480 34500 12800 11600 

у т.ч.: магнетитові кварцити,  27000   

           окислені кварцити  7500   

ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг»,  всього,  29500 14300 11000 

у т.ч.  ШУ шахта ім. Артема:  2500 2500 2200 

           ГЗК,  всього, 1225 27000 11800 8800 

у т.ч.: кар'єр № 2-біс 315 10000   

           кар'єр № 3 430 17000   

ПАТ«ЦГЗК» всього,  16500 5800 8828 

у т.ч.: кар’єр №1,  6000   

           кар’єр №3,     

           кар’єр №4,  3800   

           шахта ім. Орджонікідзе, 560 1700   

           шахта «Гігант» 800 5000   

ПАТ«Кривбасзалізрудком»   всього,  8500 8000 11500 

у т. ч.: шахта «Родіна», 1465 2600  1800 

            шахта «Октябрська», 1490 2500  1800 
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Продовження таблиці 10.2. 

Гірничорудні підприємства 
Глибина 
розробки, 

м 

Видобуток 
сирої 

руди, тис. 
т. 

Випуск  
товарної 
продук-
ції, 

тис. т. 

Кількість 
працівників, 

чол. 

шахта «Гвардійська», 1510 1700  1400 

шахта ім. Леніна 1500 1700  1350 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» ,  3400  4734 

у т.ч.: шахта ім. Фрунзе, 570* 1200*   

           шахта «Ювілейна» 1420 2400   

ПАТ  ПівнГЗК,  
шахта «Першотравнева», 
кар’єр «Першотравневий», 
кар’єр «Ганівський» 

 
 500 

 
6000 

 
 

2000 

Разом  98400 40900 49662 
 

* – магнетитові кварцити. 

У проектну зону зрушення від гірничих робіт шахти ім. Артема ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий ріг» потрапляють: сел. Жуковка та автодорога Техбаза-

кладовище «Західне»; від гірничих робіт шахти ім. Леніна - частина житлового масиву 

цієї шахти; від гірничих робіт шахти «Першотравнева» - частина житлових будинків 

міста Терни.   

Проектом розкриття та розробки горизонту 1135м шахти ім. Артема 

передбачене знесення селища Жуковка, винесення автодороги Техбаза – кладовище 

«Західне», охорона кладовища «Західне» залишенням запобіжного целіку. 

Частину житлових будинків сел. шахти ім. Леніна, які потрапляють в зону 

зрушення, намічається знести, а частину зберегти за допомогою залишення целіків. 

Житлові будинки м. Терни підлягають знесенню у міру розвитку зони 

зрушення. 

10.18 Охорона надр 

 У надрах Кривбасу до глибини 1500 – 2600м налічується  30 млрд. т  багатої і 

бідної залізної руди. У проектних контурах кар'єрів і шахт балансові запаси залізної 

руди складають 6 млрд. т. або 20 %  загальних. Решта запасів залізної руди 

знаходиться: в бортах кар'єрів, нижче проектної глибини діючих шахт і кар`єрів, 
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під забудованою територією. Відпрацювання цих запасів на даний час є 

економічно недоцільним.  

  Діючі кар'єри і шахти забезпечені запасами на 10-50 років. Виникає питання 

роботи гірничодобувних підприємств міста у тривалій перспективі, поза 2030 рік. 

Ціни на залізорудну продукцію, як і на всі природні ресурси, мають тенденцію  

постійного зростання. З часом забалансові руди можуть знайти промислову 

цінність і будуть придатні до розробки. 

Щоб уникнути додаткових витрат на знесення і охорону споруд на території 

майбутніх розробок, визначена зона охорони надр, забудова якої заборонена. 

Межі зони охорони надр проведені по межах зони зрушення земної поверхні 

від розробки багатих руд і магнетитових кварцитів до глибини затвердження 

запасів і санітарних (1500- метрових) зон перспективних кар'єрів. 

Згідно законодавства [11, 12], забудова площ залягання корисних копалин 

дозволяється у виключних випадках при відповідному техніко – економічному 

обгрунтуванні та узгодженням з територіальною геологічною установою та 

органами державного гірничого нагляду.  

Реконструкція існуючих споруд у зоні охорони надр повинна здійснюватись 

також з дозволу, одержаного відповідно до Положення  [12].  

Інститут «Кривбаспроект», оцінюючи перспективу розробки родовища 

«Місто», вважає можливим будівництво 9-ти поверхових житлових будинків у 

Центрально - Міському районі між вулицями Янова, Глінки, ім. Леніна, - 

Широківська. 

Магістральні автодороги та комунікації необхідно прокладати спеціальними 

комунікаційними коридорами. 
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11. ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ МІСТА 

На сьогодні площа всіх зелених насаджень у місті складає 16222,0га, у тому 

числі на балансі управління благоустрою та житлової політики виконкому 

міськради – 1379,7га, у тому числі: 21 парк – 303,4га, 16 садів – 54,73га, 116 

скверів – 98,88га, 6 площ – 3,05га, 21 бульварів – 51,69га, 11 набережних – 

30,99га, зелених зон біля ставків, на пляжах – 92,15га, насаджень на кладовищах 

– 247,4га, розсадників – 182,0га, 164 зелених зон на вулицях та проспектах – 

315,42га. 

Детальний перелік об’єктів зеленого господарства міста, які знаходяться на 

балансовому обліку управління благоустрою та житлової політики виконкому 

міськради наведено в таблиці 11.1. 

  Таблиця 11.1  

№ 
 пп 

Назва  Площа, га 

1 2 3 
І. Парки 

1. Парк культури та відпочинку ім.Б.Хмельницького  42,0 
2. Районний парк Героїв 10,9 
3. Районний парк ім.Орджонікідзе 7,2 
 Всього: 60,1 
 Довгинцівськвй район 

1. Районний парк "Ювілейний"                           21,5 
2. Районний парк "Залізничників" 3,6 
3. Районний парк за Палацом юнацької творчості 6,0 
 Всього: 31,1 
 Жовтневий район  

1. Районний парк ім.50-річчя Радянської України    42,8 
2. Районний парк біля ПК Фрунзе                          3,6 
3. Дитячий парк "Дитячий" 4,0 
4. Спортивний парк ім. Суворова 14,9 
5. Районний парк Космонавтів 10,4 
 Всього: 75,7 
 Інгулецькни район  

1. Районний парк Південного ГЗК 9,0 
2. Районний парк 50-річчя ВЛКСМ 24,2 
3. Районний парк "Піонерський" 4,3 
 Всього: 37,5 
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 Саксаганський район 
 

1. Районний парк біля ПК ш."Родіна" 5,0 
2. Районний парк ім.Дзержинського 7,2 
3. Районна паркова зона р. Саксагань 4,0 
 Всього: 16,2 
 Тернівський район  

1. Районний парк ім. Комсомолу України            27,0 
 Центрально-Міський район  

1. Парк культури та відпочинку ім. газети "Правда" 36,6 
2. Парк ім. Ю.Гагаріна  9,6 
3. Парк ім. Павлова   9,2      
 Всього:              55,4 

    РАЗОМ:   21 од. 
303,4 
 

ІІ. Сади 
 Дзержинський район  

1. Сад біля монументу Перемоги (пр. Миру) 2,8 
2. Сад біля Будинку побуту (вул. Косіора) 3,9 
3. Сад біля к-ру "Космос" (вул. Революційна) 4,6 
4. Сад ст."Кільцева" (вул. Вітчизни) 2,9 
5. Сад пр. Металургів 2,3 
6. Сад на пл. Радянській 2,5 
 Всього: 19,0 
 Жовтневий район  

1. Сад готелю "Саксагань" 3.32 
2. Сад біля профілакторію, вул. Кропивницького 2,91 
3. Сад по вул. Рзянкіна 4,2 
 Всього: 10,43 
 Інгулецький район  

1. Сад "Агломератників" 2,57 
2. Сад балки Безіменна (вул. Подлєпи) 4,3 
 Всього: 6,87 
 Саксаганський район  

1. Сад лікарні № 5 5,7 
2. Сад пров. Бульварного 5,23 
3. Сад біля ш. Артем-1 2,2 
 Всього: 13,13 
 Тернівський район  

1. Сад біля музею (пл.Червона) 2,5 
 Центрально-Міський район  

1. Сад біля скваж. мінводи 2.8 
 РАЗОМ: 16од. 54,73 

III. СКВЕРИ 
 Дзержинський район  

1. Скв. біля Палацу учнів (вул. Революційна) 1,7 
2. Скв. вул. Каховська 0,29 
3. Скв. біля готелю "Арена" 1,23 
4. Скв. пр. Металургів (біля УПК) 1,73 
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5. Скв. АТС-74 2,0 
6. Скв. біля Держцирку 1,4 
7. Скв. ім. Орджонікідзе 0,17 
8. Скв. пр. Гагаріна 0,06 
9. Скв. вул. Вокзальна 1,36 
10. Скв. М. Решетняка 0,5 

 Всього: 10,44 
 Довгннцівський район  

1. Скв. алеї Слави (вул. Старих більшовиків) 0,71 
2 Скв. біля ЗАГСу (вул. Мухіної) 0.55 
3. Скв. вул. Кириленка 0.56 
4. Скв. "Катюша" (біля таксопарку) 1,28 
5. Скв. вул. Л.Бородича 0,26 
6. Скв. біля автовокзалу 0,56 
7. Скв. Дніпр.шосе (біля виконкому) 1,1 
8. Скв. біля залізничного вокзалу 0,98 
9. Скв. біля Палацу дитячої творчості 0,4 
10. Скв. вул. Іскрівська 0,35 
11. Скв. вул. Вахрушева 0,32 

 Всього:    7,07 
 Жовтневий район  

1. Скв."Жовтневий" 1,10 
2. Скв. вул. Кропивницького (загиблим шахтарям) 0,38 
3. Скв. біля фонтану (вул.20 Партз'їзду) 0,78 
4. Скв. монум. захисникам греблі КРЕС 1,50 
5. Скв."Чебурашка" 0,8 
6. Скв. біля автотехнікума 1,2 
7. Скв. біля маг."Океан" 0,5 
8. Скв. ім. Б.Хмельницького 2,0 
9. Скв. вул. Електрична 1,2                
10. Скв. біля кафе "Жовтневе" 0,9 
11. Скв. біля ПК Центральний ГЗК 0,93 
12. Скв. біля кафе "Чайка" 0,91 
13. Скв. біля маг. "Оленка" 0,12        
14. Скв. біля кафе "Сказка" 0,12              
15. Кільце 44 кв. 0,74 
16. Скв. біля локомотивного депо 1,70 

 Всього: 14,88 
 Інгулецький район  

1. Скв. пр. Південний 1,40 
2 Скв. ім. Кармелюка 0,8 
3. Скв. біля Палацу образотворчого мистецтва 0,9 
4. Скв. біля ринку 1,5              
5. Скв. біля ПК Південного ГЗК 0,2 
6. Скв. біля "Криворіжаглобуду" 0,7 
7. Скв. біля госпблоку 1,5 
8. Скв. біля поліклініки 0,5 
9. Скв."'Новий" (біля СШ № 127) 0,50 
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10. Скв. біля автостанції 0,60 
11. Скв.біля Палацу піонерів 1,0 

 Всього: 9,6 
 Саксаганськин район  

1. Скв. 40-річчя Перемоги (вул.Мелешкіна) 1,90 
2. Скв. транспортної розв'язки біля ш.Артем-1 2,0                   
3. Скв. біля к-ра "Юність" 1,92 
4. Скв. біля ДАІ 0,30 
5. Скв. вул.Мелешкіна (біля виконкому) 1,70 
6. Скв. біля готелю "Київ" 0,60 
7. Скв. біля станц. "Пл.Артема" 0,30 
8. Скв. біля станц. "Жовтнева" 0,50 
9- Скв. біля дитячої лікарні № 4 2,0 
10. Скв."Квітка Кривбасу" 1,60 
11. Скв.біля станц."пл.Праці" 0,50 
12. Скв. біля к-ра "Олімп" 0,70 
13. Пл. ім.Горького 0,1 
14. Скв. біля маг."Океан" 0,6 
15. Скв. пр.Гагаріна 0,21 
16. Скв. пр.Дзержинського 0,35 
17. Скв. Першотравневий 1,0 

 Всього: 16,28 
 Тернівський район  

1. Скв. вул.Щорса 0,25 
2. Скв. біля ботсаду 1,07 
3. Скв. зуп. "Сурікова" 0,69 
4. Скв. біля ДЮСШ № 5 (вул.23 Лютого) 1,60 
5. Скв. біля к-ра Т.Шевченка 1,50 
6. Скв. біля стели вул. 23 Лютого 0,68 
7. Скв. вул. Матросова 1,85 
8. Скв. станц. "Роковата" 0,75 
9. С кв.  вул. Мусоргського 1,64 
10. Скв. вул. Червонопрапорна 0,20 
11. Скв. у Тренівської АЗС 0,60 
12. Скв. 40-річчя Перемоги 0,70 
13. Скв. біля автостанції 0,70 
14. Скв. біля торг.центру (вул.Федоренка) 0,2 
15. Скв. біля гуртожитку № 4 0,52 
16. Скв. біля управління ПівнГЗК 0,63 
17. Скв. біля цехової поліклініки 0,39 
18. Скв. вул. Грицевця 1,73 
19. Скв. біля виконкому (вул. Короленка) 0,40 
20. Скв. ПК «Першотравневий» 1,16 
21. Скв. вул. Щегловського 0,58 
22. Скв. вул. Щербакова 0,41 
23. Скв. вул. І.Сірка 0,70 
24. Скв. вул .Малиновського 0,72 
25. Скв. вул. Оранжерейна 1,78 

 

 



 323
   Продовження таблиці 11.1 

1 2 3 
26. Скв. вул.І.Сірка ("Гірник") 1,03 
27. Скв. "Березова роща" 1,94 
28. Скв. біля кафе "Пори року" 0.87 

 Всього: 25,29 
 Центрально-Міський район  

1. Скв. пл.Визволення 1,20 
2. Скв. ім.Михлика 0,50 
3. Скв. ім.Валявко 0,20 
4. Скв. між вул. Українська-Шевченка 0,11 
5. Скв. біля авіаколеджа 0,60 
6. Скв. вул. Харитонова (ботсад) 2,0 
7. Скв. вул. Першотравнева 0,22 
8. Скв. біля АЗС 1,51 
9. Скв. пл.Українська 1,29 
10. Скв. вул. Лермонтова 0,93 
11. Скв.  ім.  Лєрмонтова 0,60 
12. Скв. Неруди 0,45 
13. Скв. вул. Купріна 0,80 
14. Скв. вул. Жовтнева 1,30 
15. Скв. вул. Пушкіна 0,1 
16. Скв. біля маг. "Мисливство" 0,1 
17. Скв.біля Будинку природи 0,1 
18. Скв. біля аеропорту 1,50 
19. Скв. вул.Кобилянського 0,40 
20. Скв. ім. Леніна 0,60 
21. Скв. пр. К. Маркса (вічний вогонь) 0,01 
22. Скв. біля стоматології № 1 0,60 
23. Скв. біля пам'ятника О. Полю 0,20 

 Всього: 15,32 
 РАЗОМ:          116 98,88 
 V. БУЛЬВАРИ  
 Дзержвнський район  

1. Бульвар "Алея 200 каштанів" 2,5 
2. Бульвар пр. Металургів 3,8 
 Всього: 6,3 
 Довгинцівський район  

1. Бульвар мкр."Східний-1" 1,34 
 Жовтневий район  

1. Бульвар вул. Ватутіна 3.3 
2. Бульвар Кресівський 2,3 
3. Бульвар вул.Коротченка 1,8 
4. Бульвар вул.Десантна 1,8 
5 Бульвар вул.Електрозаводська 2,5 
6. Бульвар вул.М.Василевського 0,6 
7. Бульвар мкр."3арічний" 4,5 
 Всього: 16,80 
 Інгулецький район  

1. Бульвар 200-річчя Кривого Рогу 2,0 
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2. Бульвар ім.Седнєва 5,8 
3. Бульвар "Комсомольська алея" 2,0 
 Всього: 9,8 
 Тернівський дайон  

1. Бульвар "Сіжинка" 0,61 
2. Бульвар вул. Косигіна 4,10 
3. Бульвар біля ПК "Першотравневий" 0,29 
 Всього: 5,0 
 Центрально-Міськнй район  

1. Бульвар вул. Погребняка 0,5 
 Саксаганський район  

1. Бульвар вул. Рязанова 0,35 
2. Бульвар "Космонавтів" 5,5 
3. Бульвар мкр. Сонячний 1,2 
4. Бульвар мкр. Горняцький 0,9 
 Всього: 11,95 
 РАЗОМ:               21 51,69 

VI. НАБЕРЕЖНІ 
 Дзержинський район  

1. Набережна парку ім. Б.Хмельницького 0,5 
2. вздовж Нікопольського шосе 2,5 
 Всього: 3,0 
 Жовтневий район  

1. Набережна біля мосту № 7 3,5 
2. вул. Кропивницького 0,8 
3. парку ім.50-річчя Радянської України 2,8 
 Всього: 7,1 
 Інгулецький район  

1. Набережна р.Інгулець 3,1 
 Саксаганський район  

1. Набережна р.Саксагань (з боку вул.Сагайдачного) 4,0 
2. р.Саксагань біля профілакторію 4,0 
 Всього: 8,0 
 Центрально-Міський район  

1. Набережна р.Інгулець 1.49 
2. р.Саксагань 0,6 
3. від пл. Визволення до вул. Дєжньова 7,7 
 Всього: 9,79 
 РАЗОМ:                        11 30,99 

     VII. Зелені зони біля ставків, на пляжах 
 Дзержинський район  

1. Зелена зона біля ставків 6,0 
 Довгинцівський район  

1. Зелена зона біля озера "Солоне" 10,0 
 Жовтневий район  

1. Насадження на пляжах 21,25 
 Інгулецький район  

1. Зелена зона біля ст.Інгулець 1,5 
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2. біля профілакторію 0,6 
3. на пляжах 10,0 
 Всього: 12,1 
 Саксаганський район  

1. Насадження на пляжі (вул.Світлогорська) 3,0 
2. Зелена зона "Саксагань" (біля собору) 3,0 
3. вздовж швидкісного трамвая 8,0 
 Всього: 14,0 
 Тернівський район  

1. Насадження на пляжах 25,8 
 Центрально-Міський район  

1. Зелена зона біля озера "Солоне" 3,0 
 РАЗОМ: 92,15 

VIII. Насадження на кладовищах 
і. Дзержинський район 5,5 
2. Довгинцівський район 93,0 
3. Жовтневий район 11,0 
4. Інгулецький район 23,0 
5. Саксаганський район 26,9 
6. Тернівський район 66,0 
7. Центрально-Міський район 22,0 
 РАЗОМ: 247,4 

IX. РОЗСАДНИКИ 
1. Довгинцівський район 68,5 
2. Жовтневий район 48,3 
3. Централько-Міський район 48,2 
 Всього: 165,0 

1. мкр. Всебратське-2 17,0 
 X. На вулицях та проспектах  
 Дзержинський район  

1. Вул.Іллічівська 1,47 
2. Вул. Вітчизни 0,8 
3. Вул. 22 Партз'їзду 5,6 
4. Вул. Землячки 2,7 
5. Вул. Костенка 1,82 
6. Вул. Якіра 1,2 
7. Вул. Єсеніна 1,3 
8. Вул.Постишева             3,6 
9. Вул. Революційна 2,8 
10. Вул. Рязанова 2,0 
11. Вул. Косіора 3,3 
12. Вул.Димитрова 0,99 
13. Вул. Ландау 1,5 
14. Вул. Вокзальна 0,6 
15. Вул. Орджонікідзе 1,0 
16. Вул. Каховська 1,8 
17. Вул. Галенка 0,07 
18. Вул.Рокосовського 0,13 

 
 



 326
    Продовження таблиці 11.1 

1 2 3 
19. Вул.Нікопольське шосе 2,7 
20. Пр.Миру 2,18 
21. Пр.Металургів 3,14 

 Всього: 42,5 
 Довгинцівський район  

1. Пр.Гагаріна 0,3 
2. Вул.Блюхера 11 
3. Вул.Дніпропетровське шосе 18,6 
4. Вул.Л.Бородича 0,8 
5. Вул.Іскровська 2,28 
6. Вул.Старих Більшовиків 0,2 
7. Вул.Милашенкова 0,01 
8. Вул.Димитрова 0,8 
9. Вул.Нікопольське шосе 3,5 
10. Вул.0.Брозовського 0,15 
11. Вул.Телевізійна 0,5 
12. Вул.Мухіної 0,68 
13. Вул.Косіора 0,28 
14. Вул. Серафимовича 2,28 
15. Вул.Кокчетавська 1,34 
16. Мкр.Східний-1 3,66 
17. Мкр.2/3 Східний 2,8 

 Всього: 39,28 
 Жовтневий район  

1. Вул.Конституційна 2,76 
2. Вул.Електрозаводська 3,1 
3. Вул.Тухачевського 3,7 
4. Вул.Кремлівська 2,5 
5. Вул.Електрична 2,1 
6. Вул.Ногіна 1,9 
7. Вул. Десантна 7,2 
8. Вул.Ватутіна 3,9 
9. Вул.Кресівська 0,85 
10. Вул .Дишинського 3,5 
11. Вул. Товстоновського 0,7 
12. Вул.Сімбірцева 1.4 
13. Вул.Нарвська 1,0 
14. Вул. Шурупова 0,7 
15. Вул.Рзянкіна 0,65 
16. Вул. Серго 0,9 
17. Вул.Соціалістична 2,4 
18. Вул.Руденка 1,2 
19. Вул.Булди 1,1 
20. Вул.Женевська 1,4 
21. Вул.Мусоргського 1,91 

 Всього: 44,87 
 Інгулецький район  

1. Вул .Г.Романової 0,78 
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2. Вул .Кармелюка 0,62 
3. Вул.П.Мирного 1,24 
4. Вул.50-річчя Жовтня 4,0 
5. Вул.Мануільського 0,6 
6. Вул.Подлєпи 1,0 
7. Вул.Кимівська 2,0 
8. Вул.Недєліна 0,5 
9 Вул.Сонячна 0,5 

10. Вул.Каткова 1,1 
11. Вул. рудна 0,5 
12. Пр.Південний з куточками 4,5 
13. Пр.Перемоги 8,0 
14. Виїзд на Широке 4,0 
15. Об'їзна дорога 1,0 
16. Зелена зона вздовж дороги Кривий Ріг-Півд. 15,5 

 Всього: 45,84 
 Саксаганський район  

1. Вул.Мелешкіна 7,6 
2. Вул.Волгоградська 6,0 
3. Вул.Спаська 1,36 
4. Вул.Курчатова 0,8 
5. Вул.Світлогорська 2,5 
6. Вул.Демиденка 0,05 
7. Вул.Липнева 0,08 
8. Вул.Станіславського 0,03 
9. Вул.Технічна 0,03 
10. Вул.Свєтлова 0,02 
11. Вул.Харківська 0,07 
12. Вул.Енгельса 0,05 
13. Вул.Іллічівська 0,06 
14. Вул.О.Брозовського 0,14 
15. Вул.Каспійська 0,42 
16. Вул.Сагайдачного 0,18 
17. Вул.Морозова 0,11 
18. Вул.Чегорина 0,09 
19. Вул.Житомирська 0,19 
20. Вул.Кузнєцова 0,05 
21. Вул.Галілея 0,04 
22. Вул.Д.Донського 0,07 
23. Вул.Джамбула 0,20 
24. Вул.Рубльова 0,25 
25. Вул.Юношеська 0,04 
26. Вул.Магнітогорська 0,27 
27. Вул. Марійська 2,92 
28. Вул.Одеська 0,89 
29. Вул.Севастопольська 0.75 
30. Вул.Пархоменко 0,15 
31. Вул.Мануйлова 1,05 
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    Продовження таблиці 11.1 

1 2 3 
32. Вул.Качалова 2,21 
33. Вул.Бикова 0,5 
34. Вул.Паркова 0,36 
35. Вул.Упіта 0,16 
36. Вул.Харцизька 0,22 
37. Вул.Філатова 0,60 
38. Пр.200-річчя Кривого Рогу 12,63 
39. Пр.Миру 2,57 
40. Пр. Дзержинського 0,55 
41. Об'їзна дорога 2,0 
42. Дорога на ш.Артем-2 6,2 
43. Пр.Гагаріна 0.03 
44. Вул.Соборна 1,0 

 Всього: 55,49 
 Тернівський район  

1. Вул.Карбишева 0,18 
2. Вул.Адм.Головка 1,73 
3. Вул.Черкасова 1,2 
4. Вул.23 Лютого 21,9 
5. Вул. Му соргського 1,7 
6. Вул.Короленка 1,71 
7. Вул.Доватора 1,3 
8. Вул.І.Сірка 2,52 
9. Вул.Малиновського 0,64 
10. Вул.Матросова 0,36 
11. Вул.Смирнова 0,58 
12. Вул.Вартаняна 0,49 
13. Вул.Вогнева 0,19 
14. Вул.Грицевця 0,89 
15. Вул.Косигіна 1,47 
16. Вул. Паустовського 0,22 
17. Вул.Самотечна 0,49 
18. Вул.Щорса 1,19 
19. Вул.Тімірязєва 0,15 
20. Вуп.Мирошниченка 1,02 
21. Дорога № 8 0,5 
22. Роз'єднувальна полоса біля упр.ПівнГЗК 0,2 
23. Тернівський спуск 14,2 

 Всього: 54,83 
 Центрально-Міський район  

1. Вул.Модрівська 3,19 
2. Вул.Умнікової 0,35 
3. Вул.Урицького  2,49 
4. Вул .Лєрмонтова 0.98 
5. Вул.Леніна 3,34 
6. Вул.Комуністична  0,53 
7. Вул.Українська 1,2 
8. Вул.Харитонова 1,1 

 
 



 329
    Продовження таблиці 11.1 

1 2 3 
9. Вул.Купріна 0,3 
10. Вул.Пушкіна 0,33 
11. Вул.Кобилянського  0,9 
12. Вул.Калініченка 0,2 
13. Вул.Ньютона 0,5 
14. Вул.Сиволапа 0,3 
15. Вул.Погребняка 1,1 
16. Вул.Жовтнева 0,4 
17. Вул.Кривбасівська 0,2 
18. Вул.Окружна 0,4 
19. Пр.К.Маркса 8,4 
20. Пр.Миру 0,7 
21. Миколаївське шосе 4,5 
22. Кіровоградський виїзд 1,2 

 Всього: 32,61 
 Всього:                                            164 од.  
  ВСЬОГО ПО МІСТУ: 1379,7 

 

Криворізький ботанічний сад Національної академії Наук України є  

об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, має площу 

75,0. Дендрологічний парк є ботанічним садом - обєктом природно-заповідного 

фонду місцевого значення та підпорядкований державному підприємству  

«Криворізьке лісове господарство».  

В межах міста знаходяться землі Криворізького і Дзержинського лісництв 

державного підприємства «Криворізьке лісове господарство» загальною площею 

3125га, в тому числі по районах: 

Центрально-Міський  – 608га, 

Інгулецький – 309га, 

Довгинцевський – 519га, 

Саксаганський – 472га, 

Дзержинський – 204га, 

Жовтневий – 382га, 

Тернівський – 631га. 

Із загальної площі земель лісового фонду лісами вкрито 2153га. 

Генеральним планом міста передбачається реконструкція багатьох парків та 

скверів міста. Так передбачена реконструкція парків Героїв, ім. Б. 

Хмельницького, ім. Павлова (Карачуни), парка по вул. Мусорського, створення 
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скверу с каскадом  водоскидів між вул. Леніна та Пастуховським кар’єром, 

зони відпочинку «Саксагань» в районі ставків біля 2-ї міської лікарні, 

набережної та скверу вздовж ріки Саксагань (мікрорайон Зарічний»). 

В якості зони озеленення та рекреації (ландшафтного парку) інтерес  

представляє затоплений кар’єр на Карнаватці (колишньої шахти ім. Калініна, 

вул. Геологічна, Свердлова, Толстого), який на протязі багатьох років 

використовується місцевим населенням для відпочинку. 

Пропонується також створення ландшафтних парків в районі старих 

кар’єрів Червоної Балки (вул. Урицького), вул. Весняна (МОДР) та інших 

територій, порушених старими гірничими роботами. 

Заплановано відновлення старого чудового парку колишнього радгоспу 

«Веселі Терни» (ще раніше – парк маєтку Миколи Платоновича Харіна) в 

рамках створення комплексного архітектурно-ботанічно-гідрологічного 

заказника «Маєток Харіна». Парк зараз знаходиться за межами міста, але 

планується приєднання цієї території до міста. Зараз парк має дуже занедбаний 

стан. 

Велике значення для міста в якості зеленої та рекреаційної зони має 

територія навколо Карачунівського водосховища: Криворізький район,           

с. Валове, Кіровка, Новогданцівка, Вільне, Інгулець, а також території міста, які  

примикають до Карачунівського водосховища з південного сходу та півдня 

– затоплений гранітний кар’єр, русло та прируслова частина ріки Інгулець нижче 

греблі водосховища. Тут пропонується організація об’єкту природно-

заповідного фонду – Карачунівського. 
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12. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

12.1 Загальна екологічна характеристика міста 

Екологічна ситуація у Кривому Розі в значній мірі визначається діяльністю 

підприємств гірничо-металургійного комплексу. Відмінною особливістю 

впливів на навколишнє середовище гірничорудних та металургійних об'єктів, 

крім значної інтенсивності і охоплення величезних площ (простору), а також 

довгої тривалості, є дія на всі елементи навколишнього середовища: атмосферне 

повітря, геологічне середовище, поверхневі і підземні води, ґрунт, флору і 

фауну, техногенне та соціальне середовища. Крім того, велика частина змін у 

навколишньому середовищі є переважно незворотною. 

Сучасна екологічна ситуація у Кривому Розі визначена наступними 

головними техногенними впливами на навколишнє середовище: 

- викиди великої кількості забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

особливо від підприємств гірничо-металургійного комплексу, формування 

наднормативного забруднення атмосферного повітря практично по всій 

території міста; 

- підземна розробка залізних руд, яка  обумовлює зрушення гірських порід 

над підземними порожнинами на загальній площі 3-4 тис. га; 

- відкрита розробка залізних руд з утворенням техногенних форм 

рельєфу у вигляді западин (кар'єрів) глибиною 200-410м на площі біля 3,5 тис. 

га та платоподібних форм (відвали) висотою 20-120м на площі більше 6,0 тис. га 

зі зміною рівноваги гідрогеологічних, геохімічних, та інженерно-геологічних 

процесів; 

- відкачування гірничорудними підприємствами з надр на поверхню 

щорічно більш як 50 млн.м3 вод з мінералізацією від  2 до 100 г/л,  в  тому  числі 

28-30 млн.м3 з шахт; 

- утворення штучних водоймищ та накопичувачів відходів збагачення у 

вигляді хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів загальною площею 

близько 6,0 тис. га; 

- скиди в міжвегетаційний період із шламосховищ та ставка-накопичувача в 
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балці Свистунова в річки Інгулець та Саксагань 10-20 млн.м3 

високомінералізованих шахтних  вод з послідуючою промивкою русел питною 

водою з водосховищ в кількості 60-120 млн.м3; 

- забруднення четвертинного водоносного горизонту стічними та 

фільтраційними водами; 

- забруднення річок Інгулець і Саксагань промисловими стічними водами, 

фільтраційними водами з хвостосховищ, ливневими стоками (в місті відсутня 

єдина зливосточна система); 

- скидання у водойми стічних вод до 100 млн.м3 /рік; 

- утворення щорічно до 300 тис.т побутових відходів; 

- утворення щорічно до 270 млн.т промислових відходів, мала кількість 

полігонів для захоронення промислових відходів;  

- підтоплення до 5 тис.га міської території та житлових масивів внаслідок 

створення штучних водоймищ та поривів водоводів з підняттям рівня ґрунтових 

вод до глибини 0,5-1,0м від поверхні; 

- забруднення ґрунтів викидами у атмосферу підприємств міста, стічними 

водами, відходами виробництва; 

- накопичення шкідливих хімічних елементів на дні річок та водойм; 

- порушення, деградація та безповоротна втрата земель в результаті 

діяльності гірничорудних та інших підприємств; 

- переповнення існуючих звалищ твердих побутових відходів; 

 

12.2 Повітряне середовище 

Усього на території міста розташовано більше 150 промислових 

підприємств, які є джерелами забруднення повітряного середовища.  

Видобуток і збагачення залізної руди зумовлюють значні викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основний викид забруднюючих 

речовин здійснюється під час проведення буровибухових, виїмково-

навантажувальних робіт, транспортуванні і складуванні (відвалоутворенні) 

гірської маси, дробленні, сортуванні, збагаченні та агломерації руд. Особливо 

«ефектні» масові вибухи при відкритому видобутку залізних руд, що 
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супроводжуються значним короткочасним (залповим) викидом забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. Подібні «взметування» здійснюються від сухих 

пляжів хвостосховищ при досягненні граничних швидкостей вітру. Слід 

зазначити морально і фізично застарілі виробництва агломерату, які визначають 

левову частку всіх викидів гірничо-металургійного комплексу в умовах 

Кривбасу. 

Валові викиди найбільших підприємств-забруднювачів атмосферного 

повітря гірничо-металургійного комплексу (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 

ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Суха Балка»,    

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ДП «Криворіжтеплоцентраль»,   

КП «Криворіжтепломережа», ЗАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», 

ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ГЗК «Укрмеханобр»,    

ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «ХайдельбергЦемент 

Україна», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»,           

ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат») становлять 99,7% 

загальних викидів від стаціонарних джерел викидів по місту. 

В атмосферне повітря міста викидається великий перелік забруднюючих 

речовин, але найбільше всього: азоту діоксиду, пилу неорганічного, оксиду 

вуглецю, діоксиду вуглецю, сажі, ангідриду сірчистого. За даними 

Криворізького відділу охорони навколишнього природного середовища, викиди 

забруднюючих речовин у повітря за 2010 рік підприємствами міста становили   

393 098,268 т. 

Викиди основних підприємств-забруднювачів атмосферного повітря у  

2010-2011 рр. наведені в таблицях 12.1 та 12.2. 
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Таблиця 12.1 

Обсяги викидів забруднюючих речовин  
в атмосферне повітря, тонн. № 

з/п 
Назва підприємства І кв. 

2010 р. 
ІІ кв. 

2010 р. 
І півріччя 

2010 р. 
2010 рік 

1 2 3 4 5 6 
1. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 77324,837 80229,084 157553,921 321293,602
2. ПАТ «Північний ГЗК» 4160,421 4287,002 8447,423 16029,389 
3. ПАТ «Центральний ГЗК» 849,932 759,653 1609,585 3228,957 
4. ВАТ «Південний ГЗК» 14559,474 10553,34 25112,814 46863,758 
5. ПАТ «Інгулецький ГЗК» 476,187 635,408 1111,595 2465,397 
6. ПАТ «Кривбасзалізрудком» 100,625 42,314 142,939 273,131 
7. ПАТ «Євраз Суха Балка» 25,035 17,042 42,077 125,785 
8. ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» 345,308 397,882 743,19 2727,624 
9. ГЗК «Укрмеханобр»  

ПАТ «ММК ім. Ілліча» 
28,015 20,052 48,067 90,625 

 Всього: 97 869,834 96 941,777 194 811,611 393 098,268 
 

Таблиця 12.2  

Обсяги викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, тн. № 

з/п 
Назва підприємства 

І кв. 
2011 р. 

ІІ кв. 
2011 р. 

І півріччя 
2011 р. 

1 2 3 4 5 
1. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 70571,758 71350,476 141922,234 
2. ПАТ «Північний ГЗК» 3519,713 3755,701 7275,414 
3. ПАТ «Центральний ГЗК» 836,147 682,547 1518,694 
4. ВАТ «Південний ГЗК» 11047,223 13342,619 24389,842 
5. ПАТ «Інгулецький ГЗК» 382,803 428,932 811,735 
6. ПАТ «Кривбасзалізрудком» 109,594 49,28 158,874 
7. ПАТ «Євраз Суха Балка» 28,375 34,366 62,741 
8. ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» 322,535 608,011 930,546 
9. ГЗК «Укрмеханобр»  

ПАТ «ММК ім. Ілліча» 
18,956 24,460 43,416 

 Всього: 86 837,104 90 276,392 177 113,496 
 

Серед важливих джерел забруднення повітря міста слід також виділити:  

- автомобільний транспорт міста, при питомому вкладі автотранспорту в 

загальний обсяг викидів забруднюючих речовин на рівні 7%, його вклад у 

створювану викидами приземну концентрацію цих речовин сягає більше 40%. 

- звалища сміття, які горять (як у несанкціонованих місцях, так і на 

спеціально відведених майданчиках для збору сміття);  

- спалювання зібраного опалого листя та інших рослинних залишків, 

особливо восени та навесні;  
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- пиловиділення з вулично-дорожньої мережі, включаючи дороги 

загального користування, внутрішньоквартальні та інші проїзди, площі, стоянки 

і т.п.;  

- пилоутворення, що викликається в процесі прибирання житлових 

територій міста комунальними службами;  

- забруднення від будівельних майданчиків і будь-яких інших зон ведення 

будівельних робіт у межах житлової зони та поблизу неї, виділення пилу 

походить від безпосереднього проведення будівельних робіт, при розвантаженні 

і з поверхні розміщуваних будівельних матеріалів і відходів.  

Слід відмітити значне забруднення атмосферного повітря міста пилком 

алергенних рослин (особливо амброзії), які ростуть на міських територіях 

(особливо техногенно порушених), що веде до істотного погіршення 

самопочуття у досить великої частини населення. 

У Кривому Розі функціонує мережа державного моніторингу за станом 

забруднення атмосферного повітря, суб'єктами якої є Криворізька лабораторія 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря, Криворізька міська 

санітарно-епідемічна станція, Криворізький відділ охорони навколишнього 

природного середовища Держу правління охорони навколишнього природного 

середовища в Дніпропетровській області.  

Криворізька лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря веде спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосфері на   

5-ти стаціонарних постах: ПСЗ № 1 – вул. Каховська (Дзержинський район), 

ПСЗ № 2 – вул. Революційна (Дзержинський район), ПСЗ № 3 – пл. Визволення 

(Центрально-Міський район), ПСЗ № 6 – вул. Груні Романової (Інгулецький 

район), ПСЗ № 7 – вул. Димитрова (Довгинцівський район).  

Концентрації забруднених речовин в атмосферному повітрі міста в 2009-

2011 рр. за даними лабораторії наведені в таблицях 12.3, 12.4 та 12.5. 
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Таблиця 12.3  

2010 рік 2009 рік 

№ 
з/п 

Найменуванняреч
овин 

ГДК 
(середньо-
добова) 
мг/м3 

Середньо-
річні 

концент-
рацiї 
мг/м3 

Переви-
щення 

норма-тиву 
(раз) 

Середньо-
річні 

концент-
рації г/м3 

Переви-
щення 

норма-тиву
(раз) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Пил 0,15 0,3 2,00 0,3 2,00 
2. Окис вуглецю 3,00 3,0 1,00 3,0 1,00 
3. Дiоксид сiрки 0,05 0,015 0,3 0,012 0,24 
4. Дiоксид азоту 0,04 0,05 1,25 0,04 1,00 
5. Оксид азоту  0,03 0,5 0,02 0,33 
6. Фенол 0,003 0,002 0,67 0,001 0,33 
7. Амiак 0,04 0,03 0,75 0,02 0,5 
8. Формальдегід 0,003 0,009 3,00 0,006 2,00 
9. Сiрководень  0,001 - 0,001 - 

 

За інформацією Криворізької лабораторії по спостереженню за 

забрудненням атмосферного повітря, середньорічна концентрація 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за 2010 р. збільшилась 

порівняно з середньорічною концентрацією забруднюючих речовин за 2009 р.:  

        - діоксиду азоту з 0,04 мг/м3 до 0,05 мг/м3 при ГДК 0,04 мг/м3 (перевищує 

ГДК в 1,25 разів); 

- аміаку з 0,02 мг/м3  до 0,03мг/м3 при ГДК 0,04 мг/м3 ; 

- формальдегіду з 0,006 мг/м3 до 0,009 мг/м3 при ГДК 0,003 мг/м3  

(перевищує ГДК у 3,00 рази). 

- дiоксиду сiрки з 0,012 мг/м3 до 0,015мг/м3  при ГДК 0,05 мг/м3; 

- фенолу з 0,001мг/м3 до 0,002 мг/м3 при ГДК 0,003 мг/м3; 

Незмінними концентрації залишилися: 

-  оксиду вуглецю – 3 мг/м3  при ГДК 3 мг/м3; 

-  пилу – 0,3мг/м3  при ГДК 0,15 мг/м3 (перевищує ГДК в 2,00 рази); 

-  сiрководню – 0,001мг/м3. 
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Таблиця 12.4  

І квартал 2011 рік І квартал  2010 рік 

№ 
з/п 

Найменування 
речовин 

ГДК 
(середньо-
добова) 
мг/м3 

Середньо-
річні 

концент-
рацiї 
мг/м3 

Переви-
щення 
норма-

тиву (раз)

Середньо-
річні 

концент-
рації г/м3 

Переви-
щення 

норма- тиву 
(раз) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Пил 0,15 0,4 2,67 0,2 1,33 
2. Окис вуглецю 3,00 3,0 1,00 3,0 1,00 
3. Дiоксид сiрки 0,05 0,015 0,3 0,013 0,26 
4. Дiоксид азоту 0,04 0,05 1,25 0,04 1,00 
5. Оксид азоту  0,03 0,5 0,02 0,33 
6. Фенол 0,003 0,002 0,67 0,001 0,33 
7. Амiак 0,04 0,03 0,75 0,03 0,75 
8. Формальдегід 0,003 0,006 2,00 0,005 1,67 
9. Сiрководень  0,001 - 0,001 - 

 

Середньорічна концентрація забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі за І квартал 2011р. збільшилась порівняно з середньорічною 

концентрацією забруднюючих речовин за І квартал 2010 р.:  

- пилу з 0,2 мг/м3 до 0,4 мг/м3 при ГДК 0,15 мг/м3 (перевищує ГДК в 2,67 

разів); 

- діоксиду азоту з 0,04 мг/м3   до 0,05мг/м3   при ГДК 0,04 мг/м3 (перевищує 

ГДК в 1,25 разів); 

- формальдегіду з 0,005 мг/м3 до 0,006 мг/м3 при ГДК 0,003 мг/м3  

(перевищує ГДК у 2,0 рази); 

- дiоксиду сiрки з 0,013 мг/м3 до 0,015мг/м3  при ГДК 0,05 мг/м3; 

- фенолу з 0,001мг/м3 до 0,002 мг/м3 при ГДК 0,003 мг/м3. 

Незмінними концентрації залишилися: 

- оксиду вуглецю – 3 мг/м3  при ГДК 3 мг/м3; 

- аміаку – 0,03мг/м3  при ГДК 0,04 мг/м3; 

- сiрководню – 0,001мг/м3. 
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Таблиця 12.5  

ІІ квартал 2011 рік ІІ квартал  2010 рік 

№ 
з/п 

Найменування 
речовин 

ГДК 
(середньо-
добова) 
мг/м3 

Середньо-
квартальні  

концент-рацiї
мг/м3 

Переви-
щення 
норма-

тиву (раз)

Середньо-
квартальні  
концентрацiї

мг/м3 

Переви-
щення 
норма-  
тиву 
(раз) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Пил 0,15 0,5 3,33 0,3 2,0 
2. Окис вуглецю 3,00 3,0 1,00 3,0 1,00 
3. Дiоксид сiрки 0,05 0,017 0,34 0,015 0,3 
4. Дiоксид азоту 0,04 0,05 1,25 0,05 1,25 
5. Оксид азоту  0,03 0,5 0,03 0,5 
6. Фенол 0,003 0,002 0,67 0,002 0,67 
7. Амiак 0,04 0,04 1,0 0,03 0,75 
8. Формальдегід 0,003 0,011 3,67 0,011 3,67 
9. Сiрководень  0,001 - 0,001 - 

 

Середньорічна концентрація забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі за ІІ квартал 2011 р. збільшилась порівняно з середньорічною 

концентрацією забруднюючих речовин за ІІ квартал 2010 р.: 

- пилу з 0,3 мг/м3 до 0,5 мг/м3 при ГДК 0,15 мг/м3 (перевищує ГДК в 3,33 

разів); 

- аміаку з 0,03 мг/м3   до 0,04мг/м3   при ГДК 0,04 мг/м3 ; 

- дiоксиду сiрки з 0,015 мг/м3 до 0,017мг/м3  при ГДК 0,05 мг/м3; 

Незмінними концентрації залишилися: 

- оксиду вуглецю – 3 мг/м3  при ГДК 3 мг/м3; 

- діоксиду азоту – 0,05мг/м3  при ГДК 0,04 мг/м3 (перевищує ГДК в 1,25 

разів); 

- фенолу – 0,002мг/м3  при ГДК 0,003 мг/м3; 

- сiрководню – 0,001мг/м3; 

- формальдегіду – 0,011мг/м3  при ГДК 0,003 мг/м3 (перевищує ГДК в 3,67 

разів). 

Узагальнені значення фонових концентрацій по м. Кривий Ріг на постах 

спостережень Криворізької лабораторії по спостереженню за забрудненням 

атмосферного повітря за періоди 2004-2006 та 2007-2009 роки наведені в таблиці 

12.6. 
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Таблиця 12.6 

Значення фонових 
концентрацій, мг/м3 

№ поста 
та його адреса 

Назва та код  
забруднюючих 

речовин 

ПДК мр. 
мг/м3 

2004-2006 рр. 2007-2009 рр. 
1 2 3 4 5 

2909 Пил 0,5 0,6 0,7 
0330 Діоксид  сірки 0,5 0,033 0,025 
0337 Оксид вуглецю 5 6 5 
0301 Діоксид азоту 0,2 0,09 0,08 
0333 Сірководень 0,008 0,002 0,002 
1071 Фенол 0,01 0,003 0,003 
0303 Аміак 0,2 0,06 0,06 

вул. Каховська, 38 
ПСЗ № 1  

1325 Формальдегід 0,035 0,013 0,011 
2909 Пил 0,5 0,6 0,7 
0330 Діоксид  сірки 0,5 0,041 0,032 
0337 Оксид вуглецю 5 6 5 
0301 Діоксид азоту 0,2 0,09 0,08 
0333 Сірководень 0,008 0,002 0,003 
1071 Фенол 0,01 0,003 0,003 
0303 Аміак 0,2 0,06 0,06 

вул. Революційна, 
20 ПЗС № 2 

1325 Формальдегід 0,035 0,016 0,014 
2909 Пил 0,5 0,6 0,7 
0330 Діоксид  сірки 0,5 0,027 0,024 
0337 Оксид вуглецю 5 6 5 
0301 Діоксид азоту 0,2 0,09 0,08 
0304 Оксид азоту 0,4 0,04 0,04 
0333 Сірководень 0,008 0,002 0,002 
1071 Фенол 0,01 0,002 0,002 
0303 Аміак 0,2 0,06 0,04 

пл. Визволення   
ПСЗ № 3 

1325 Формальдегід 0,035 0,015 0,012 
2909 Пил 0,5 0,6 0,7 
0330 Діоксид  сірки 0,5 0,035 0,028 
0337 Оксид вуглецю 5 6 5 
0301 Діоксид азоту 0,2 0,09 0,08 
0333 Сірководень 0,008 0,002 0,002 
1071 Фенол 0,01 0,003 0,003 
0303 Аміак 0,2 0,06 0,06 

пр. Південний  
(вул. Груні 
Романової, 6а)  
ПСЗ №6 

1325 Формальдегід 0,035 0,016 0,011 
2909 Пил 0,5 0,6 0,7 
0330 Діоксид  сірки 0,5 0,038 0033 
0337 Оксид вуглецю 5 6 5 
0301 Діоксид азоту 0,2 0,09 0,08 
0333 Сірководень 0,008 0,002 0,003 
1071 Фенол 0,01 0,003 0,003 
0303 Аміак 0,2 0,06 0,06 

вул. Димитрова, 92 
ПСЗ № 7 

1325 Формальдегід 0,035 0,016 0,013 
2909 Пил 0,5 0,6 0,7 
0330 Діоксид  сірки 0,5 0,035 0,029 
0337 Оксид вуглецю 5 6 5 

В цілому по місту  

0301 Діоксид азоту 0,2 0,09 0,08 
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Продовження таблиці 12.6 

2 3 4 5 
0304 Оксид азоту 0,4 0,04 0,04 
0333 Сірководень 0,008 0,002 0,002 
1071 Фенол 0,01 0,003 0,003 
0303 Аміак 0,2 0,06 0,06 

1 

1325 Формальдегід 0,035 0,015 0,012 
 

Більшість території міста знаходиться у межах зони забруднення у 1 ГДК, а 

територія центральних районів  – Дзержинського, Центрально-Міського, 

Довгинцівського  – знаходиться у межах зони значного забруднення до 2-3,5 

ГДК. Найбільш інтенсивному атмосферному забрудненню схильні південна та 

південно-східна частини міста (за виключенням Інгульця, що обумовлено 

впливом викидів південного промислового вузла, в склад якого входять 

підприємства-гіганти: гірниче, металургійне, коксохімічне виробництва          

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 

комбінат», ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» та інші. Особливо великі 

концентрації по місту таких забруднюючих речовин, як формальдегід, пил, окис 

вуглецю. 

 

12.3 Заходи з охорони атмосферного повітря 

Охорона атмосферного повітря Кривого Рогу повинна бути спрямована, 

насамперед, на технологічні заходи щодо зниження викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. Скорочення викидів повинно бути досягнуто за 

допомогою наступних заходів: 

- модернізація пилогазоочисного обладнання на всіх підриємствах міста;  

- введення принципово нових екологічно досконалих технологій видобутку 

та переробки залізних руд; 

- закріплення пилоутворюючих поверхонь,  гірської маси або продуктів її 

переробки, що перебувають на бортах кар'єрів, відвалах, автодорогах, сухих 

пляжах хвостосховищ, сполучними речовинами і сумішами (глинясті суспензії, 

розчини солей, поверхнево-активні речовини та ін); 

- зрошення гірничої маси перед завантаженням; 

- зрошення забоїв, автошляхів, перевантажувальних майданчиків та інших 
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місць пиловиділення водою; 

- рекультивація та озеленення порушених земель, які є джерелом 

пиловиділення; 

- ізоляція перевантажувальних вузлів і місць пиління, організація аспірації з 

установкою очисних споруд, організація рециркуляції та очищення запиленого 

повітря; 

- для зниження викидів забруднюючих речовин від транспорту: оптимізація 

параметрів транспортних систем підприємств та міста, організація раціональних 

вантажопотоків і перевантажень, оптимізація схем і режимів руху. 

Вдосконалення конструкції і покриттів промислових та міських автодоріг;  

- оптимізація спалювання палива в енергетичних установках, що 

знаходяться на території міста; 

- розробка та безумовне виконання спеціальних заходів на випадок 

виникнення несприятливих метеорологічних умов і аварійних ситуацій; 

- проектування та будівництво установок утилізації біогазу; 

- будівництво нового агломераційного цеху з: сучасним шихтопідготовчим 

комплексом, упровадження ефективної системи пиловловлення на всіх стадіях 

технологічного процесу, впровадження нової технології газоочищення 

(сіркоочищення) на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; 

- безумовне дотримання нормативів допустимих викидів забруднюючих 

речовин, розробка обґрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викид 

забруднюючих речовин. 

Велике значення також для охорони атмосферного повітря має раціональне 

планування розташування об'єктів підприємств і транспортних потоків по 

відношенню один до одного, житловим і природним об'єктам і пріоритетному 

напрямку вітрів, дотримання розмірів санітарно-захисних зон (СЗЗ), а також 

врахування величин фонового забруднення атмосферного повітря. 

Зниження викидів забруднюючих речовин, а також інших негативних 

ефектів при проведенні масових вибухів повинно бути досягнуто застосуванням 

таких заходів: 

- використання нових типів вибухових речовин (ВР), які не містять у своєму 
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складі тротил; емульсійних ВР та тих, що мають нульовий кисневий баланс;  

- застосування зовнішньої, внутрішньої та комбінованої гідрозабойки 

свердловин, набійки з поверхнево-активних речовин, гідрогелевих та інших 

видів забійок; 

- зниження виділення пилу та газів, нейтралізація динамічного тиску 

ударних повітряних хвиль за допомогою пінних та інших екранів; 

- зрошення зони вибуху, повітряного простору над блоком, що підривається, 

водою або пилопригнічуючими розчинами з гідромоніторних і дощувальних 

установок (попереднє зрошення скельного масиву; зрошення пилогазової хмари 

в момент її формування); 

- підривання на буферну (неприбрану) гірську масу, в затиснутій 

середовищі, на підпірну стіну, на два уступу (високих уступів); 

- прибирання або закріплення бурового шламу, що є із-за великого вмісту 

дрібних фракцій джерелом пиловиділення в момент виробництва вибуху; 

- врахування при виборі параметрів буропідривних робіт конкретних 

геолого-гідрогеологічних умов, геометрії кар'єрного простору, 

геоморфологічних та фізико-хімічних характеристик порід; 

- застосування нових раціональних конструкцій свердловинних зарядів і 

свердловин, раціональних способів розміщення і послідовності підривання 

зарядів з різними детонаційним характеристиками; застосування прогресивних 

систем ініціювання; 

- обов’язкове врахування при проведенні масових вибухів сприятливих для 

зниження рівнів шкідливих факторів метеорологічних умов (швидкість і напрям 

вітру, вологість повітря, наявність опадів і т.п.); 

- введення обмежень з мінімально допустимих відстаней між блоками, що 

підриваються, для забезпечення відсутності злиття між окремими пилогазовими 

хмарами, які утворюються під час вибуху; 

- введення обмежень з метою забезпечення сейсмобезпеки параметрів і 

гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

обмеження кількості ВР в блоці; усієї кількості ВР, що застосовується при 

одному масовому вибуху; визначення оптимальної кількості ВР на одну ступінь 
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уповільнення. 

Слід відмітити велике значення в зменшенні забруднення повітря міста 

проведення своєчасних робіт з благоустрою територій міста, які значно 

зменшують вторинне забруднення пилом повітря з земної поверхні. 

 

12.4 Акустичне, електромагнітне, радіологічне навантаження 

Кривий Ріг є  доволі шумним містом. Це обумовлено розвинутою промисловістю, а 

також   автотранспортною мережею та залізницею. Найбільш тихими районами міста є 

периферійні – Інгулецький та Тернівський. Показники акустичного навантаження в м. 

Кривому Розі за 2010-2011 рр. за даними Криворізької міської СЕС наведені у 

таблицях 12.7 та 12.8. Головними джерелами транспортного шуму є 

автомагістралі та залізниці. 

Таблиця 12.7  

Шум 
Перевищення рівнів 
шуму на території 
згідно СН№ 3077-84№ 

з/п 
Назва населеного 

пункту 

Кількість 
постійних 
точок 

Фонові 
рівні, 
дБАекв. 

Рівні 
шуму, 
дБАекв 

Рівні 
шуму, 
дБАмакс. 

дБАекв. дБАмакс. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Саксаганський район 12 56-72 65-80 75-85 1-10 1-5
2 Дзержинський район 8 51-59 71-73 80-84 1-3 1-4
3 Ц-Міський район 11 56-62 64-74 74-81 1-4 1
4 Інгулецький район 11 36-54 42-70 51-81 - 1
5 Довгинцівський р-н 7 47- 48 55-79 65-82 1-9 1-2
6 Жовтневий район 12 41-47 50-79 55-91 1-9 1-11
7 Тернівський район 6 41-46 63-74 70-81 1-4 1-1
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Таблиця 12.8  

Шум 
Перевищення рівнів 
шуму на території 
згідно СН№ 3077-84№ 

з/п 
Назва населеного 

пункту 

Кількість 
постійних 
точок Фонові 

рівні, 
дБАекв. 

Рівні 
шуму, 
дБАекв 

Рівні 
шуму, 
дБАмакс. 

дБАекв. дБАмакс. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Саксаганський район 12 60-72 68-80 72-85 3-10 1-5
2 Дзержинський район 8 54-59 67-71 76-82 1 1-2
3 Ц-Міський район 11 59-64 63-74 74-82 1-4 1-2
4 Інгулецький район 11 36-58 42-70 45-81 - 1
5 Довгинцівський р-н 7 48- 49 58-80 69-80 1-10 -
6 Жовтневий район 12 37-47 50-79 57-90 1-9 1-10
7 Тернівський район 6 40-44 62-70 72-85 - 1-5

 

Зниження шуму на підприємствах міста повинно забезпечуватись 

наступними заходами: 

- створення захисних резонансних, звуковідбивальних і звуковбирних 

екранів; 

- застосування глушників шуму; 

- розміщення обладнання, що випромінює шум, у спеціальних приміщеннях 

або кабінах; 

- застосування та впровадження малошумних машин і механізмів, розробка 

більш досконалих малошумних конструктивних рішень; підбір оптимального 

режиму роботи обладнання; 

- планувальні рішення, спрямовані на створення територіальних розривів, 

захисних смуг озеленення (санітарно-захисних зон), оптимальний розподіл 

джерел шуму та об'єктів захисту, зокрема раціональне розміщення зон та 

режиму руху транспортних засобів. 

Заходи щодо зниження рівня вибуховий звукової хвилі та сейсмічної 

активності при проведенні масових вибухів на кар’єрах тісно пов'язані із 

заходами по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і 

розглянуті вище. 

В межах міста є багато різних джерел електромагнітного випромінювання 
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(повітряні лінії електропередач, електричні і трансформаторні підстанції, 

розподільні пристрої, струмопроводи, підземні кабельні лінії електропередачі, 

станції мобільного зв’язку, Криворізька телевізійна ретрансляційна станція. 

Більша частина електропідстанцій знаходиться в межах територій підприємств. 

На контролі оперативної лабораторії електромагнітних полів Криворізької 

міської СЕС знаходиться 445 базових станцій мобільного зв'язку (станом на 

10.08.11 р.). Перевищень рівнів електромагнітних полів в межах санітарно-захисної 

зон не виявлено. Згідно «Державних санітарних норм і правил захисту населення 

від впливу електромагнітних випромінювань» № 239-96, нормативний 

рівень щільності потоку енергії на території міста складає 2,5 мкВт/см2, 

напруженості електромагнітного поля - 3 В/м. 

За період 2010 р. та перше півріччя 2011р. природний гамма-фон в 

щоденній постійній контрольній точці вимірювання (вул. Олєйникова)  складав 

10-14 мкР/год. На переважній площі мінімальні значення радіоактивності – 8 

мкр/год, максимальні – 15 мкр/год. 

Явних ознак направленості аномалій у ґрунтах, які свідчили б про вплив 

наслідків Чорнобильської аварії на радіаційну обстановку у місті, не відзначено. 

 

12.5 Водне середовище 

Гідрографічна мережа Кривого Рогу складається з декількох 

взаємопов'язаних водних геосистем, основна частина яких представлена 

постійними водотоками (річками і струмками численних балок) та тимчасовими 

водотоками балок.  

 На Криворіжжі протікає 8 річок, що відносяться до басейну річки Дніпро: 

Інгулець з притоками – Саксагань, Зелена, Жовта, Бокове (з притокою 

Боковенька), Вербова (притока річки Вісунь, що впадає в річку Інгулець), а 

також Кам'янка – притока річки Базавлук. Річкова мережа регіону розвинена 

слабо. Щільність річкової мережі на півночі Кривбасу становить 0,23 ... .0,24 

км/км2, в центральній частині – 0,23 км/км2, а в басейні річки Кам'янка – 0,21 

км/км2.  

За класифікацією річок Інгулець відноситься до середніх річок. Протяжність 
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річки Інгулець становить 549км, Кривий Ріг приурочений до середньої течії 

річки.  

Ширина річки в регіоні збільшується з півночі на південь від 15 ... 20м до 25 

... 30м у районі м. Кривого Рогу і нижче. Глибина річки незначна – на перекатах 

0,2 ... 0,6м, на плесах – до 5 ... 8м. Швидкість течії річки в межень становить 0,2 

... 0,6м / с, під час повені  – до 1,5м/с. Середні витрати води в річці Інгулець на 

Криворіжжі становлять 7,8 ... 9,3м3/с, під час сніготанення під час повені 

витрати води в річці зростають до 400 м3/с. Річний стік річки становить в 

середньому 360 млн. м3, в маловодні роки  – 40,6 млн. м3.  

На режим річки Інгулець в Криворіжжі впливають вище розташовані 

водосховища: Диковське, Олександрійське, Іскрівське і Карачунівське.  

Карачунівське водосховище розташоване на річці Інгулець на захід від міста 

Кривий Ріг. Площа водозбору в створі греблі 6 540 км2. Повний об'єм 

водосховища (максимальний підпірний горизонт – плюс 59,0м) становить 308 

млн. м3, об'єм водосховища на відмітці порога водозливу (плюс 53,0м) – 105 

млн. м3, площа водного дзеркала при нормальному підпірному горизонті 44,2 

км2 , середня глибина – 7,0м. 

Річка Саксагань впадає в річку Інгулець з лівого берега, в межах м. Кривого 

Рогу. Початок річки знаходиться у с. Малоалександрівка Дніпропетровської 

області. Довжина річки 141км, площа водозбору 2048,3 км2. Висота витоку над 

рівнем моря 140м, відмітка гирла - плюс 31м. Середньорічний стік річки 

становить 30 млн. м3. 

Ширина русла річки в середньому становить 5 ... 15 м, місцями на плесах 

розширюючись до 20 ... 40м. Середня глибина річки до влаштування 

водосховищ становила 2,0м. Швидкість течії річки становить 0,13 ... 0,4м / с, 

середньорічні витрати води – 1,8 ... 2,5 м3/с, максимальні витрати води  – до 

319м3 /с (1937 р.). 

Сток річки Саксагань зарегульований каскадом водосховищ – 

Макортовскім, Кресовскім і Дзержинським. 

У нижній течії (після Дзержинського водосховища) русло річки Саксагань 

перекрито в декількох місцях, стік води по старому руслу вкрай незначний і 
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пов'язаний з поверхневим стоком з прилеглої території. Відведення річки 

Саксагань було проведене з метою захисту від затоплення підземних гірничих 

виробок залізорудних шахт. 

Від Дзержинського водосховища до ріки Інгулець, в обхід старого русла 

річки Саксагань, прокладений дериваційний тунель «Саксаганський», через який 

здійснюється скидання паводкових вод і надлишку води з водосховища. 

Довжина тунелю – 5322м, діаметр – 3,5м. Вхідний портал тунелю 

обладнаний плоскими затворами. Пропускна здатність тунелю залежить від 

горизонтів води в Дзержинському водосховищі, які регулюються попусками 

Макортовського і Кресівського водосховищ та скидами по тунелю. 

Максимальна пропускна здатність тунелю становить 34,0 м3/с. 

Балочно-яружна мережа з тимчасовими водотоками після сильних дощів і 

танення снігів на Криворіжжі досягає значних розмірів. Балки розвинені вздовж 

річкових долин і впадають в річки або у великі балки. Постійні водотоки, які 

мають постійне підземне надходження води, присутні у великих і глибоких 

балках. Проведення гірничих робіт визначило значну зміну русел річок, 

балочної системи, умов поверхневого стоку, інфільтрації атмосферних опадів і 

інших параметрів існуючої гідрографічної системи. 

Гідрологічні особливості Кривого Рогу також визначає наявність 

Південного водосховища, розташованого на південний схід від центральної 

частини м. Кривого Рогу з впадаючим в нього каналом Дніпро-Кривий Ріг. 

Карачунівське і Південне водосховища служать основними джерелами 

водопостачання міста Кривого Рогу. На водосховищах функціонують 

водоочисні споруди питної води, розміщені в їх прибережних зонах. 

Ріка Інгулець та її притоки сильно забруднені органічними речовинами, 

металами (особливо залізом), фенолами, нафтопродуктами, мінеральними 

солями (особливо сульфатами) тощо по всій її довжині, від витоку до устя. 

Великий внесок в забруднення рік вносять підприємства міста.  

Якість води у р.Інгулець та Саксагань також погіршена внаслідок 

впливу природних факторів. Для поверхневих та підземних вод цього району 

Кривого Рогу характерна висока мінералізація та жорсткість води, що 
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обумовлено природно-географічними умовами – засоленість лесів та червоно-

бурих глин, які їх підстилають. Природний вміст у воді р.Інгулець у районі 

м.Кривий Ріг заліза та кадмію також вищий, ніж на річках, які протікають по 

території, де відсутні поклади залізних руд. 

Систематичні спостереження за гідрохімічним станом річок Інгулець, 

Саксагань, Жовта та водосховищ басейнів Інгульцю (Іскрівське, Карачунівське), 

Саксагані (Кресівське, Дзержинське) здійснюється Державною екологічною 

інспекцією в Дніпропетровській області. Спостереження проводяться по 31 

показниках 3-4 рази на рік у 13 створах, розташованих в місцях впливу на 

водойми стічних вод, крім того спостереження веде Криворізька міська СЕС. 

Контроль за якістю стічних вод на скидах у водні об'єкти ведеться відомчими 

лабораторіями підприємств, які здійснюють скиди стічних вод, на підставі 

розроблених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих 

речовин та дозволів на спецводокористування. 

Показники якості води водоймищ Південного водосховища та 

Карачунівського водосховища (знаходяться за межами Кривого Рогу, але є 

джерелом питного водопостачання міста), а також ріки Інгулець та Саксагань у 

2010-2011 рр. за даними міської СЕС приведені в таблицях. Звертають на себе 

увагу наднормативні показники жорсткості, мінералізації, кількість сульфатів, 

хлоридів, БПКпов. та ХПК води у Карачунівському водосховищі, Інгульці та 

Саксагані. 

Показники якості води водоймищ Кривого Рогу у 2010-2011 роки за 

даними міської СЕС наведені в таблиці 12.9. 
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Таблиця 12.9  

Південне водосховище 
Дати відбору 

Показники 
26.01.10 06.04.10 06.07.10 05.10.10 01.02.11 05.04.11 

1 2 3 4 5 6 7 
Водневий показник,  
(pH)  

7,64 8,21 8,33 8,07 8,02 8,35 

Жорсткість загальна, 
 мг-екв/куб.дм  

4,5 5,3 4,3 4,3 4,3 4,8 

Сухий залишок,  
 мг /куб. дм  

260,0 307,0 479,0 393,0 331,0 206,0 

 Хлориди, 
мг/куб.дм,  

36,0 37,0 58,0 38,0 68,0 34,0 

 Сульфати, 
мг/куб.дм   

103,0 80,96 88,8 64,5 65,76 132,34 

БПК повне, 
 мг O /куб.дм  

2,8 2,72 0,31 5,0 2,57 3,8 

ХПК , 
мг O /куб.дм 

21,6 14,9 14,7 19,2 19,2 15,4 

Карачунівське водосховище 
Дати відбору 

Показники 
26.01.10 06.04.10 06.07.10 05.10.10 01.02.11 05.04.11 

1 2 3 4 5 6 7 
Водневий показник,  
(pH)  

8,2 8,2…8,38 8,55…8,63 8,16…8,27 8,16…8,18 8,54…8,57 

Жорсткість загальна, 
мг-екв/куб.дм  

11,5 13,1…13,6 9,7…9,8 10,2…11,2 10,6…11,2 11,4...12,2 

Сухий залишок,  
мг /куб. дм  

1399,0 1030,0…1323,0 1145,0…1245,0 1110,0…1207,0 1181,0…1312,0 1139,0…1331,0

Хлориди, 
мг/куб.дм, 

157,0 134,0…140,0 120,0…142,0 114,0…136,0 116,0…143,0 130,0…132,0 

Сульфати, 
мг/куб.дм    

604,0 415,9…632,5 417,6…491,6 413,1…454,9 435,36…491,56 480,45…590,6 

БПК полное,  
мг O /куб.дм  

3,08 1,8…2,78 2,47…4,38 3,9…7,1 0,57…1,34 6,0…6,8 

ХПК,  
мг O /куб.дм 

21,6 12,3…17,7 14,9…19,2 17,4…20,4 20,4…21,1 13,4…13,5 

р. Інгулець, с. Новоселівка 
Дати відбору 

Показники 
06.04.10 06.07.10 05.10.10 01.02.11 05.04.11 

1 2 3 4 5 6 
Водневий показник, 
(pH)  

8,32…8,33 8,5…8,51 7,99 8,33 8,55 

Жорсткість загальна, 
мг-екв/куб.дм  

24,2…24,8 24,0…26,0 18,0…18,2 22,6…22,7 20,8…20,9 

 Сухий залишок,  
 мг /куб. дм  

2859,0…2960,0 2794,0…2870,0 2806,0…2826,0 2442,0…2588,0 3355,0…3358,0 

 Хлориди, 
мг/куб.дм,  

775,0…785,0 812,1…1070,0 760,0…780,0 846,0 890,0…925,0 

 Сульфати, 
мг/куб.дм   

950,6…981,1 768,6…812,1 669,1…686,4 791,18…795,7 880,36…921,46 

БПК повне, 
мг O /куб.дм  

2,71…3,32 7,0…7,04 8,5…9,1 1,3…1,88 5,5…5,8 

ХПК , 
мг O /куб.дм 

14,6…14,9 14,9…19,8 19,8 19,8…21,4 13,2 

р. Саксагань, гирло 
Дати відбору 

Показники 
06.04.10 06.07.10 05.10.10 01.02.11 05.04.11 

Водневий показник, 
(pH)  

8,09 7,56 7,97 7,96 8,61 
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Продовження таблиці 12.9 

1 2 3 4 5 6 
Жорсткість загальна,  
 мг-екв/куб.дм  

16,3 11,2 17,0 17,8 11,6 

 Сухий залишок,  
 мг /куб. дм  

2450,0 1516,0 2377,2 2152,0 1764,4 

 Хлориди,                      
мг/куб.дм,  

400,0 201,0 374,0 360,0 321,0 

 Сульфати,мг/куб.дм   666,6 528,78 756,3 648,9 537,42 
БПК повне, 
 мг O /куб.дм  

7,5 3,84 4,0 4,0 4,7 

ХПК , 
мг O /куб.дм 

20,4 19,92 18,94 18,24 18,0 

 

Перелік підприємств-забруднювачів водних об’єктів, обсяги та категорії 

стічних вод, скид яких здійснювався у водойми в 2010 р. наведені в таблиці 

12.10. 

Таблиця 12.10  

Категорія якості, тис.м3 
№ 
з/
п 

Найменування 
підприємств – 
забруднювачів 

Обсяг 
скиду, 
тис. м3 

Забрудн. 
(без 

очистки) 

Недос-
татньо 
очищ. 

Норм. 
очищ. 

Водойма 
Обсяг 
фільтрт
ис.м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ДПП «КПВП» 420,2   420,2 р. Інгулець   
2. ПАТ «АрселорМіттал  

Кривий Ріг»  
( мет. виробн. та ГЗК) 

11 867,2  11 867,2  р. Інгулець  

3 УЖКГ  
ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

45,7  34,6 11,1 р. Інгулець 
р. 
Боковенька 

 

4. ШУ ПАТ 
«АрселорМіттал     
Кривий Ріг» 

4 560,4 4 560,4   р. Інгулець 
р. Саксагань 

 

5. ПАТ «Хайдельберг 
Цемент Україна» 

760,0  760,0  р. Інгулець  

6. ПАТ «ЦГЗК» 3 242,0 3 242,0   р. Інгулець 184,0 
7. ВАТ «ПівдГЗК» 54,9 54,9   р. Інгулець  
8. ПАТ «ІнГЗК» -    р. Інгулець 218,3 
9. ПАТ «ПівнГЗК» 2 116,0 2 116,0   р. Саксагань 56,6 
10. ПАТ „КЗРК” 3 999,6 3 999,6   р. Інгулець  
11. ПАТ «Євраз Суха Балка» 758,2 758,2   р. Інгулець  
12. ПрАТ «КЗГО» 137,9  137,9  р. Саксагань  
13. ПАТ «Дизельний завод» 7,91  7,91  р. Саксаагнь  
14. ПАТ «Констар» 136,6  136,6  р. Інгулець  
15. ПАТ «Електрозавод» 20,38 20,38   р. Саксагань  
16. КП «Кривбасводоканал» 67 679,0 - 61 954,0 5 725,0 р. Широка, 

р. Інгулець,   
р. Саксагань 

 

 Всього: 95 805,99 14 751,48 74 898,21 6 156,3  458,9 
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Основні показники використання водних ресурсів та охорони водного 

басейну в 2010 р. наведені в таблиці 12.11. 

Таблиця 12.11  

 Одиниця виміру 2010 

1 2 3
Використання прісної свіжої води тис.м3 106957,4 

Обсяг повторно та послідовно використаної води -"- 2909257,6 

Скидання стічної води в водойми -"- 95806 

в т.ч. забрудненої -"- 89649,7 

 

В місті Кривий Ріг практично не існує єдиної зливостічної системи, є тільки 

декілька локальних систем вузького використання, які повністю відокремлені 

від існуючої каналізаційної мережі. 

Криворізькою ГРЕ був обстежений басейн річки Інгулець по створах з 

відбором донних відкладів. Визначення складу різних хімічних компонентів, які 

накопичуються на дні річок та водойм, показало, що у Карачунівському 

водосховищі відбувається накопичення шкідливих речовин, де вже зафіксоване 

перевищення ГДК по цинку, свинцю, барію, марганцю, фосфору. Також 

забруднене Кресівське водосховище, де виявлений набір шкідливих хімічних 

елементів у концентраціях, які набагато перевищують відповідні ГДК. 

Негативну роль у накопиченні шкідливих речовин у Карачунівське водосховище 

відіграє надходження забрудненої води у р.Інгулець з Кіровоградської області, 

оскільки важкі елементи осідають на дно при різкому зменшенні швидкості течії 

води у водосховищі. 

Кривий Ріг характеризується вельми складною гідрогеологічною 

обстановкою, що обумовлено невитриманою потужністю та фільтраційними 

властивостями водовміщуючих гірських порід, різними відмітками залягання та 

ступенем взаємозв'язку водоносних горизонтів, властивостями численних 

джерел живлення та дренажу усіх водоносних горизонтів, значною 

порушеністю геологічного середовища гірничими розробками. 

Особливістю є спорадичний розвиток горизонту ґрунтових вод. Виділені такі 

головні водоносні горизонти: водоносний горизонт у четвертинних алювіально-
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делювіальних відкладах; водоносний горизонт у четвертинних лесоподібних 

суглинках; водоносний горизонт у пісках та вапняках понту та сармату; 

водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію. 

Головна роль в обводненні гірничих робіт на шахтах та кар'єрах 

належить водам водоносних комплексів Криворізької серії порід, яка вміщує 

залізорудні родовища. Найбільш обводненими є залізисті породи і руди 

саксаганської свити і породи гданцівської свити криворізької серії. 

Проведення підземних і відкритих гірничих робіт визначає необхідність у 

відкачці на поверхню підземних вод, що надходять у гірничі виробки. 

Надходження води в кар'єри значно знижені за рахунок дренуючого впливу 

підземного видобутку руд діючими вахтами. Між численними виробками 

гірничодобувного регіону утворені загальний гідравлічний зв'язок і  регіональна 

депрессионная воронка підземних вод. 

Шахтні води Кривбасу відносяться, переважно, до високо мінералізованих, 

часто до розсолів, і, в разі змішування з прісними водами поверхневих водойм, 

погіршують їх якість. Діюча схема відводу та утилізації шахтних вод 

побудована з огляду на відсутність дешевих потужних та неенергоємних 

технологій її опріснення. 

Шахтні води північної групи рудників від шахт ім. Леніна, «Гвардійська», 

«Ювілейна» по міжруднічному колектору за рахунок остаточних напорів 

шахтних водовідливів подаються на насосну станцію № 8. Шахта ім. 

Орджонікідзе не має власного водовідливного комплексу - передає свої шахтні 

води для відкачування на водовідливні установки шахти ім. Леніна. Насосна 

станція № 8 перекачує шахтні води по водоводу до насосної станції № 9, яка 

перекачує шахтні води в хвостосховище ПівнГЗК, де вони в повному обсязі 

використовуються в оборотному циклі комбіната на протязі останніх років. В це 

ж хвостосховище самостійною насосною по окремому трубопроводу подається 

шахтна вода від шахти «Первомайська-Дренажна». 

Насосні станції ім. К.Лібнехта та Кіровська перекачують воду від шахт ім. 

Фрунзе, «Октябрьска», «Родіна», ім. Артема-1, «Гігант-Дренажна» в південному 

напрямку безпосередньо в пруд-накопичувач шахтних вод в б. Свистунова. У 
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зв’язку з відсутністю вільних ємкостей в хвостосхвищах ПівдГЗК та ГЗК 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» шахтні води не використовуються в оборотних 

циклах цих підприємств. Накопичена у б. Свистунова шахтна вода в 

межвегетаційний період по спеціально розробленому та затвердженому 

регламенту скидається в р. Інгулець. Так, на виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 03.11.2010 № 2047р. "Про скидання надлишків зворотних 

вод у р. Інгулець" здійснено скид надлишку 11,1 млн. м3 зворотних вод зі ставка-

накопичувача б. Свистунова в період 10.11.2010р. до 28.02.2011р. З метою 

поліпшення якості води у р.Інгулець та Карачунівському водосховищі 

здійснюється промивка річки Інгулець, яку розпочато 17.04.2011р. Станом на 

12.08.2011р. з Карачунівського водосховища скинуто 127,7 млн.м3 річкової води. 

При цьому каналом Дніпро-Інгулець до Карачунівського водосховища подано 

111,2 млн.м3 води.  З хвостосховища ПАТ «ПівнГЗК» скид періодично 

здійснюється у р. Саксагань (у останні роки скиду немає, в хвостосховищі – 

дефіцит води).  Враховуючи зниження об’ємів використання шахтних вод в 

оборотних циклах підприємств, дефіциту ємкостей для акумуляції шахтних вод, 

експлуатації в аварійному режимі окремих дільниць системи відводу шахтних 

вод понад 30 років, існуюча система відводу, використання, акумуляції та скиду 

шахтних вод практично себе використала. Вкрай необхідна нова схема 

використання шахтних вод та реконструкція системи відведення, акумуляції та 

скиду залишків оборотних вод гірничорудних підприємств Крив басу. Проблема 

утилізації шахтних вод залишається відкритою. Скидання надлишку 

високомінералізованих вод із хвостосховищ та ставків-накопичувачів Кривбасу 

в річки Інгулець та Саксагань з наступним промиванням «прісною» водою з 

верхніх водосховищ в між вегетаційний період істотно впливає на стан всієї 

гідрологічної мережі та системи питного водопостачання регіонів, що 

знаходяться на південь від Криворіжжя. Хвостосховища зі ставками технічної 

води, які є елементом оборотного водопостачання збагачувальних фабрик і 

місцем відведення кар'єрних і шахтних вод, а також інші гідротехнічні споруди 

гірничорудних об'єктів, вода яких містить шкідливі домішки, істотно впливають 

на стан підземних і поверхневих вод. В результаті фільтраційних витоків з 
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хвостосховищ, ставків-накопичувачів, басейнів-відстійників відбувається 

підтоплення і заболочування територій міста. Забруднені води четвертинних, 

неогенових і палеогенових відкладень активно фільтруються без виходу на 

поверхню або стікають у вигляді струмків у поверхневі водойми. Ускладнюють 

становище істотні втрати води з водонесучих комунікацій на проммайданчиках 

підприємств. 

На 01.07.2011р. для водних об’єктів Кривого Рогу за рахунок коштів 

інвесторів оформлено індивідуальними проектами певну кількість 

водоохоронних зон та прибережних захисних смуг (наведені в таблиці 12.12). 

Встановлена загальна площа водоохоронних зон складає 45, га. Захід «Розробка 

водоохоронних зон: річок Інгулець, Саксагань та інших водних об’єктів на 

території міста» включено до Довгострокової програми по вирішенню 

екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього 

природного середовища на 2011-2022 роки. Термін виконання заходу – 2011-

2015 роки. Території вздовж рік Інгулець та Саксагань (долини рік) є 

елементами екологічних коридорів в рамках національної екомережі України.        

 Таблиця 12.12  

№ 
з/п 

Найменування Розробник Замовник Водоохоронна 
зона 

Прибрежна 
захисна 
смуга 

1 2 3 4 5 6 
1. Водоохоронна зона та 

прибережна захисна 
смуга Кресівського 
водосховища в районі 
вул. Булди, 4а, 
Жовтневий район, 
м.Кривий Ріг 

Інститут 
«Дніпро-  
діпроводгосп» 

ВАТ 
«Васко» 

Відстань від 
урізу води   
68-94 м 
Sзаг.=0,833 га 
 

Відстань від 
урізу води  
30-38 м 
Sзаг.=0,321 
га 
L=120 м 

2. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р.Саксагань на 
території котетджного 
містечка в районі вул. 
Одеська м.Кривий Ріг 

Інститут 
«Дніпро- 
діпроводгосп» 

ТОВ 
«Кривбас 
агропром» 

Відстань від 
урізу води 
22-52 м 
Sзаг.=2,71 га 

Відстань від 
урізу води  
50 м 
Sзаг.=2,71 га 
L=753 м 

3. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р.Саксагань в 
районі пл.Визволення 
в Центрально-
Міському районі 
м.Кривий Ріг 

Інститут 
«Дніпро- 
діпроводгосп» 

ТОВ 
«Універсал
- 
інвестбуд» 

Відстань від 
урізу води  
34-43 м 
S=0,431 га 

Відстань від 
урізу води  
25-26 м 
Sзаг.=0,262 
га 
L=102 м 
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Продовження таблиці 12.12 

1 2 3 4 5 6 
4. Водоохоронна зона та 

прибережна захисна 
смуга ставка в районі 
Нікопольського шосе в 
Дзержинському районі 
м.Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

 Відстань від 
урізу води 
102-103 м 
Sзаг.=3,057 га 
 

Відстань від 
урізу води  
25 м 
Sзаг.=0,745 га 
L=300 м 

5 Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга ставка в районі  
пл. 30-річчя Перемоги, 
м.Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

 ПП 
«Земстрой» 

Відстань від 
урізу води 
55-114 м 
Sзаг.=1,68 га 

Відстань від 
урізу води  
до 50 м – 50 м 
Sзаг.=0,95 га 
L=192 м 

6. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р.Саксагань в зоні 
забудови 
багатоповерхового 
житлового будинку по 
вул. Леніна місто 
Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

ЗАТ 
«Криворіж 
індустрбуд» 

Відстань від 
урізу води 
33-37 м 
Sзаг.=1,09 га 
L=550 м 

Відстань від 
урізу води  
25 м 
Sзаг.=0,79 га 
L=550 м 

7. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга Кресівського 
водосховища в районі 
вул. Паркова в 
Жовтневому районі 
м.Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

ТОВ 
«Криво-
різька 
інвестиційна  
група» 

Відстань від 
урізу води 
190 - 270 м 
Sзаг.=13,625 га 
L=550 м 

Відстань від 
урізу води  
50 м 
.S=2,835 га 
L=550 м 

8. Прибережна захисна 
смуга р.Саксагань в 
районі магазину «Вітал» 
та кафе «Глорія» по вул. 
Леніна в Центрально-
Міському районі м. 
Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

Приват. 
Особа 
Фурманова 
В.В. 

- Відстань від 
урізу води  
2 – 19 м 
S=0,172 га 
L=242 м 

9. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р. Саксагань в 
районі Криворізької 
міської музичної школи 
№1 по вул. 
Грабовського, 1 
м.Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

 КПМНЗ 
Криворізька 
міська 
музична 
школа №1 

Відстань від 
урізу води  
10-18 м 
Sзаг.=0,1110 га 
L=88,4 м 

Відстань від 
урізу води  
6-8 м 
Sзаг.=0,0605 
га 
L=88,4 м 

10. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р. Саксагань та 
смуга відведення 
штучної водойми в 
районі вул. Калініна, 1а 
в Саксаганський район, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська 
область 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

Гр. Турко 
Г.Г. 

Відстань від 
урізу води 65 м 
Sзаг.=1,01 га 
L=158 м 
 

Відстань від 
урізу води  
28 м 
S=0,5305 га 
L=140 м 
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Продовження таблиці 12.12  

1 2 3 4 5 6 
11. Водоохоронна зона та 

прибережна захисна 
смуга Кресівського 
водосховища в районі 
вул. Городна, №5-9а в 
Жовтневому районі, м. 
Кривий Ріг, 
Дніпропетровська 
область 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

Гр. Решотка 
Л.Г. 

Відстань від 
урізу води 
68-85 м 
S=1,1267 га 
L=145,07 м 

Відстань від 
урізу води 
50 м  
S=0,7222 га 
L=143 м 

12. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга Кресівського 
водосховища в районі 
вул. Паркова, 
Жовтневий район,  
м. Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

ТОВ 
«Криворізьк
а 
інвестаційна 
група» 

Відстань від 
урізу води 
197-271 м 
S=13,625 га 
L=550 м 

Відстань від 
урізу води 
50м 
S=2,835 га 
L=550 м 

13. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р. Інгулець в 
районі вул. Дачна в 
Центрально – Міському 
районі м. Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

Гр. 
Хіноцький 
В.А. 

Відстань від 
урізу води 
36-53 м 
S=0,3852 га 
L=86,3 м 

Відстань від 
урізу води 
17-20 м 
S=0,1540 га 
L=86,3 м 

14. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р. Інгулець в 
районі вул. Дачна, 18б, в 
Центрально – Міському 
районі м. Кривий Ріг 

Інститут «Дніпро- 
діпроводгосп» 

Гр. 
Юрченко 
Н.Л. 

Відстань від 
урізу води 
46 м 
S=0,1974 га 
L=41,1 м 

Відстань від 
урізу води 
26-37 м 
S=0,1360 га 
L=41,1м 

15. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р. Саксагань в 
районі пров. 
Даргомижського, 3а в 
Центрально – Міському 
районі м. Кривий Ріг 

ТОВ«Дніпроводп
роект» 

Гр. 
Задорожний 
В.К. 

Відстань від 
урізу води 
49-52 м 
S=0,1159 га 
L=23,5 м 

Відстань від 
урізу води 
11-12 м 
S=0,0278 га 
L=23,5 м 

16. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р. Саксагань в 
районі  санаторію-
профілакторію «Каскад» 
по вул. Зарічна, 1 в 
Центрально – Міському 
районі м. Кривий Ріг 

ТОВ«Дніпроводп
роект» 

ТОВ 
«Грімальді», 
ФК 
«Кривбас» 

Відстань від 
урізу води 
17-107 м 
S=2,0630 га 
L=382,5 м 

Відстань від 
урізу води 
11-50 м 
S=0,7831 га 
L=382,5 м 

17. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга ставка в районі 
вул. Ландау на території 
Дзержинського району 
м. Кривий Ріг 

ТОВ«Дніпроводп
роект» 

Гр. Бихно 
М.В. 

Відстань від 
урізу води 
45-80 м 
S=1,2848 га 
L=182,67 м 

Відстань від 
урізу води 
40-64 м 
S=9368 га 
L=182,67 м 

18. Водоохоронна зона та 
прибережна захисна 
смуга р. Саксагань в 
районі  вул. Генічеська 
на території 
Саксаганського району 
м. Кривий Ріг 

ТОВ«Дніпроводп
роект» 

ФОП 
Віліжинськи
й Ю.С. 

Відстань від 
урізу води 
53-144 м 
S=9,9570 га 
L=858,0 м 

Відстань від 
урізу води 
22-50 м 
S=4,5114 га 
L=858,0 м 
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Передбачається створення набережної по р. Саксагань від р. Інгулець до 

вул. Електроніки, скверу з каскадом водоскидів між вул. Леніна та 

Пастуховським кар’єром, набережної в районі ставків в балці Червоній (бувший 

ресторан «Поплавок»), набережної та скверу вздовж ріки Саксагань (мікрорайон 

Зарічний»), зони відпочинку вздовж ставків біля   другої міської лікарні. 

 

12.6 Заходи з охорони водного середовища та раціонального 

використання водних ресурсів 

Охорона водного середовища та раціональне використання водних ресурсів  

Кривого Рогу повинні бути досягнуто за допомогою наступних заходів: 

- проектування та будівництво нових колекторів (промислових стоків, 

шахтних вод, госпобутових стоків);  

- організація герметичної виробничої, госпобутової і зливової каналізації 

на проммайданчиках підприємств; 

- проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, 

удосконалення технології підготовки питної води;  

- розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних 

споруд (Центральних, Північних, Інгулецьких); 

- дотримання меж та режиму існуючих водоохоронних зон та прибережно-

захисних смуг річок, озеленення територій долин річок; розробка нових 

водоохоронних зон річок Інгулець, Саксагань та інших водних об'єктів на 

території міста; 

- розчистка річок та водойм міста;  

- заходи із захисту від підтоплення, у т.ч. спорудження дренажних мереж; 

- спорудження ефективних дренажних споруд, що забезпечують повне 

перехоплення фільтраційних вод та їх повернення до системи оборотного 

водопостачання; 

- створення протифільтраційних екранів на нових картах хвостосховищ; 

- реконструкція систем очищення дренажних вод; 

- забезпечення режиму гідрозахисту закритих шахт; 

- проведення моніторингу за комплексом режимних спостережень за 
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підземними та поверхневими водами в межах впливу кар'єрів, гірничих робіт 

та хвостосховищ; 

- модернізація системи зливових вод з території міста та промислових 

підприємств; 

- впровадження найменш водоємних технологій, застосування оборотних 

систем водопостачання; 

- використання дренажних, кар'єрних і шахтних вод в технологічних цілях, 

що дозволяє економити питну воду і частково утилізувати ці стоки; 

- вирішення питання утилізації шахтних вод та розробка оптимальних 

методів їх опріснення; вирішення також питання утилізації солей, що 

утворюються при опрісненні; 

- розробка проектів гранично допустимого скидання стічних вод і 

спеціальних регламентів скидання шахтних (кар'єрних) вод у поверхневі 

водойми; 

- розробка заходів щодо попередження та локалізації аварійних ситуацій, 

зокрема, прориву дамб хвостосховищ; організація мережі спостережних 

свердловин та інших заходів по гідрогеологічному та гідрологічного 

моніторингу. 

 

12.7 Ґрунти, захист навколишнього середовища від забруднення 

відходами 

В агроґрунтовому районуванні Криворізький промисловий регіон 

відноситься до Дніпропетровського району зони степу, де ґрунт представлений 

мало- та середньо гумусними чорноземами потужністю від 45 до 65см, а 

ґрунтоутворюючі породи – переважно лесами з тяжко суглинистим механічним 

складом. 

Землі промисловості займають майже 40% території міста Кривого Рогу, з 

них 78% використовуються підприємствами гірничо-металургійного комплексу 

для видобутку корисних копалин. Відмінною рисою гірничорудних підприємств 

є їх «розповсюдження» на величезних територіях. Дане поширення 

супроводжується повною фізичною ліквідацією ґрунтів на території кар'єрів, зон 
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воронкоутворення, відвалів, збагачувальних фабрик, хвостосховищ і інших 

проммайданчиків, а також деградацією ґрунтів, їх механічним і геохімічним 

засміченням. Дані землі на тривалий час або назавжди виведені з природного 

стану, втративши своє значення для сільського, лісового і рекреаційного 

господарств. 

 Помітно впливають на прилеглі до гірничорудних підприємств території  

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Через зміни рельєфу і 

умов поверхневого стоку спостерігається активізація ерозійних процесів. Значні 

території підтоплюються. Через великі площі порушених земель, відсутність 

щоденного  контролю та невелику екологічну свідомість громадян, території 

гірничих підприємств, особливо зони зрушення і прилеглі до них ділянки є 

притулком несанкціонованих звалищ. 

Рекультивація порушених земель здійснюється малими темпами. На 2010р. в 

місті всього порушено 8,582 тис. га, а виконано рекультиваційних робіт на площі 

0,002 тис. га. 

Низькі темпи  проведенням рекультиваційних робіт повязані  з: 

- непереведенням гірничорудними підприємствами порушених земель у 

категорію відпрацьованих, внаслідок чого відсутні земельні ділянки, які 

підлягають рекультивації та проекти на виконання цих робіт;  

- відсутністю законодавчої бази про обов'язкове відрахування коштів на 

виконання рекультиваційних робіт  у собівартості видобутих корисних копалин; 

-  повільним переоформлення підприємствами міста правоустановчих 

документів на землю,  

- відсутністю  механізму фінансування робіт по рекультивації земель 

відпрацьованих до 1990 р. за рахунок державного бюджету. 

Екологічні дослідження крупного масштабу забруднення ґрунтів 

проводилися науково-виробничим геолого-екологічним центром експедиції 

"Кривбасгеологія". За даними цих досліджень у центральній частині міста 

виявлений ряд ділянок, у ґрунтах яких визначене перевищення ГДК по свинцю, 

хрому, марганцю, цинку, нікелю, фосфору. Особливу увагу звертають аномалії 

свинцю, вміст якого перевищує ГДК у 3-4 рази, а подекуди –  у десятки разів.  
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Це, переважно, промислова зона та ділянки вулиць з інтенсивним 

автомобільним рухом (Соцмісто, 95-й квартал, Дніпропетровське шосе, сел. 

Залізничне). У районі розташування промислових підприємств («АрселорМіттал 

Кривий Ріг», «ХейдельбергЦемент Україна») вміст свинцю становить 500-700 

мг/кг, що у десятки разів перевищує значення ГДК. Значення коефіцієнту 

концентрації по решті території південного промвузла Кривого Рогу 

знаходяться у межах 1-1,5 ГДК.  

Забруднення ґрунтів цинком також пов'язане з розташуванням великих 

підприємств. Максимальний вміст цинку відзначений у районі «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», та становить 1500 мг/кг (майже 15 ГДК). У районі розташування 

коксохімічного виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг», «ХейдельбергЦемент 

Україна», ДП-9, заводу машинобудування "Комуніст" забруднення цинком 

становить 500-700 мг/кг. На решті території Кривого Рогу забруднення не 

перевищує 0,7-1,5 ГДК. 

Подібно цинку забруднення хромом приурочене до тих же підприємств. 

Для території південного промислового вузла вміст хрому становить 6-7 ГДК. 

Значна частина території південного промислового вузла знаходиться у 

межах зони забруднення нікелем (1-1,5 ГДК). Максимальний вміст нікелю у 

ґрунтах у районі коксохімічного виробництва, заводу "Комуніст" становить 100-

300 мг/кг (3-8 ГДК). 

Основними причинами забруднення  ґрунтів важкими металами, зокрема 

миш'яком, можна вважати недостатньо очищені викиди коксохімічного та 

металургійного виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг», які використовують 

для своєї діяльності вугілля. 

Більша частина центральної промзони Кривого Рогу, а також прилеглі до 

ЦГЗК та КРЕС території мають сильний та дуже сильний ступінь забруднення 

ґрунтів. На решті території переважає забруднення середнього ступеня, яке 

переривається рідкісними мало контрастними аномаліями. 

Заходи з охорони ґрунтів (земної поверхні) тісно пов'язані із заходами щодо 

стабілізації геологічного середовища і технологією ведення гірничих робіт. 

Порушення гірського масиву прямим чином зачіпає стан земної поверхні, 
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земельних ресурсів та ґрунту. Крім того, з даним питанням тісно пов'язана 

проблема утворення і розміщення виробничих відходів, представлених в 

гірничорудному комплексі переважно порожніми гірськими породами, 

включаючи хвости збагачення. 

При високій концентрації промислових об'єктів, зокрема гірничо-

металургійного комплексу, у місті в 2010 році утворено близько 268,664 млн. 

тонн відходів, з них розміщено в навколишньому природному середовищі 

173,525 млн. тонн. Основну частину промислових відходів складають відходи 

видобутку і збагачення залізної руди, які частково використовуються 

підприємствами гірничо-металургійного комплексу для нарощування гребель 

обвалування хвостосховищ, будівництва автомобільних і залізничних доріг в 

кар'єрах, виробництва щебеню. В І півріччі 2011 року утворено близько 131,097 

млн. тонн відходів, з них розміщено в навколишньому природному середовищі 

91,809 млн. тонн. 

Таблиця 12.13  

Обсяги утворення та розміщення відходів по рокам 

2010р.,тонн 
І півріччя 2011р. 
(очікувані), тонн 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства 

Утворено Розміщено Утворено Розміщено 
1 2 3 4 5 6 
1. ПАТ 

«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

32 307 016,02 16 391 361,315
 

14 538 696,0 9 608 654,0 

2. ПАТ «Північний 
ГЗК» 

107 345 200,0 82 921350,0 52 000 000,0 43 000 000,0 

3. ПАТ «Центральний 
ГЗК» 

32 051924,586 7 448 071,2 16 601 590,746 3 939 372,310 

4. ВАТ «Південний 
ГЗК» 

26 137 724,1488 23 613 459,548 12 960 343,042 11 962 209,630

5. ПАТ 
«Інгулецький ГЗК» 

62 810 393,433 43 029 696,871 31 046 387,5878 23 239 925,539
5 

6. ПАТ «Кривбасзаліз-
рудком» 

456 544,226 121 255,784 208 950,0 59 778,0 

7. ПАТ 
«Євраз Суха Балка» 

759 122,865 30,231 481 720,0 6,1 

8. ПАТ «Хайдельберг 
Цемент Україна» 

709,652 0,179 109,06 14,83 

9. ГЗК Укрмеханобр» 
ПАТ «ММК ім. 
Ілліча» 

6 795 421,8 19,82 3 260 080,0 8,0 

 Всього: 
268 664 056,7308173 525 244,948 131 097 876,4358 91 809 968,409

5 



 362
 

Промислові відходи представлені розкривними породами гірничорудного 

виробництва, шлаками і шламами металургійного виробництва та іншими 

багатьма видами відходів. У 2010 році всіма промисловими підприємствами 

міста утворено 268,665 млн. тонн промислових відходів, з них: 

1. І клас небезпеки - 0,000013 млн. тонн: 

- відпрацьовані ртутьвмісні лампи;  

- трансформатори;  

- конденсатори. 

2. ІІ клас небезпеки - 0,000550 млн. тонн: 

- відпрацьовані акумуляторні батареї з електролітом;  

- батареї свинцеві;  

- батареї нікель-кадмієві;  

- батареї лужні;  

- бабіт відпрацьований; 

- масла технічні, які містять мінеральні масла;  

- розчини цинковмісні (відходи кислот, лугів, солей);  

- розчини травлення кислі;  

- розчин хімічної розпарки;  

- розчин знежирювання. 

3. ІІІ клас небезпеки - 0,053911 млн. тонн: 

- окалина прокатного та ковально-пресового виробництва; 

- шлам хімічного чищення одягу; 

- ганчір'я промащене; 

- шлам хімічної розпарки; 

- шлам від мийки автотранспорту; 

- шлам з автомийки; 

- шлам миття електродвигунів; 

- шлам від очищення   електрообладнання; 

- шлам маслоуловлювачів; 

- шлам ЗОР; 
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- абразивно-металевий пил; 

- пил полірувальних кругів; 

- замащені опили; 

- пісок; 

- відходи електроізоляції; 

- відходи ЛФМ; 

- масла  технічні що є  не хлорованими емульсіями; 

- масла та мастила моторні;  

- відпрацьовані масляні фільтри; 

- відпрацьований силікагель від очищення транспортного масла; 

- відпрацьовані паливні фільтри; 

- відстій палива; 

- промащений залізнодорожній баласт; 

- нафтовідходи; 

- ґрунт, деревина, забруднені нафтопродуктами; 

- сажа котлоагрегатів; 

- конденсат компресорних станцій; 

- хімічні каталізатори; 

- каталізатори, вилучені з транспортних засобів. 

4. ІV клас небезпеки - 268,609 млн. тонн: 

- відходи розкривних порід;  

- хвости  збагачення;  

- відходи гумотехнічних виробів; 

- відходи деревини; 

- відходи господарсько-побутові; 

- відходи будівельні; 

- пластикові відходи;  

- відходи вогнетривких матеріалів; 

- відходи абразивних матеріалів; 

- відходи переробки м'яса; 

- макулатура; 
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- відходи електроізоляційних матеріалів; 

- відходи теплоізоляційних матеріалів; 

- відходи аспірації; 

- відходи рукавиць; 

- відходи спецвзуття; 

- відходи бавовняних тканин; 

- відходи зварювальних матеріалів; 

- відходи фільтрувальних матеріалів; 

- брухт та відходи кольорових металів; 

- відходи від комбінованих процесів вилуговування; 

- брухт та відходи чорних металів; 

- обрізки, висічки, стрічки, відходи плівкових поліетиленів низької та 

високої щільності; 

- шлам від пропарки цистерн; 

- шлами зливової каналізації; 

- шлам цеху виробництва виливниць; 

- шлам агломерації;  

- шлам фосоночавуноливарного цеху; 

- шлам фасонокрицеливарного цеху; 

- шлами металургійного виробництва; 

- шлам фабрик огрудкування; 

- шлам хімічного очищення води ТЕЦ;  

- шлам дробарних фабрик;  

- шлам градирень; 

- шлаки доменні гранульовані для виробництва цементів; 

- шлак пічний;  

- шлаки доменні (негранульовані)   вогневорідинні; 

- шлаки крицеплавильні конверторні (не вміщуючі ванадій) для 

доменних печей; 

- шлаки ливарні;  

- шлак  зварювальний;  
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- шлак кольорової виливки бронзи; 

- флюсовий шлак від наплавлювальних верстатів; 

- золошлаки;    

- пил доменних печей колошниковий; 

- пил неорганічний; 

- графіто-металевий пил;  

- пил ливарного двору; 

- пил феросплавів; 

- пил зольний вугільний; 

- пил очистки аспіраційного повітря цеху  виробництва виливниць; 

- пил очистки аспіраційного повітря перенавантаження шихти для 

виплавки чавуну; 

- пил  очистки аспіраційного повітря перенавантаження шихти для 

виплавки криці; 

- пил агломераційний;  

- лінолеум зіпсований (забруднений);  

- бій скла;  

- брухт вогнетривів; 

- виробниче сміття; 

- просип формувальної суміші виробництва вогнетривів; 

- стрижні та ливарні форми, які піддавались заливанню, що містять 

органічні зв'язувальні речовини;  

- матеріали  фільтрувальні   відпрацьовані;  

- стрічки конвеєрні відпрацьовані;  

- окалина;  

- окалина ковальсько-пресового виробництва; 

- конденсат компресорного устаткування;  

- шпала відпрацьовані;   

- накладки гальванічних колодок залізничного транспорту;   

- шпальна труха; 

- відпрацьовані шини;  
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- накладки  гальванічних  колодок  автомобільного  транспорту; 

- відпрацьовані прокладки автомобілів; 

- відпрацьовані фільтротканини;  

- відходи зварювального виробництва;  

- залізовміщуючий змив;  

- відпрацьовані флюси; осад промислових стоків;  

- хімічні осади;  

- суміші формувальні на основі фуранових смол;  

- мул дощової каналізації;  

- відходи випалу вапна; 

- круги абразивні відпрацьовані;  

- фільтруючий матеріал хімічного очищення води ТЕЦ;  

- рукава фільтрувальні відпрацьовані; 

- відходи карбіду кальцію; 

- відсів вапняку; 

 - канатне мастило;  

- відпрацьована сальникова набавка;  

- паранітові прокладки відпрацьовані;  

- дорожній зміт;  

- залишки механічної очистки ємностей та сховищ з 

кам'яновугільною смолою; 

- фуси кам'яновугільні; 

- кисла смолка. 

В місті, як і по всій області, немає полігонів для захоронення 

високотоксичних відходів. У зв'язку з більш жорсткими вимогами до 

розміщення та поховання токсичних відходів багато підприємств накопичує 

токсичні відходи у власних, не завжди  пристосованих для таких цілей, 

нагромаджувачах. 
 

Захист від забруднення твердими побутовими відходами 

За 2010 р. у місті утворено твердих побутових відходів в обсязі 287,765 тис. 
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т.  Для їх складування у місті експлуатується 4 полігони, які знаходяться на 

балансі управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.  

ТОВ «Екоспецтранс» експлуатує згідно договору з управлінням 

благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради 2 

полігони ТПВ: 

1. У Саксаганському районі –  в гірничому відводі ш. «Родина». Земельна 

ділянка площею 23,8га відведена рішенням міськвиконкому №126/12 від 

23.05.1991 р. під полігон ТПВ, біля відвалів ВАТ «ЦГЗК». Відсоток наповнення 

складає 98,9% (інформація ТОВ «Екоспецтранс»), проектна потужність 5736 

тис. м3.  Між управлінням благоустрою та житлової політики та ТОВ 

«Екоспецтранс» укладено договір на його експлуатацію.  Полігон забезпечений 

під'їзною дорогою з твердим покриттям,  дезбар'єром для дезінфекції ходової 

частини автомобілей, шлагбаумом та побутовими приміщеннями. Виконується 

ущільнення заскладованих ТПВ та  пошарова пересипка інертними ізолюючими  

матеріалами.  Згідно затверджених графіків, санепідстанцією проводиться  

лабораторний контроль атмосферного повітря, грунту та грунтових вод в 

санітарно-захисній зоні полігону. 

2. У Центрально-Міському районі – район шахти ім. Валявка, земельна 

ділянка загальною площею 7,5га (фактично під 1 чергою – 4,5га), в наявності акт 

на право постійного користування земельною ділянкою та проектно-технічна 

документація з висновком експертизи. Відсоток заповнення –  100%, згідно 

наказу від 27.05.2009 р. № 227 ТОВ «Екоспецтранс» здійснено консервацію 

першої черги полігону. В 2009 р. введено в експлуатацію ІІ чергу полігону 

площею 2,5га, проектною потужністю 440 тис. м3. Всього за 2009 р. на 

будівництво полігону з міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища виділено коштів у сумі 645,4 тис.грн., з обласного бюджету – 3300 

тис. грн. Загальний обсяг фінансування заходу склав 3945,4 тис. грн. 

Полігон ТПВ в Тернівському районі (гірничий відвод Ганнівського 

кар’єру): площа полігону – 10га, проектна потужність – 762 тис. м3, знаходиться 

на балансовому обліку управління благоустрою та житлової політики виконкому 
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міської ради з 2006 року,  (правоустановчі документи на земельну ділянку 

відсутні). Управління капітального будівництва виконує  роботи по розробці 

проекту відводу земельної ділянки під новий полігон. Полігон забезпечений 

під'їзною дорогою з твердим покриттям,  дезбар'єром для дезінфекції ходової 

частини автомобілей, шлагбаумом та побутовими приміщеннями. Виконується 

ущільнення складуємих ТПВ та  пошарова пересипка інертними ізолюючими  

матеріалами. 

Полігон ТПВ в Інгулецькому районі: площа полігону – 18га, проектна 

потужність – 796 тис.м3.  

Крім того, по місту велика кількість неорганізованих звалищ побутових 

відходів, більша частина яких розміщена в пониженнях рельєфу місцевості 

(балок, кар’єрів, берегів річок тощо), що являє собою джерело забруднення 

ґрунтів, підземних і поверхневих вод. 
 

Заходи щодо зниження техногенного впливу на ґрунти, економії 

земельних ресурсів, зменшення впливу відходів 

Для зниження техногенного впливу підприємств на ґрунти та економії 

земельних ресурсів, а також для зменшення впливу на довкілля промислових та 

побутових відходів повинні виконуватись такі заходи: 

- рекультивація порушених земель (відпрацьованих кар’єрів, зон зрушення 

земної поверхні, відвалів кар'єрів та шахт) із створенням повноцінних 

ландшафтів на порушених землях і обґрунтованим цільовим використанням 

останніх; 

- при будівництві та розвитку гірничих робіт зрізання та збереження 

родючого шару землі в спеціальних складах з подальшим цільовим 

використанням на порушених територіях і сільськогосподарських угіддях; 

- оптимізація параметрів планувальних робіт, розміщення  

проммайданчиків підприємств з урахуванням тривалої перспективи з метою 

економії земельних площ; 

- розміщення розкривних порід у відпрацьованих просторах кар'єрів, шахт 

і зон обвалення (або на ділянках прогнозованої зони обвалення) з подальшою 
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рекультивацією земель; 

- перехід на відкрито-підземний спосіб розробки, що дозволить 

відмовитися від додаткових земельних угідь; 

- спорудження раціональних систем ливневої каналізації із забезпеченням 

протиерозійного захисту територій; 

- використання розкривних порід для будівництва гребель хвостосховищ 

та виробництва щебеню; 

- упровадження технологій утилізації відходів металургійного 

виробництва; 

- використання хвостів збагачення і шлаків доменного і сталеплавильного 

виробництв для закладки виробленого простору; 

- впровадження технологій переробки некондиційних фракцій рудної маси, 

заскладованих у відвалах шахт і техногенних родовищ залізовмісних пісків 

хвостосховищ з виробництвом товарного залізорудного концентрату; 

- будівництво спеціальних полігонів для організованого складування 

промислових відходів I, II и III класів небезпеки; 

- складування будівельних відходів та інших відходів четвертого класу 

небезпеки (будівельні відходи, відпрацьовані формувальні піски тощо) на площі 

відвалів і зон обвалення (при обґрунтуванні можливості такого суміщення), що 

дозволить не відводити додаткові землі під зберігання відходів; 

- розробка технологій згрудкування (затвердіння) відходів збагачення з 

можливістю їх поховання в зонах обвалення та відроблених кар'єрах; 

- скорочення виходу відходів у процесі розкриття, підготовки 

відпрацювання кар'єрів і шахт в результаті оптимізації параметрів розкривних 

робіт, підвищення кутів бортів кар'єрів, зниження розубожування, комплексного 

використання попутно видобутих корисних копалин; 

- придбання обладнання, спецтехніки для збирання, транспортування та 

складування побутових відходів; 

- будівництво екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів, 

реконструкція існуючих полігонів з досягненням максимального рівня 

екологічної безпеки; 
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- будівництво сміттєпереробних заводів для вилучення з побутових 

відходів вторинної сировини; 

- вивчення екологічної ситуації на існуючих полігонах і звалищах; 

- рекультивація виведених з експлуатації полігонів побутових відходів, 

забезпечення локалізації негативного впливу полігонів на навколишнє 

середовище. 

Розміщення полігонів промислових та будівельних відходів вирішується 

безпосередньо промисловими підприємствами міста, що мають такі відходи, з 

дозволу місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого 

самоуправління при дотриманні нормативів екологічної безпеки та забезпечення 

можливості подальшого господарського використання. 

Щодо проблеми поводження з ТПВ слід відмітити, що вона є одною з 

пріоритетнійших, займаючи в системі міського господарства друге місце по 

витратам та інвестиціям після сектору водозабезпечення та каналізації. В 

останній час енергетичний потенціал ТПВ розглядається як значимий резерв 

збільшення паливно-енергетичних ресурсів України, оптимальними заходами 

для вирішення даного питання є відмова від вилучення земельних ділянок для 

будівництва полігонів ТПВ та будівництва сміттєспалювальних заводів. 

Сучасний рівень розвитку техніки та технології дозволяє переробляти ТПВ як 

змішані так і відсортовані без утворення відходів (залишку) та шкідливого 

екологічного впливу на оточуюче природне середовище. Зважаючи на це, 

необхідно розглядати питання про впровадження схеми комплексного 

поводження з ТПВ, а саме, розміщення виробничих комплексів, які включають: 

сортування ТПВ, виробничі дільниці по виробництву з отриманої вторсировини 

товарної продукції, теплової та електроенергії, та технології з мінімізації обсягів 

та негативних властивостей кінцевих відходів, а саме відходів сортувально-

переробного комплексу.  

Генеральним планом  рекомендується спорудження двух нових 

сміттєпереробних заводів в місті Кривий Ріг. Їх розміщення планується на 

наступних земельних ділянках:  

- земельна ділянка загальною площею 109,00га, поблизу селища Авангард; 
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- земельна ділянка загальною площею 42,50га, поблизу ДП-9 ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг». Земельні ділянки розташовані як в межах міста, 

так і  поза межами. 
 

12.8 Санітарно-захисні зони підприємств міста 

Санітарно-захисна зона – спеціально організована територія, яка 

організується між джерелами шкідливих впливів промислових та інших 

підприємств і сельбищними об'єктами та призначена для зниження рівнів 

шкідливих впливів до припустимих значень. 

Головна частина підприємств та виробництв міста Кривого Рогу, згідно 

санітарної класифікації підприємств, виробництв та споруд і розмірів санітарно-

захисних зон для них (Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів ДСП-173-96, додаток 4), відноситься до слідуючих основних 

класів з нормативною санітарно-захисною зоною: 

1. Клас І. А. Санітарно-захисна зона 1500 м: 

- підприємства та виробництва по видобуванню залізних руд відкритим 

способом з використанням вибухових засобів (наприклад, кар’єри ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», 

ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ 

«ММК ім. Ілліча»); 

2. Клас І. Санітарно-захисна зона 1000 м: 

- підприємства по виробництву портландцементу (ПАТ 

«ХайдельбергЦемент Україна»); 

- гірничо-збагачувальні фабрики, фабрики агломерування руд чорних 

металів (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ 

«Центральний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК»); 

- виробництво чавуну і сталі (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг); 

- коксохімічне виробництво (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг); 

- виробництво асфальтобетону; 

3. Клас ІІ. Санітарно-захисна зона 500м: 

- виробництво по переробці домених та сталеплавильних шлаків(ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг); 
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- полігони твердих побутових відходів; 

- прокатні цехи; 

4. Клас ІІІ.  Санітарно-захисна зона 300 м: 

- відвали гірничодобувної промисловості ( п. 8.33 ДСП-173-96); 

- хвостосховища гірничо-збагачувальних комбінатів ( п. 8.33 ДСП-173-96); 

- кладовища; 

5. Клас ІV.  Санітарно-захисна зона 100 м: 

- виробництво бетонних виробів; 

- виробництво по видобуванню руд металів шахтним способом (шахти ПАТ 

«Кривбасзалізрудком», ПАТ «Євраз Суха Балка», шахтоуправління ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Центральний ГЗК» (ш. ім. Орджонікідзе) 

- підприємства по обслуговуванню автомобілів (вантажні автомобілі, 

автобуси); 

- хімчистки; 

- виробництво машин та приладів; 

- підприємства металообробної промисловості; 

- залізничні вокзали, автовокзали; 

6. Клас V.  Санітарно-захисна зона 50 м: 

- столярно-теслярські та меблеві підприємства; 

- підприємства по обслуговуванню автомобілів (легкові автомобілі) 

- друкарні; 

- швейні фабрики; 

- виробництво взуття; 

- хлібзаводи, молокозаводи, овочесховища ті інше. 

Санітарно-захисні зони зони багатьох підприємств міста, особливо  гірничо-

металургійного комплексу, перетинаються. Багато підприємств міста мають 

розрахункові (не нормативні) санітарно-захисні зони, що дозволяється (п. 5.7 

ДСП-173-96). Слід відмітити, що всі гірничорудні об'єкти по відкритому 

видобутку руди Кривбасу по санітарній класифікації мають бути віднесені до 

підприємств класу 1. А з нормативною санітарно-захисною зоною 1500м – до 

кар'єрів з видобутку залізних руд відкритим способом з використанням 



 373
вибухових засобів. Але, враховуючи ситуацію  в місті стосовно розселення та 

рудничних розробок  в довоєнні і післявоєнні роки, забудови та особливості 

розвитку кар'єрів в 50-60 роки, існуючі тоді нормативні вимоги (або їх 

відсутність), нормативна 1,5-кілометрова відстань від зони вибухових робіт 

кар'єрів до сельбищної зони не завжди витримується. Відповідно до санітарних 

норм СН-245-71 (до виходу у світ ДСП-173-96), розмір СЗЗ для залізорудних 

кар'єрів встановлювався рівним 500м. Санітарними правилами (п. 5.7 ДСП-173-

96) при належному обґрунтуванні допускається скорочення розмірів СЗЗ 

кар'єрів до 500м.  Але фактично при високому фоновому забрудненні повітря в 

місті, досягнення прийнятних концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі на межі як нормативної, так і розрахункової скороченої 

СЗЗ часто не досягається. Територія СЗЗ залишається при цьому «буферної» 

зоною, але не так для досягнення санітарно-гігієнічних нормативів, як  для 

зниження рівнів шкідливих факторів з більш високих значень до більш низьких.  

Тобто, при будь-яких розмірах СЗЗ (зменшених, нормативних, збільшених)  

в існуючих умовах наднормативно забрудненого повітря Кривого Рогу не буде 

виконуватися санітарна вимога – на зовнішній межі санітарно-захисної зони, 

зверненої до житла, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні 

перевищувати їх гігієнічні нормативи. В таких умовах проектування і 

будівництво об'єктів, технічна реконструкція існуючих об'єктів в Кривому Розі 

повинні реалізуватися тільки з виконанням компенсаційних заходів зі 

зменшення викидів в атмосферне повітря. Рішення проблеми наднормативного 

фонового забруднення атмосферного повітря в місті можливе тільки за 

поетапної реалізації екологічної програми такої, як Довгострокова програма по 

вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього 

природного середовища на 2011-2022 роки. В межах затверджених санітарно-

захисних зон підприємств міста знаходиться певна кількість житлових будинків 

та проживає певна кількість мешканців. Відселення мешканців проводиться 

згідно затверджених графіків. 

Інформація про відселення мешканців із санітарно-захисних зон наведена в 

таблиці 12.14. Підприємства, в санітарно-захисних зонах яких проживають 



 374
мешканці, повинні проводити: інвентаризацію житла, обґрунтування термінів 

відселення мешканців, розрахунок компенсації втрати житла. 

Таблиця 12.14  

Графік відселення із СЗЗ Назва 
підприємства Адреса Кількість 

мешканців 
Рік відселення 

1 3 4 5 
ПАТ 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

вул. Орджонікідзе, 4, 35, 46, 
48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 
60, 64, 66; вул. Тбіліська, 1, 4; 

вул. Островського, 1. 

742 чоловіка Планується 
провести у термін 

2010-2015р.р. 

ш. «Родина» 
ПАТ 
«Кривбасзалізрудк
ом» 

вул. Магнітогорська, 28, кв. 1-
7; 

вул. Магнітогорська, 27, кв. 1-
2;  

вул. Магнітогорська, 25, кв. 1-
3; 

вул. Магнітогорська, 23, кв. 1-
2; 

чоловік 16, сімей 
7 
чоловік 9, сімей 7 
чоловік 12, сімей 
3 
чоловік 9, сімей 3 

2004, 2005, 
2009р.р. 
2010р. 

2005, 2007 та 
2011р.р. 

2009, 2010р.р. 

ПАТ «Інгулецький 
ГЗК» 

сел. Степове 226 чоловік, 116 
сімей 

2010-2015р.р. 

Шахта ім.Леніна  
ПАТ 
«Кривбасзалізрудк
ом»  

вул.Ломоносова, б.19 
вул.Снігірьова, б.75, 103 

2 
4 

2011 
 

Шахта 
“Гвардійська» 
ПАТ 
«Кривбасзалізрудк
ом» 

вул.Лаштоби 12 2011 

вул. Ужгородська, №2,4 кв. 1,2 4с./7чол. 
4с./6чол. 

буд. №2 – 2011 
буд. №4-2015 

вул. Радищева, №1,2,3,4 кв. 1,2 4с./6 чол. 
2с./3чол. 
2с./4 чол. 
2с./4 чол. 

буд. №1-2011 
буд. №2-2013 
буд. №3 - 2015 
буд. №4 – 2014 

вул. Скреперна №1,3 кв. 1,2 2с./4 чол. 
3с./6чол. 

буд. №1-2013 
буд. №3-2014 

ш.”Октябрьска” 
ПАТ  
«Кривбасзалізрудк
ом» 
  

вул. 9-го Січня, №3 кв.1, 2 1с./1чол. буд. №3-2012 
Таблиця 11.14  
ш. ім. Фрунзе,  
ПАТ «Євраз Суха 
Балка» 
 

вул. Фрунзе, 12  6с/21чол. 
 

відселення 
мешканців із СЗЗ 

проведено в 
повному об’ємі в 

2007 році 
 

Територія санітарно-захисних зон підприємств міста повинна бути 

планувально організована, озеленена і упорядкована.  
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12.9 Тваринний світ, рослинний світ, об’єкти природно-заповідного 

фонду. Тваринний світ 

В зоогеографічному районуванні Криворізький промисловий регіон 

відноситься до Українського степового зоогеографічного округу. 

Кривий Ріг є регіоном з надзвичайно високим рівнем техногенного 

навантаження на екосистеми. Останні формувалися за зональним типом (як 

степові), але під впливом господарчої діяльності набули інших рис. 

Степові екосистеми, яким притаманна більш висока інтенсивність обміну 

речовиною та енергією, ніж лісовим є більш вразливими. Основою 

екосистеми є автотрофний рослинний покрив, який швидко змінюється під 

впливом антропогенних факторів, що зумовлює трансформацію всіх ланок 

трофічних ланцюгів, у тому числі і фауни.  

На території Криворіжжя на межі зникнення нині існує 43 види тварин, 

занесених до Червоної Книги України, з них 2 види, які занесені до 

Європейського червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою 

зникнення у світовому масштабі. За останні роки зникло більше 25 видів тварин, 

що відносились до категорії рідких та зникаючих. 

Діяльність промислових об'єктів та транспорту міста  надає на флору і 

фауну такі основні види впливів: 

- пригнічуючий та відлякуючий вплив від шуму, вібрації, присутності 

механізмів і людини; 

- територіально-просторовий вплив – промислові об'єкти фізично 

перешкоджають перебуванню, поширення та пересуванню живих організмів, 

знищуються місця мешкання тварин, створюються ландшафти, не природні для 

перебування тих чи інших тварин і рослин; 

- пряме фізичне знищення рослинності і тварин, не здатних до швидкої 

міграції, грунтової фауни і мікрофлори; 

 - забруднення інших компонентів навколишнього середовища, де 

перебувають тварини і рослини: атмосферного повітря, грунту, поверхневих вод. 

 Техногенний пресинг спричиняє не лише зникнення окремих видів, а й 

загальну деградацію фауністичних комплексів степових біогеоценозів: 
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структура угрупувань спрощується, видове багатство зменшується, зростає 

доля видів-космополітів. Створення лісосмуг та штучних лісів сприяє змінам 

структури та чисельності угрупувань. Таким чином антропогенні впливи 

зумовлюють суттєві зміни у складі тваринних угрупувань Криворіжжя. 

Рослинний світ 

В геоботанічному районуванні Кривий Ріг відноситься до підзони 

різнотравно-ковильних степів степової зони України. У наш час на Криворіжжі 

майже не залишилося екосистем та рослинних угрупувань, які б не відчували 

на собі антропогенного впливу. Наслідки антропогенного впливу виражені в 

трьох основних формах: повне знищення рослинного покриву; створення 

культурних фітоценозів на місці природної рослинності; синантропізація 

природного рослинного покриву – поступові зміни складу та структури 

рослинності під дією антропогенних факторів. 

За дослідженнями Криворізького ботанічного саду флора Криворіжжя 

нараховує 662 види, які відносяться до 336 родів та 83 родин. Збіднення 

генофонду місцевої флори відбувається як за рахунок повного знищення 

місцевих популяцій видів, так і за рахунок скорочення їх ареалу та чисельності. 

До категорії зникаючих та рідкісних рослин Криворіжжя віднесено 99 видів. З 

них 22 види занесені до Червоної Книги України: астрагал шерстистоквітковий, 

брандушка різнобарвна, гімносперіум одеський, дрік скіфський, карагана 

скіфська, півники понтичні, ковила волосиста, ковила Лессінга, ковила 

найкрасивіша, ковила вузьколиста, ковила українська, тюльпан Шренка, 

тюльпан дібровний, тюльпан бузький, сон чорніючий, рястка Буше, зіновать 

Скоробічевського, крокус сітчатий, цимбохазма дніпровська, цибуля лінійна, 

шоломниця весняна, пирій ковилолистий. 

За останні 70 років в межах Криворіжжя з'явилось більше 70 видів 

адвентивних рослин. Експансія адвентивних видів, постійне розширення їх 

популяцій приводить до зміни видового складу, систематичної та екологічної 

структури флори. Адвентивні рослини не тільки стають конкурентами місцевих 

видів, але й часто схрещуються з ними, утворюючи гібриди. Небезпечними 

адвентивними рослинами на Криворіжжі є амброзія полинолиста, амброзія 
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трироздільна, чорнощир (циклахена дурнишниколиста), нетреба колюча, 

нетреба звичайна, злинка канадська, гринделія розчепірена та інші. 

Під дією антропогенних чинників відбувається значна фрагментація 

рослинного покриву. Невеликі ділянки природної рослинності, які просторово 

локалізовані одна від одної, збереглися лише на деяких схилах річок Інгулець, 

Саксагань. Останнім часом з поширенням будівництва та огородництва 

фрагментація рослинного покриву досягла критичного рівня. Головним 

екологічним наслідком антропогенного впливу на рослинний покрив є збіднення 

видового складу флори, космополітизація та уніфікація, еволюційні наслідки 

(різні генетичні порушення у рослин), заміна ендемічних рослин, занос та 

експансія (поширення) ідвентивних видів. 

Площа всіх зелених насаджень у місті складає 16222,0га, у тому числі 

об’єктів зеленого господарства, які знаходяться на балансовому обліку 

управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради – 1379,7га, 

у тому числі: 21 парк – 303,4га, 16 садів – 54,73га, 116 скверів – 98,88га, 6 площ 

– 3,05га, 21 бульвар – 51,69га, 11 набережних – 30,99га, зелених зон біля ставків, 

на пляжах – 92,15га, насаджень на кладовищах – 247,4га, розсадникиків – 

182,0га, 164 зелених зони на вулицях та проспектах – 315,42га. 

В межах міста знаходяться землі Криворізького і Дзержинського лісництв 

державного підприємства «Криворізьке лісове господарство» загальною площею 

3125га, в тому числі по районах: Ценрально-Міський  – 608га, Інгулецький – 

309га, Довгинцевський – 519га, Саксаганський – 472га, Дзержинський – 204га, 

Жовтневий – 382га, Тернівський – 631га. Із загальної площі земель лісового 

фонду лісами вкрито 2153га. 

Об’єкти природно-заповідного фонду 

Загальна площа заповідних територій (14 об’єктів) на 01.07.2011р. по          

м. Кривому Рогу становить 398,045га, із  них загальнодержавного значення – 

165,0га (3 об’єкти: ландшафтний заказник «Балка Північна Червона», геологічна 

пам’ятка природи «Скелі МОДРу», Криворізький ботанічний сад АН України); 

місцевого значення – 233,045га (11 об’єктів, які представляють собою в 

основному геологічні пам’ятки природи). 
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Об’єкти природно-заповідного фонду м. Кривого Рогу наведені в таблиці 

11.15. 

Таблиця 11.15 

№ Назва Категорія Площа, 
га 

Підпорядкованість 

1 2 3 4 5 
Об’єкти загальнодержавного значення 

1 Балка Північна 
Червона 

Ландшафтний заказник 
загальнодержавного 

значення 

28,0 Криворізька міська рада, 
УМіА 

2 Скелі МОДРу Геологічна памятка 
природи загально- 

державного значення 

62,0 Криворізька міська рада, 
УМіА 

3 Криворізький 
ботанічний сад 

Національної академії 
Наук України 

Ботанічний сад, об’єкт 
загальнодержавного 

значення 

75,0 Криворізький ботанічний 
сад НАН України 

Об’єкти місцевого значення 
4 Візирка Ландшафтний заказник 121,0 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 
5 Балка Північна 

Червона 
Ландшафтний заказник 26,0 Криворізька міська 

рада,УМіА 
6 Виходи аркозових 

пісковиків 
Геологічна пам’ятка 

природи 
4,0 ВАТ «Південний ГЗК» 

7 Сланцеві скелі Геологічна пам’ятка 
природи 

4,0 ШУ ПАТ «МітталСтіл 
Кривий Ріг» 

8 Скелеватські виходи Геологічна пам’ятка 
природи 

9,0 ВАТ «Південний ГЗК» 

9 Пісковикова скеля Геологічна пам’ятка 
природи 

1,0 ВАТ «Південний ГЗК» 

10 Виходи амфіболітів Геологічна пам’ятка 
природи 

5,0 ПАТ 
«Кривбасзалізрудко», 

ш. «Родіна» 
11 Дерево культурної 

груші 
Ботанічна пам’ятка 

природи 
0,03 ГЗК «Укрмеханобр» СП 

ПАТ  «Маріупольский 
металургійний комбінат 

ім.Ілліча» 
12 Дендрологічний парк Ботанічний сад 27,0 ДП «Криворізьке лісове 

господарство» 
13 Парк ім. газети 

«Правда» 
Парк-пам’ятка садово-
паркового мистецтва 

36,0 УБЖП виконкому 
Криворізької міськради 

14 «Старовинна груша 
на Карнаватці» 

Ботанічна памятка 
природи 

0,015 ПОГ Криворізьке УВП 
Українського товариства 

сліпих 
 

Через територію Дніпропетровської області проходить два 

транснаціональних екологічних коридори вищого рівню – Дніпровський 

меридіональний та Південноукраїнський степовий широтний. Згідно рішенню 

Дніпропетровської обласної ради від 19.03.2002 р. № 525-22/ХХІІІ, уся 
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територія, яка прилягає до русел рік Інгулець та Саксагань в межах Кривого 

Рогу та Криворізького району входе до складу регіональних екологічних 

коридорів в рамках Програми національної екомережі –  Саксаганського та 

Інгулецького  регіональних екокоридорів. 

Екологічні коридори належать до природоохоронних територій, однак на 

відміну від об’єктів природно-заповідного фонду, в їх межах може зберігатися 

традиційний спосіб господарювання, якщо останній не спричиняє принципових 

змін у структурі і  напрямках процесів, які притаманні даному типу екологічних 

систем.  

За даними «Екологічного атласу Дніпропетровської області», розробленого 

Інститутом проблем природокористування та екології. НАН України, 

Дніпропетровськ, 2009р.», в склад  Саксаганського та Інгулецького  

екокоридорів входять наступні техногенні елементи: 

Саксаганський екокоридор: 

1. Ганнівський кар’єр, автомобільні відвали на східному борті ПАТ 

«ПівнГЗК» – 45,0га; 

2. Ділянки № 1, 2 (р-н п/с) ПАТ «ПівнГЗК»  – 44,0га; 

3. Першотравневий кар’єр. Автомобільні відвали № 1 і 2 ПАТ «ПівнГЗК»  – 

90,0га; 

4. Відвал № 3-біс ПАТ «Євраз Суха Балка» –  30,0га; 

5. Зона провалів і відвали порожніх порід ш. «Ювілейна» –  145,4га; 

6. Зона провалів і відвали порожніх порід ш. «Фрунзе» – 59,2га; 

7. Відвал «Східний вал» кар’єру № 2 (рекультивований) ПАТ «ЦГЗК» –  

8,5га; 

8. Кар’єр №1, відвал №5 ПАТ «АрселорМіталл Стіл Кривий Ріг»  –14,0 га. 

Інгулецький екокоридор: 

1. Автовідвал кар’єру № 3 ВАТ «ПівдГЗК» – 54,0га; 

2. Частина території «Шимановського» відвалу – 35,7га; 

3. Частина території «Правобережного» відвалу – 33,0га; 

4.  Відвал №3 (рекультивований) ПАТ «ІнГЗК» – 147,5га; 

5. Відвал №1 ПАТ «ІнГЗК» –  112,0га; 
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6. Візирка – 121,0га. 

Перелік вказаних територій планується доповнити ділянками-зонами 

зрушення шахт «Гвардійська», «Родина», ім. Артема-1, зоною колишніх 

розробок Червоної балки (вул. Урицького), шахти ім. Калініна (Карнаватка), 

старого гранітного кар’єру нижче греблі Карачунівського водосховища та 

інших. 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 19.03.2002 р. № 525-

22/ХХІІІ (додаток № 2 до рішення) затверджено наступні цінні природні 

території, що резервуються для подальшої організації об'єктів природно-

заповідного фонду в межах міста Кривого Рогу в рамках реалізації Програми 

національної екомережі України; територія природного походження – 

петрофільно-степовий балковий комплекс Балка Північна Червона (з 

розширенням існуючих об’єктів); територія техногенного походження – Суха 

Балка (створення нового об’єкту). 

Крім того, вказаним рішенням, зарезервована територія для подальшої 

організації  об’єкту природно-заповідного фонду – Карачунівського, який 

представлений  ділянками природного ландшафту вздовж Карачунівського 

водосховища (Криворізький район, с. Валове, Кіровка, Новогданцівка, Вільне, 

Інгулець). Заплановано також до цього об’єкту включити території Кривого 

Рогу, які примикають до Карачунівського водосховища з південного сходу та 

півдня – затоплений гранітний кар’єр, русло та прируслову частину ріки 

Інгулець нижче греблі водосховища.  

Ядрами (основними об’єктами природно-заповідного фонду, які сприяють 

збереженню і відтворенню біорізноманіття)  екомережі Кривого Рогу є об’єкти: 

Балка Північна Червона (державного значення), Балка Північна Червона 

(місцевого значення), Скелі МОДРу, Криворізький ботанічний сад, Візирка. 

Оскільки прийняття остаточних рішень щодо встановлення охоронного 

статусу для кожної конкретної територіальної ділянки екологічної мережі 

потребує детальних дослідних і проектних робіт, до їх проведення необхідно 

встановити типові охоронні режими згідно з науковими рекомендаціями, 

розробленими групою експертів для кожного з типів екосистем окремо. Такі 
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режими необхідно затвердити юридично, із вимогою щодо обов’язкового 

дотримання цього режиму з боку землекористувачів, а також розроблення і 

впровадження механізму щодо покарання порушників режиму охорони земель, 

зарезервованих для заповідання та створення екологічних коридорів екомережі.   

Слід відмітити перспективну для заповідання територію, яка зараз 

знаходиться на межі Кривого Рогу (вул. Центральна, Обсерваторна). Свого часу 

тут був маєток (Новопавлівська економія) поміщика Харіна (селище Ново-

Павлівка). Частина маєтку розміщена в Тернівському районі міста, частина – за 

його межами. Чудово зберігся комплекс споруд: будинок управителя маєтком, 

млин з підземним тунелем, мости, стайні з манежем і т.д. Маєток з’єднується із 

старим чудовим парком (парк «Веселі Терни»), який розміщений в заплаві р. 

Саксагань. В парку є декілька дубів 200-400-річного віку. Ріка Саксагань в 

цьому місці має меандри, є стариця старого русла, існуюче русло 

розгалужується. Названа територія рекомендується для створення комплексного 

архітектурно-ботанічно-гідрологічного заказника «Маєток Харіна». 

Також пропонується створення архітектурно-геологічно-гідрологічного 

заказника «Гданцівський», в якому представлені: будівлі дореволюційного 

селища Гданцівка, старовинна будівля насосної станції Гданцівського чавунно-

ливарного заводу, Інгулецький міст (міст Белелюбського) Єкатерининської 

залізниці через р. Інгулець 1884 р. та водопропускний тунель під залізницею і 

т.і. Крім того, заслуговує уваги русло ріки, виходи скель, відслонення 

кристалічних сланців та петрофільна флора по берегам ріки, дореволюційні 

розробки залізних руд. 

В якості зони озеленення та рекреації (ландшафтного парку) цікавим 

являється затоплений кар’єр на Карнаватці (район колишньої шахти ім. 

Калініна, вул. Геологічна, Свердлова, Толстого), який на протязі багатьох років 

використовується місцевим населенням для відпочинку. Пропонується також 

створення ландшафтних парків в районі старих кар’єрів Червоної Балки (вул. 

Урицького), вул. Весняна (МОДР) та інших територій, порушених старими 

гірничими роботами. Передбачена реконструкція парків ім. Б. Хмельницького, 

ім. Павлова (Карачуни), парка по вул. Мусорського, створення скверу с 
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каскадом  водоскидів між вул. Леніна та Пастуховським кар’єром, зони 

відпочинку «Саксагань» в районі ставків біля другої міської лікарні, набережної 

та скверу вздовж ріки Саксагань (мікрорайон Зарічний»). 

Заходи з охорони, збереження, утримання природно-заповідного 

фонду міста та охорони рослинного і тваринного світу 

Головними заходами з охорони флори і фауни є реалізація компенсаційних 

заходів зі створення територій-притулків флори і фауни замість порушених 

діяльністю людини, а також максимально можливе збереження існуючих 

зелених насаджень, проведення рекультиваційних робіт та озеленення. Важливі 

планувальні рішення по максимальному видаленню джерел шкідливих факторів 

і їх санітарно-захисних зон від об'єктів природно-заповідного фонду. 

Для покращення стану об’єктів природно-заповідного фонду Кривого Рогу 

передбачені такі заходи: 

- організація та проведення інвентаризації земель природно-заповідного 

фонду; 

- оформлення землевпорядної документації щодо встановлення в натурі (на 

місцевості) меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду з 

оформленням їх відповідними знаками і інформаційними матеріалами та 

нанесення меж на планово-графічні матеріали; 

- встановлення в натурі (на місцевості) межі територій та об’єктів природно-

заповідного фонду з оформленням їх відповідними знаками і  інформаційними 

матеріалами та нанесення меж на планово-графічні матеріали;   

     - формування реєстру власників земель природно-заповідного фонду та 

землекористувачів; 

       - створення нових об'єктів природно-заповідного фонду у рамках 

екологічного коридору Дніпропетровської області на техногенно-порушених 

землях; 

    - проведення санітарних рубок лісових насаджень, лівквідація стихійних 

звалищь;  

    - передача рекультивованих земель гірничорудних підприємств інших не 

угідь других підприємств до державного лісового фонду, для подальшого їх 
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озеленення.  

В даний час однією з цікавих пропозицій з охорони рослинного і 

тваринного світу є включення територій, порушених гірничими роботами, до 

складу екологічних коридорів. Вплив гірничих робіт, з одного боку, є одним з 

найпотужніших негативних факторів впливу на флору і фауну, особливо на 

початковому етапі освоєння родовищ. У той же час, на стадії завершення 

видобувних робіт або при їх зміщенні, землі, порушені гірничими роботами, 

перетворюються в покинуті «резервації» для представників фауни і флори. 

Геоморфологічна порушення, обумовлене відвалами, кар'єрами, зонами 

зрушення, починає грати роль свого роду фізичного і психологічного бар'єру, що 

перешкоджає проникненню як самої людини, так будь-якої її діяльності. На 

порушених гірничими роботами ділянках створюються оригінальні комплекси, 

які самовідновлюються у природні системи (вторинні екосистеми). Крім того, 

такі території служать притулком для рідкісних і зникаючих видів флори і фауни 

при значному біологічному різноманітті. 

 Частина таких територій пропонується перевести в категорію об'єктів 

природно-заповідного фонду. Наприклад, частково затоплені кар'єри «Візирка» 

в південній частині Кривбасу, на яких видобуток залізних руд проводився в 60-ті 

і 70-ті роки минулого століття, в даний час є притулком оригінальної флори і 

фауни та відкритим геологічним розрізом кайнозойських відкладень,  має 

своєрідний гірничо-озерний ландшафт. Ця територія отримала статус 

ландшафтного заказника місцевого значення. Але слід зауважити, що, не завжди 

можливо автоматично переводити порушені землі в категорію заповідних 

об'єктів. Доцільна їх грамотна геоморфологічно-ландшафтна підготовка, 

проведення заселення на їх території окремих видів флори і фауни (наприклад, 

ґрунтоутворювачів, відсутніх в гірських породах), проведення деяких елементів 

рекультивації (наприклад, нанесення на окремі ділянки ґрунтів, при необхідності 

часткове терасування схилів), очищення таких територій від звалищ та 

запобігання майбутнього несанкціонованого накопичення виробничих і 

побутових відходів тощо. 
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12.10 Заходи з організації екологічного моніторингу в місті 

Спостереження за довкіллям міста передбачає:  

- моніторинг атмосферного повітря; 

- моніторинг стану поверхневих вод в місцях скидів зворотних вод; 

- моніторинг якості питної води в централізованій мережі водопостачання;  

- проведення спостережень за рівнем та гідрохімічним режимом ґрунтових 

вод у межах впливу гірничовидобувної промисловості Криворізького 

залізорудного басейну;  

- моніторинг підтоплених, зсувонебезпечних територій міста;  

- моніторинг зон зрушення гірничодобувних підприємств; 

- моніторинг радіологічного стану на території міста. 

- моніторинг довкілля в районі місць видалення відходів;  

Організація моніторингу в місті передбачає:  

- розвиток систем автоматизованого контролю промислових викидів у 

атмосферу на підпрємствах-основних забруднювачах атмосферного повітря 

міста; 

- придбання пересувної аналітичної лабораторії та інших систем і приладів 

контролю для спостереження за якістю атмосферного повітря в місті; 

- розробка екологічної карти міста Кривого Рогу;  

- розробка проекту організації системи моніторингу навколишнього 

природного середовища міста;  

- оснащення локальних інформаційно-аналітичних центрів моніторингу 

довкілля міста Кривого Рогу обчислювальною, комунікаційною та оргтехнікою, 

системним програмним забезпеченням. 
 

12.11 Перспективний екологічний стан міста 

Розв’язання екологічних проблем міста сьогодні здійснюється за рахунок 

реалізації заходів окремих регіональних та державних цільових програм, у 

тому числі Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області 

за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-

забруднювачами на 2007-2015 роки, Дніпропетровської обласної комплексної 
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програми поводження з відходами, Регіональної програми ліквідації наслідків 

підтоплення територій в містах і селищах Дніпропетровської області, 

Національної програми екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро. 

Найбільш цільовий за територіальною ознакою характер має Програма виходу з 

екологічної кризи м. Кривий Ріг, термін дії якої закінчився у 2010 році, 

ефективність якої підтверджується результативністю заходів та стабілізацією 

показників впливу на навколишнє середовище. Заходи, що містяться в інших 

програмах, також мають достатній рівень ефективності, але Криворізький 

залізорудний басейн, як регіон, що найбільше потерпає від наслідків виробничої 

діяльності промислових об’єктів, потребував формування довгострокової 

інтегрованої схеми реалізації природоохоронних заходів, ініціатором та 

координатором яких є орган місцевого самоврядування.  

Для суттєвого поліпшення стану навколишнього середовища Криворізького 

залізорудного басейну необхідно забезпечити фінансування першочергових 

природоохоронних заходів  за рахунок залучення інвестиційних фондів, власних 

коштів підприємств, банківських кредитів. Враховуючи зазначене, 

Дніпропетровською обласною радою (рішення № 110-6/VI від 29.04.2011р.) була 

прийнята Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу 

та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011-2022 

роки. Головною метою програми є визначення пріоритетних напрямів і 

реалізація комплексу взаємопов’язаних заходів щодо мінімізації та запобігання 

викидам і скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення відходів, належного утримання зелених насаджень та об’єктів 

природно-заповідного фонду, ліквідації підтоплення та захисту від підтоплення і 

затоплення території міста, запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів у Криворізькому регіоні. 

Ця мета досягається шляхом: 

- удосконалення технологічних процесів виробництва, упровадження 

найкращих доступних технологій для мінімізації техногенного впливу на 

навколишнє середовище; 

- удосконалення діючих та впровадження нових систем очищення викидів 
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та скидів; 

упровадження технологій утилізації відходів з метою максимального рівня 

залучення відходів у технологічні процеси виробництва; 

- активізації робіт з організації, утримання та розширення об’єктів 

екомережі; 

- організації та підвищення ефективності систем екологічного моніторингу. 

До програми увійшли 12 основних підприємств-забруднювачів м. Кривого 

Рогу. Валові викиди забруднюючих речовин, обсяги скидів стічних вод, обсяги 

утворення та накопичення відходів цих підприємств становлять понад 99% від 

загального впливу на різні компоненти навколишнього середовища міста. Таким 

чином, реалізація програми максимально сприятиме переходу від стабілізації 

показників впливу на навколишнє середовище до суттєвого скорочення рівня 

техногенних факторів, та відповідно, поліпшення стану довкілля.  

 При опрацюванні заходів програми враховані основні природоохоронні 

заходи, які увійшли до виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, дозволів на спеціальне водокористування і лімітів на 

утворення та розміщення відходів.  

Виходячи з визначених завдань, сформовано Перелік завдань заходів 

програми  за такими напрямами: 

Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря:  

- природоохоронні заходи при проведенні масових вибухів;  

- заходи з пилопридушення;  

- модернізація пилогазоочисного обладнання;  

- будівництво, модернізація, реконструкція виробництва;  

- проектування та будівництво установок утилізації біогазу. 

Охорона та раціональне використання водних ресурсів: 

- проектування та будівництво колекторів;  

- проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, 

удосконалення технологій підготовки питної води;  

- розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних 

споруд;  
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- розробка водоохоронних зон річок Інгулець, Саксагань та інших водних 

об’єктів на території міста;  

- розчистка річок та водойм міста;  

- заходи із захисту від підтоплення, у т. ч. спорудження дренажних мереж, 

розширення хвостового господарства;  

- перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання 

фільтраційних вод;  

- реконструкція систем очищення дренажних вод. 

Поводження з відходами та раціональне використання земель:  

- придбання сучасних високоефективних сміттєвозів;  

- заходи з озеленення території міста, будівництво екологобезпечних 

полігонів ТПВ, реконструкція існуючих полігонів з досягненням максимального 

рівня екологічної безпеки;  

- будівництво сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої 

передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції;  

  рекультивація порушених гірничими роботами земель. 

Організація моніторингу:  

- розвиток систем автоматизованого контролю промислових викидів у 

атмосферу на підприємствах – основних забруднювачах атмосферного повітря;  

- придбання пересувної аналітичної лабораторії та інших систем і приладів 

контролю для спостереження за якістю атмосферного повітря;  

- розробка екологічної карти міста Кривого Рогу;  

- розробка проекту організації системи моніторингу навколишнього 

природного середовища міста;  

- оснащення локальних інформаційно-аналітичних центрів моніторингу 

довкілля міста Кривого Рогу обчислювальною, комунікаційною та оргтехнікою, 

системним програмним забезпеченням. 

Аналіз (моніторинг) існуючого стану складових довкілля міста. 

Охорона, збереження, утримання об’єктів природно-заповідного фонду:  

- виготовлення та встановлення (поновлення) інформаційних та межових 

знаків на об’єктах природно-заповідного фонду;  
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- організація розроблення проектів винесення меж об’єктів природно-

заповідного фонду в натуру;  

- забезпечення об’єктів природно-заповідного фонду картографічним 

матеріалом, необхідним для визначення меж;  

- установлення фактичних меж об’єктів природно-заповідного фонду на 

місцевості та закріплення межовими знаками;  

- установлення в натурі (на місцевості) меж територій об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення, оформлення їх відповідними знаками та 

інформаційними матеріалами, нанесення меж на планово-графічні матеріали. 

Екологічна освіта та інформування громадськості з природоохоронних 

питань: 

- організація і здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи 

працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних 

конференцій і семінарів з природоохоронних питань;  

- видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;  

- утримання, оснащення та зміцнення матеріально-технічної бази 

територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. 

Для реалізації заходів програми в основному передбачається залучення 

власних коштів підприємств-забруднювачів. Крім цього, фінансування заходів 

програми передбачається за рахунок інших джерел, у тому числі бюджетів 

різного рівня, які не заборонені чинним законодавством. Орієнтовні загальні 

обсяги фінансування заходів програми – 10,889 млрд. грн., по першому етапу – 

7,998 млрд. грн., у тому числі 7,661 млрд. грн. за рахунок власних коштів та 

0,337 млрд грн за рахунок бюджетів усіх рівнів, по другому етапу – 2,891 млрд. 

грн., у тому числі 2,400 млрд. грн. за рахунок власних коштів та майже 0,491 

млрд. грн. за рахунок бюджетів усіх рівнів (у тому числі кошти інвестицій). За 

заходами, що потребують розробки проектної документації, обсяг фінансування 

буде визначено додатково. Для таких заходів прогнозні показники їх вартості 

становитимуть орієнтовно близько 5 млрд. грн. Остаточна кошторисна вартість 

та терміни виконання заходів можуть бути скориговані на підставі проектних 
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рішень технічного переобладнання та реконструкції виробничих потужностей 

підприємств. 

При реалізації запропонованих заходів у 2011-2022 роках очікується 

зниження рівня забруднення природного середовища, збільшення обсягів 

переробки відходів, підвищення екологічної безпеки на території міста, 

збереження та охорона об’єктів природно-заповідного фонду, оптимізація 

прийняття управлінських рішень із урахуванням їх впливу на природні 

екосистеми тощо. 

Конкретними результатами виконання програми, зі зниженням 

техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, стануть: 

- зниження обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на 

139,1 тис. тонн/рік; 

- зниження об’ємів скидів стічних вод на 269,16 млн. м3; 

- зменшення скидання забруднюючих речовин до поверхневих вод до 

258 тонн/рік; 

- зменшення обсягів розміщення промислових відходів на 254 млн. тонн; 

- забезпечення безпеки проживання мешканців 161 будинку; 

- утилізація 292 тонн токсичних відходів; 

- раціональне використання земель та відновлення порушених земель 

площею 116га; 

- охорона, збереження, утримання об’єктів природно-заповідного фонд 

(ПЗФ), установлення в натурі меж територій об’єктів ПЗФ.
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13. ПРИРОДНІ УМОВИ, ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА  

ОЦІНКА ТЕРИТОРІЙ 

Клімат Кривого Рогу – помірно-континентальний (атлантико-

континентальна європейська область), теплий, недостатньо вологий. Будівельно-

кліматична зона–III В, підзона Західного степу.  

Сумарна сонячна радіація становить 4600...5050 МДж/кв.м/рік. Сума 

температур вище 10оС–1800... 2400о.  

Тривалість безморозного періоду – 165 днів.   

Середня річна температура повітря  –  плюс 8,8 оС.  

Середня температура повітря найтеплішого місяця (липня) – плюс 21,1 оС.  

Середня температура повітря найхолоднішого місяця (січня) –   - 5,0 оС.  

Середня максимальна температура повітря найтеплішого місяця (липня) – 

плюс 27,2 оС.  

Абсолютний максимум температури повітря становить плюс 38,1оС, 

абсолютний мінімум – мінус 33,2 оС.  

За даними багаторічних спостережень, в середньому за рік, переважають 

вітри північного і північно–східного напрямів, багато випадків вітру східного та 

північно-західного напрямків. У холодну частину року переважають вітри 

північно-східного і східного напрямків, в теплу – північного і північно-

західного. Повторюваності напрямків вітру і штилів (%) наведено в таблиці 13.1.  

Таблиця 13.1  

Напрями вітру Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 
Повторюваності 

вітру, % 
15,4 16,1 15,2 10,3 9,8 10,3 11,5 11,4 10,5 

 

Середня річна швидкість вітру дорівнює 5м/с. Найбільші швидкості 

спостерігаються взимку і навесні, найменші – влітку і на початку осені.  

       Середньомісячні і річна швидкості вітру (м/с) наведені в таблиці 13.2. 

Таблиця 13.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік 

5,6 5,9 5,8 5,3 5,0 4,4 4,1 4,1 4,2 4,6 5,2 5,6 5,0 
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Найбільші швидкості вітру припадають на напрямки, що мають 

найбільшу повторюваність, тобто на вітри північно-східного, північного, а також 

східного і північно-західного напрямків.  

У добовому ході найбільші швидкості вітру припадають на денні години, 

найменші – на нічні.  

Велика повторюваність  вітрів зі швидкістю 8 м/с і більше. У зимові місяці 

повторюваність таких вітрів складає 22-28 % від усіх випадків.  

Повторюваність штилів і вітрів малих швидкостей (до 5 м/с включно) 

становить в середньому за рік 64 % від усіх випадків. У літні місяці 

повторюваність таких вітрів складає 70-75 %.  

Вірогідність штилів і вітрів зі швидкістю до 5 м/с наведені в таблиці 13.3.  

Таблиця 13.3  

Швидкість, м/с Місяць 
0-1 2-3 4-5 

1 13,2 20,6 22,7 
2 13,8 18,6 21,7 
3 13,1 20,0 21,3 
4 17,4 21,5 21,8 
5 17,4 23,8 22,7 
6 20,3 28,1 22,9 
7 24,5 28,2 21,0 
8 23,1 28,9 21,8 
9 24,9 28,7 20,7 
10 21,6 25,2 20,3 
11 15,6 22,1 22,9 
12 13,2 21,4 21,6 
Рік 18,2 24,0 21,8 

 

У середньому за рік спостерігається 29 днів з сильним вітром (зі швидкістю 

15м/с і більше). Найбільше число днів з сильним вітром спостерігається 

наприкінці весни та восени (в середньому по 3–5 днів).  

За даними аерологічної станції, найбільша кількість приземних інверсій 

спостерігається в нічний час. У річному ході найбільшу кількість приземних 

інверсій вночі спостерігається в теплу частину року. Річна повторюваність 

приземних інверсій в нічний час становить 64%. У травні-вересні 

повторюваність нічних приземних інверсій становить 80... 88 %.  

У денний час температурні інверсії спостерігається рідко, в середньому 

тільки в 6% від всіх випусків. У річному ході найбільшу кількість денних 
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приземних інверсій спостерігається в холодну пору року. Повторюваність 

приземних інверсій у відсотках від числа випусків радіозондів за місяць залежно 

від часу доби наведена в таблиці 13.4.  

Таблиця 13.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік 
Ніч 

51 58 51 72 79 87 84 88 81 70 39 35 64 
День 

8 2 5 7 6 8 4 7 4 6 3 11 6 
 

Середня річна потужність приземних інверсій вночі становить 0,31км, вдень 

– 0,24км. Середня річна інтенсивність приземних інверсій (різниця температур 

на верхній і нижній межах інверсій) вночі становить 3,1оС, вдень – 0,5оС. 

Середня потужність (ΔН) і інтенсивність (Т) приземних інверсій наведені в 

таблиці 13.5.  

Таблиця 13.5  

Ніч День Місяць 
ΔН ΔТ ΔН ΔТ 

1 0,57 5,3 0,43 1,2 
2 0,46 2,2 0,64 0,2 
3 0,33 3,2 0,26 0,5 
4 0,32 3,0 0,15 1,1 
5 0,26 3,1 0,14 0,8 
6 0,29 3,1 0,08 0,0 
7 0,29 2,9 0,15 0,1 
8 0,29 3,3 0,13 0,2 
9 0,29 3,3 0,11 0,1 
10 0,29 3,0 0,11 0,1 
11 0,28 2,4 0,37 0,6 
12 0,32 2,5 0,31 1,4 
Год 0,34 3,1 0,24 0,5 
 

Найбільша кількість піднятих інверсій спостерігається в денні години, проте 

вночі їх теж багато.  

У річному ході найбільшу кількість піднятих інверсій спостерігається з 

жовтня по березень, тобто в холодну частину року. Повторюваність піднятих 

інверсій у відсотках від числа випусків радіозондів наведена в таблиці 13.6.  
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Середня річна потужність піднятих інверсій вночі становить 0,39км, вдень  

– 0,35км. Середня річна інтенсивність піднятих інверсій вночі становить 2,5оС, 

вдень – 1,7 оС.  

Таблиця 13.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік 
Ніч 

45 67 42 19 14 11 12 8 13 25 50 56 30 
День 

85 84 66 37 24 14 20 23 43 64 77 72 51 
 

За середніми багаторічними даними, протягом року випадає в середньому 

483мм опадів. Найбільша кількість опадів випадає в травні-липні з максимумом 

в червні, найменше – у лютому-березні і вересні-жовтні.  

Середня кількість опадів (мм) наведено в таблиці 13.7.  

Таблиця 13.7  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

40 32 28 41 42 64 54 42 31 30 35 44 483 

 

Добовий максимум опадів становить 95мм.  

Число днів з твердими, рідкими та змішаними опадами  наведено в таблиці 

13.8.  

Таблиця 13.8  

Вид опадів I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
тверді 6,7 6,7 5,2 0,6      <0,5 2,0 5,2 26,6
рідкі 3,8 3,5 3,7 8,3 10,0 10,3 10,0 7,4 6,4 8,3 7,6 6,0 85,3

змішані 3,0 3,0 2,9 1,3 <0,5    <0,5 0,6 1,3 2,2 14,7

 

Середня і максимальна тривалість опадів (години) наведені в таблиці 13.9. 

Таблиця 13.9  

Месяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
Средня 111 105 77 58 43 36 22 19 23 52 84 115 745 
Максимальна 159 188 122 162 98 89 40 53 58 139 173 199 1005

 

Середньобагаторічна величина випаровування з водної поверхні, а також 

максимальне і мінімальне випаровування становить відповідно 850, 980 і          

590мм. Середня річна відносна вологість повітря – 73%. За вологостю самий 
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сухий період – з травня по серпень, найбільш вологий –  з грудня по лютий. 

Середній тиск повітря на рівні моря в січні – 1021 гектаПа, липні–  1009 гектаПа.  

Місто Кривий Ріг у геоморфологічному районуванні Україна займає 

прикордонне розташування між Придніпровської піднесеністю і Бузько-

Дніпровської низовиною і являє собою пластову денудаційну успадковано-

відроджену рівнину зі слабким проявом помірних новітніх піднять і пологих 

деформацій на пологій монокліналі південного схилу Українського щита. 

 Глибина ерозійного розчленування становить 20...30 м. Середня густота 

долинно-балкової мережі 0,3...0,5 км/км2. Специфічні широкі плоскі межиріччя, 

порівняно глибоко врізані долини, виходи в їх схилах корінних порід.  

Основну рельєфоутворюючу роль серед порід верхнього осадового 

структурного поверху грають неоген-антропогеновиє відкладення. Відкладення 

неогену поширені повсюдно, але з них своєрідний «фундамент» рельєфу 

становлять верхньоміоценові (сарматський і меотичний яруси).  

Четвертинні відклади мають повсюдне поширення і безпосередньо беруть 

участь в рельєфоутворенні земної поверхні. Вони представлені переважно 

континентальними формаціями (субаквальні – алювій терас і субаеральним – 

ліси).  

Відповідно до схеми природно-географічного (ландшафтного) районування 

території України Криворіжжі розташоване в межах степової зони та двох 

ландшафтних підзон – північної та середньої. Особливості організації 

ландшафтів обумовлені, головним чином, кліматичними особливостями та 

відзнаками літогенної основи ландшафтів.  

Північна і центральна частина Кривбасу знаходиться в північно-степової 

ландшафтної підзоні, Дністровсько-Дніпропетровській ландшафтної провінції 

(краю), Південно-Придніпровської схилової-піднесеної ландшафтної області та 

двох ландшафтних районах цієї провінції – Среднеінгулецько-Саксаганському і 

Верхнебазавлукскому (ділянка Криворіжжя, розташована на схід від долин річок 

Інгулець і Саксагань). 

Ландшафти північно-степової частини Криворіжжя уявляють собою 

розчленовані схили лесових  височин з чорноземами звичайними  середньо- 
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гумусовими і виположенних схилів височин з чорноземами звичайними 

малогумусними. Поширені яружно-балкові ландшафтні місцевості з 

еродованими і лучно-чорноземними грунтами солонцюватими.  

Південна частина Криворіжжя, у зв'язку зі зміною кліматичних умов, 

грунтів і рослинного покриву, входить до складу средньоостепної ландшафтної 

підзони, Причорноморської ландшафтної провінції, Бузько – Дніпровської 

ландшафтної області та двох ландшафтних районів –  Ніжневісуньско-

Інгулецького (включає правобережжя і річкову долину річки Інгулець) і 

Високопільсько-Апостолівського (займає лівобережжя річки Інгулець, середню і 

нижню течію річки Кам'янка). 

Ландшафти средньостепної половини Криворіжжя характеризуються 

значним розчленуванням поверхні по річкових долинах. Всі ландшафти 

відносяться до зонального підтипу – средньостепної низинні слабо-і 

средньодреновані  рівнини. Ландшафтну структуру складають вододільно-

суффозійні місцевості з чорноземами південними і лучно-чорноземними 

грунтами осолоділими, яружно-балкові та схилові місцевості річкових долин, 

надзаплавно-терасні місцевості з чорноземами південними середньо- і 

малогумусними на лесах, сформованих під типчаково-ковиловою рослинністю, а 

також заплавні місцевості. 

Гідрографічна мережа Криворіжжя складається з декількох 

взаємопов'язаних водних геосистем, основна частина яких представлена 

постійними водотоками (річками і багато численними струмками  балок), 

тимчасовими водотоками балок, а також в незначній мірі – невеликими озерами 

на дні великих балок і низинними болотами і заболоченими землями. 

На Криворіжжі протікає 8 річок, що відносяться до басейну річки Дніпро: 

Інгулець з притоками – Саксагань, Зелена, Жовта, Бокове (з притокою 

Боковенька), Вербова (притока річки висунена, що впадає в річку Інгулець), а 

також Кам'янка – притока річки Базавлук. Річкова мережа регіону розвинена 

слабо. Щільність річкової мережі на півночі Кривбасу становить 0,23 .... 0,24 

км/км2, в центральній частині – 0,23 км/км2, а в басейні річки Кам'янка – 0,21 

км/км2.  
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На режим річки Інгулець в Криворіжжі впливають вище розташовані 

водосховища: Диковське, Олександрійське, Іскрівське і Карачунівське.  

Річка Саксагань впадає в річку Інгулець з лівого берега, в межах м. Кривого 

Рогу. Сток річки Саксагань зарегульований каскадом водосховищ – 

Макортовскім, Кресовскім і Дзержинським. Від Дзержинського водосховища до 

ріки Інгулець в обхід старого русла річки Саксагань прокладений тунель 

«Саксаганський», через який здійснюється скидання паводкових вод і надлишку 

води з водосховища. 

Балочно-яружна мережа з тимчасовими водотоками після сильних дощів і 

танення снігів на Криворіжжі досягає значних розмірів. Балки розвинені вздовж 

річкових долин і впадають в річки або у великі балки. Постійні водотоки, які 

мають постійне підземне харчування, присутні у великих і глибоких балках:  

Березнегувата, Широка, Північна Червона, Кобильна та ін. Довжина цих 

водотоків досягає 7...10 км. Озера природнього походження на Криворіжжі 

практично відсутні.  

Гідрологічні особливості Криворіжжя також визначає наявність Південного 

водосховища, розташованого на південний схід від центральної частини м. 

Кривого Рогу з впадаючим в нього каналом Дніпро – Кривий Ріг.  

Карачунівське і Південне водосховища служать основними джерелами 

водопостачання міста Кривого Рогу. На водосховищах функціонують 

водоочисні споруди питної води, розміщені в їх прибережних зонах.  

У геоботанічному районуванні м. Кривий Ріг відноситься до Європейсько-

Азіатської степової області, Причорноморської степової провінції, Приазовсько-

Чорноморської підпровінції, Бузько-Дніпровського округу, різнотравно-

типчаково-ковилових степів.  

Природна рослинність району різнотравно-типчаково-ковиловий, до якої 

належить ковила українська, ковила Лессінга, типчак, вівсяниця, пирій 

повзучий, горицвіт весняний, вероніка весняна, люцерна і ін. Степ в 

розглянутому районі до теперішнього часу сильно перетворений. Природна 

рослинність витіснена штучними насадженнями сільськогосподарських полів, 
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полезахисних лісосмуг, культурних садів, а також містобудівним і 

промисловим освоєнням територій.  

У зоогеографічному районуванні м. Кривий Ріг відноситься до степової 

зоогеографічної провінції. Враховуючи те, що район характеризується 

практично повною відсутністю збережених природних ландшафтів, у фауні 

переважають види тварин, гнучких у виборі місць проживання і пристосованих 

до життя на видозмінених і активно використовуються людиною площах.  

Флора і фауна збіднений генофонд за рахунок практично повного зникнення 

місцевих популяцій видів і скорочення їх ареалу під впливом антропогенних 

факторів. 
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14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ЗА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ 

14.1 Коротка геологічна характеристика родовища 

У геологічному відношенні Криворізький басейн приурочений до 

центральної частини Українського кристалічного масиву і входить до складу 

Криворізько-Кременчуцької структурно-фаціальної зони. 

Метаморфічні породи Криворізької серії, що приймають участь у будові 

басейну, витягнуті вузькою смугою від кар’єра ІнГЗК на півдні до 

Жовторічинського родовища на півночі на відстань більше 140 км. 

На схід від цієї смуги розвинуті великі масиви гранітів, на захід – 

мігматитів. 

Породи Криворізької серії, граніти та мігматити на поверхні горизонтально 

перекриті товщею осадових відкладів (піски, глини, вапняки, суглинки) 

потужністю від 0,5 до 70-80м (у середньому 20-30м). 

Метаморфічні породи Криворізької серії діляться на п’ять світ: 

новокриворізьку (nk), скелеватську (sk), саксаганську (sх), гданцівську (gd), 

глеюватську (gl). 

Новокриворізька світа представлена амфіболітами. 

Скелеватська світа представлена аркозовими пісковиками, слюдистими 

(філітами) та тальк-карбонатними сланцями. 

Саксаганська світа представлена чередуванням семи залізистих та семи 

сланцевих горизонтів. Місцями частина горизонтів виклинюється або зрізається 

тектонічними порушеннями. 

Сланцеві горизонти складені хлоритовими, кварц-хлоритовими, хлорит-

серицитовими, графітитовими, гетит-гематитовими та іншими сланцями з 

прошарками кварцитів. Коефіцієнт міцності змінюється від 4-6 до 10-12. 

Горизонтальна потужність сланцевих горизонтів коливається в межах від 

кількох до 200-30м. 

Залізисті породи представлені неокисленими (магнетитовими, силікат і 

карбонат-магнетитовими), напівокисленими  (мартит-магнетитовими, гематит-

магнетитовими) та окисленими (мартитовими, гетит-гематитовими, 

гематитовими) різновидами кварцитів. По вмісту заліза (від 15 до 46 %) залізисті 
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кварцити відносяться до бідних залізних руд. Міцність залізистих кварцитів 

коливається від 12-14 до 20 по шкалі проф. Протодьяконова. Горизонтальна 

потужність змінюється від 20 до 300-500м. 

Поклади багатих залізних руд басейна приурочені, в основному, до пластів 

залізистих порід. Найбільш крупні поклади містяться у п’ятому, шостому та 

місцями у четвертому залізистих горизонтах Саксаганської світи. 

Форма покладів стовпоподібна, гніздоподібна, складчасто-пластоподібна та 

пластоподібна. Довжина покладів по простяганню коливається від 50 до 1500 та 

більше метрів, горизонтальна потужність – від 2 до 50-70м. Глибина 

розповсюдження багатих руд перевищує 2000м. Рудні поклади складені 

мартитовими, гематит-мартитовими, гетит-гематит-мартитовими, мартит-

магнетитовими, гематит-магнетитовими, силікат-магнетитовими та 

магнетитовими рудами із вмістом заліза 46-68 %. 

По умовам рудоутворення та структурно-тектонічним особливостям 

Криворізький басейн умовно розділяється на чотири рудоносні райони: 

Інгулецький, Південний, Саксаганський та Північний.  

Загальні запаси багатих та бідних залізних руд у Кривбасі до глибини 1500-

2060м оцінюються у 23,6 млрд. т. 

Балансові запаси басейна станом на 01.01.2011р. складають 17,9 млрд. т, у 

тому числі: 

– багаті залізні руди – 1,2 млрд. т; 

– бідні неокисленні – 13,1 млрд. т; 

– бідні окисленні –  3,6 млрд. т. 

Позабалансові запаси залізних руд по якості, потужності та 

гірничотехнічним умовам розробки оцінені у 4,2 млрд. т. 

Позабалансові запаси представлені: 

– багатими рудами – 0,2 млрд. т; 

– бідними неокисленими – 2,1 млрд. т; 

– бідними окисленими – 1,9 млрд. т.  
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14.2 Родовища Інгулецького району (Лихманівська синкліналь) 

До Інгулецького району відноситься південно-західна частина 

Криворізького басейну, що простягається вузькою (шириною 0,2–0,5 км) смугою 

у північному напрямі вздовж річки Інгулець на відстань біля 16км та включає в 

себе Інгулецьке родовище. 

Інгулецьке родовище (№32, №9, №32а (номери родовищ на Карті зонування 

території міста за гірничо-геологічними умовами) приурочене до південного 

замикання шарніра субмеридіальної Лихманівської синкліналі, у геологічній 

будові якої приймає участь комплекс метаморфічних порід, що розташований 

серед масивів мігматитів і гранітів. 

За ступенем розвіданості та промисловому освоєнню в межах Інгулецького 

родовища умовно виділяють ділянки: південну, центральну і північну. 

До південної ділянки віднесена площа між південним замиканням 

синклінальної складки та шостим розвідувальним профілем (90 маркшейдерська 

вісь ІнГЗКа) на півночі, включаючи територію діючого кар’єра (ділянки 12 та 

12П (№32)). 

Центральна ділянка займає площу між 6 і 30 розвідувальними профілями 

(15–115 маркшейдерські осі колишньої шахти «Центральна» (№9)). До північної 

ділянки віднесена площа між 30 і 49 розвідувальними профілями (115–221 

маркшейдерські осі колишньої шахти «Центральна») (№32а).  

Основними корисними копалинами Інгулецького району є багаті руди, бідні 

залізні руди (неокислені та окислені кварцити) та бурі залізняки. 

У даний час Інгулецьким ГЗК розробляється відкритим способом південна 

частина родовища (неокислені та окислені кварцити ділянок 12 та 12П). 

Шахтами та кар’єрами колишнього рудника «Інгулець» розроблялись поклади 

природно багатих гематит-мартитових руд північної частини південної та 

центральної ділянок. 

Запаси залізних руд (неокислених та окислених залізистих кварцитів) 

родовища затверджувались останній раз ДКЗ України протоколом №1953 від 

01.04.2010 р. у контурах кар’єра до глибини 670м від поверхні. 
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Запаси окислених залізистих кварцитів, у зв’язку з відсутністю 

економічно ефективних способів збагачення, віднесені до позабалансових. 

Неокислені залізисті кварцити за контуром кар’єра до глибини 1000м 

відносяться до позабалансових. 

Запаси неокислених та окислених залізистих кварцитів у межах північної 

частини центральної та північної ділянки (поза полями шахт та кар’єрів) (№32а) 

затверджені ДКЗ СРСР до глибини 500м як балансові для відкритого способу 

розробки (протокол №4866 від 13 квітня 1966 р.)  у кількості 536,8 млн. т, у тому 

числі неокислених  – 237,4 млн. т та окислених – 299,4 млн. т. 

Державним балансом у полі колишньої шахти «Центральна» до горизонту 

750м  враховується 31,6млн. т позабалансових запасів вилужених гематит-

мартитових кварцитів, що розташовані у шарнірній частині п’ятого залізистого 

горизонту. 

Балансові запаси багатих мартитових руд, що розроблялись шахтою 

«Центральна», були підраховані до глибини 1500м. У 1994 році балансові запаси 

природно багатих руд родовища  переведені у категорію позабалансових як такі, 

що втратили промислове значення через неможливість подальшої експлуатації 

шахти у зв’язку з розвитком кар’єра у північному напрямку. 

Поклади бурих залізняків залягають у вигляді лінз у пісчано-глинистих 

відкладах. Розроблялись поклади відкритим способом. Залишок балансових 

запасів цих руд поза полями шахт і кар’єрів станом на 01.01.2011 р. складає     

1,36 млн. т із масовою часткою заліза 51,8 %. 
 

14.3 Родовища Південного району 

Південний район охоплює південну і частково південно-західну частину 

території басейна и розташований у межах замикання Основної Криворізької 

синкліналі. 

Основними корисними копалинами району є неокислені та окислені 

залізисті кварцити, а також невеликі поклади природно багатих залізних руд, 

приурочених до контакту порід Саксаганської та Гданцівської світ. 
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Значна частина бідних руд, що мають промислове значення, 

розробляється Південним ГЗК. 

Нижче приведено опис найбільш крупних родовищ  та ділянок багатих і 

бідних  залізних руд Південного району. 

Скелеватське-Магнетитове родовище (№33) є сировинною базою  

ПівдГЗК. Приурочене воно до південного замикання Західно-Інгулецької 

синкліналі, яка складена кварцитами та сланцями першого, другого, третього, 

четвертого та нерозділеною товщею п’ятого і шостого залізистих горизонтів 

Саксаганської світи. 

Простягання порід цієї складки близьке до мередіального. Падіння крил 

зустрічне: західного – на схід під кутом 20–45°, східного – на захід під кутом 60–

70°. Занурення північне (10–18°). 

Довжина родовища 3,0–3,5 км, ширина у центральній частині складки до 

1350м, глибина розповсюдження понад 400м. 

У даний час кар’єром Південного гірничо-збагачувального комбінату 

розробляються тільки неокислені  залізисті кварцити четвертого залізистого 

горизонту. Видобуті попутно окислені залізисті кварцити  складуються у 

спеціальні відвали. 

Балансові запаси неокислених залізистих кварцитів родовища були 

затверджені ДКЗ СРСР у 1975 р. (протокол №7477 від 17.09.1975 р.) до глибини 

640м від поверхні, а позабалансові – до глибини 800м. Залишок балансових 

запасів неокислених залізистих кварцитів станом на 01.01.2011 р. складає 1687,2 

млн. т. 

Балансові запаси окислених залізистих кварцитів Скелеватського-

Магнетитового родовища затверджувались як сировинна база Криворізького 

гірничо-збагачувального комбінату по переробці окислених руд (КГЗКОР) 

(протокол ДКЗ СРСР №8545 від 27 червня 1980 р.). Залишок балансових запасів 

окислених залізистих кварцитів станом на 01.01.2011р. складає 129,7 млн. т. 

Новокриворізьке родовище (№55, №56) неокислених залізистих кварцитів 

знаходиться в межах Південного структурно-тектонічного району і приурочене 

до Східно-Інгулецької синкліналі та Інгулецької антикліналі. 
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Запаси північної частини Новокриворізького родовища (четвертий та 

п’ятий залізисті горизонти) затверджені ДКЗ СРСР у 1954 році протоколом 

№9216. На базі цих запасів у 1959 році введений у експлуатацію кар’єр №1 

Новокриворізького ГЗК. У даний час запаси руди у кар’єрі №1 відпрацьовані. 

Запаси неокислених залізистих кварцитів, що залишились у північній частині 

родовища, у кількості 199,7 млн. т потрапляють у зону міської забудови, тому їх 

видобуток у даний час не планується. 

Зараз кар’єром №2-біс гірничо-збагачувального комплексу ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» розробляються неокислені кварцити першого та 

другого залізистих горизонтів південної частини родовища. Балансові запаси 

неокислених залізистих кварцитів цієї частини родовища затверджені ДКЗ СРСР 

(протокол №5667 від 23 квітня 1969 р.) до глибини 500м. Залишок балансових 

запасів неокислених залізистих кварцитів південної частини родовища станом на 

01.01.2011 р. складає 1419,0 млн. т, у тому числі по категоріям А+В+С1 – 1127,0 

млн. т і С2 – 291,3 млн. т. 

Валявкінське родовище (№36) представляє собою моноклінально  

залягаючу товщу метаморфічних порід Криворізької серії і є продовженням на 

північ Скелеватського-Магнетитового родовища. Простягання порід 

метаморфічного комплексу північне – північно-східне, падіння – північно-

західне. Довжина родовища по простяганню біля 3000м, потужність від 190 до 

400м. 

Розробляються неокислені кварцити четвертого залізистого горизонту 

кар’єром № 3  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Масова частка заліза загального 35,77%, магнетитового – 28,04 %. 

Окислені кварцити четвертого, п’ятого та шостого залізистих горизонтів 

добуваються попутно і складуються у спецвідвалах. 

Остання переоцінка запасів і якості магнетитових (неокислених) кварцитів 

Валявкінського родовища здійснена на основі дорозвідки, проведеної 

Криворізькою ГРЕ у 1978 році з подальшим затвердженням їх у ЦКЗ МЧМ 

СРСР (протокол № 121 від 29.06.1978 р.). Запаси були підраховані та 
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перезатверджені між розвідувальними профілями ХІ–XVII+50м до глибини 

500м від поверхні. 

Запаси мартитових (окислених) кварцитів підраховані у проектному контурі 

кар’єра №3 і затверджені ДКЗ СРСР протоколом №8545 від 27.06.1980 р. 

Залишок балансових запасів залізистих кварцитів Валявкінського родовища 

станом на 01.01.2011р. оцінюється у 1864,6 млн. т, у тому числі неокислених – 

1088,2 млн. т та окислених – 776,4 млн. т. 

Східно-Валявкінське родовище (№34) розташоване між гірничим відводом 

кар’єра №3 НКГЗК (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») із заходу та охоронним 

ціликом р. Інгулець зі сходу і є східним продовженням Валявкінського 

родовища. 

Окислені кварцити цього родовища розглядались як основна сировинна база 

КГЗКОРа. Корисними копалинами родовища є окислені залізисті кварцити 

четвертого, п’ятого та шостого залізистих горизонтів. 

Простягання рудних тіл північне – північно-східне, падіння – західне, 

північно-західне, моноклінальне. 

Балансові запаси окислених залізистих кварцитів Східно-Валявкінського 

родовища затверджені ДКЗ України (протокол №582 від 21 грудня 2000 р.) у 

проектному контурі кар’єра до глибини 500м у кількості 842,2 млн. т, у тому 

числі по категоріям С1 – 799,4 млн. т і С2 – 42,8 млн. т. Крім того, затверджені 

балансові запаси неокислених залізистих кварцитів четвертого залізистого 

горизонту у кількості 42,3млн. т із вмістом заліза магнетитового 28,9 %. 

Шиманівське родовище (№61) розташоване у 2–3 км від діючих кар’єрів 

Південного та Новокриворізького ГЗК (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»).  

Межами родовища є: на півдні – розвідувальний профіль 1а, на півночі – 

розвідувальний профіль 7, на сході і заході – відвали розкривних порід 

Південного ГЗК. 

Корисними копалинами Шиманівського родовища є неокислені залізисті 

кварцити першого, другого та четвертого залізистих горизонтів. 

Підрахунок балансових запасів залізистих кварцитів проведений у контурі 

кар’єра глибиною 250м від поверхні. ДКЗ СРСР протоколом від 17 листопада 
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1989 р. №10741 затвердила балансові запаси неокислених залізистих кварцитів 

у кількості 332,8 млн. т із масовою часткою заліза загального 32,0 % і 

магнетитового – 19,89 %. 

Багаті залізні руди Південного району розташовані у полі шахти 

«Північна» ім. Валявко, в межах якого зараз виділяються дві ділянки: перша – 

поля колишніх шахт «Південна», «Нова», «ГПУ» (№15), друга –безпосередньо 

поле шахти «Північна» ім. Валявко (дренажна) (№11). 

Поклади природно багатих залізних руд представляють собою малопотужні 

пластоподібні тіла, приурочені до контакту порід саксаганської і гданцівської 

світ та до нижніх шарів порід гданцівської світи, котрі полого занурюються на 

північ під кутами 5–20°. 

На території гірничих відводів колишніх шахт розташовані залізна дорога, 

ріка, кладовище та селище. 

Балансові запаси природно багатих руд у полі колишньої шахти «Південна» 

затверджені ДКЗ СРСР (протокол №4485 від 23.12.1964 р.) до глибини 800м. 

Залишок цих запасів станом на 01.01.2011 р. складає 17,9 млн. т із вмістом заліза 

51,0 %. 

Балансові запаси багатих руд у полі колишньої шахти «Північна» ім. 

Валявко (дренажна) затверджені ДКЗ СРСР (протокол №3746 від 25.08.1962 р. і 

№7230 від 27.09.1974 р.) до глибини 630м. Залишок цих запасів станом на 

01.01.2011 р. складає 29,7 млн. т із вмістом заліза 51,0 %. Нижче глибини 630м 

запаси багатих руд у кількості 2,0 млн. т віднесені до позабалансових.  

Родовище багатих руд Тарапаківських кар’єрів (№19) приурочене до 

східного крила Тарапаківської антикліналі. Багаті руди залягають на контакті 

порід саксаганської та гданцівської світ і витягнуті по простяганню на 5,5 км. 

Глибина розповсюдження цих руд 200–500 м, середній вміст заліза в руді 52,7 

%. З поверхні на глибину 50–70 м, а місцями до 100–120 м вони відпрацьовані 

відкритим способом. Ділянки вздовж кар’єрів забудовані. 

Запаси багатих руд родовища затверджені ДКЗ СРСР у 1973 році (протокол 

№6904) до глибини 200–500 м по категоріям А+В+С1 – 10,1 млн. т і С2 – 7,6 
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млн.т. Ця кількість запасів знаходиться у даний час на балансі Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України. 

Північна Тарапаківська ділянка (№22) є північним продовженням 

родовища Тарапаківських кар’єрів і приурочена до північного замикання 

Тарапаківської антикліналі. Родовище представлене трьома покладами: 

«Основний Східного крила», «Антиклінальний» та «Лінзоподібний Східного 

крила». Найбільший поклад  «Основний Східного крила» має довжину біля 

1600м, горизонтальну потужність від 2,0 до 11,7м та глибину розповсюдження 

до 1060м. 

Балансові запаси багатих руд затверджені ДКЗ СРСР у 1958 році (протокол 

№2842) до глибини 500–600 м у кількості 23,0 млн. т із масовою часткою заліза 

52,4 %, у тому числі по категоріям А+В+С1 – 14,2 млн. т і С2 – 8,8 млн.т. 

У даний час ці запаси знаходяться на балансі Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України. 
 

14.4 Родовища Саксаганського району 

Саксаганський район включає в себе територію від шахтного поля шахти 

«Гігант-Глибока» на півдні до шахтного поля шахти ім. Леніна на півночі 

довжиною біля 25км та шириною 1,2–1,5 км. 

У межах району знаходяться найбільш крупні родовища багатих залізних 

руд, що відпрацьовуються підземним способом, та залізистих кварцитів 

(окислених та неокислених), які розробляються, в основному, відкритим 

(родовище В. Глеюватка), а також підземним (ш. «Гігант», ш. ім. Орджонікідзе) 

способами. 

Моноклінально залягаюча товща метаморфічних порід Саксаганського 

району має субмеридіальне простягання по азимуту 20–25º, північно-західне 

падіння під кутами 45–65º та ускладнена Саксаганським та Східним насувами. 

Нижче наведена коротка характеристика залізорудних родовищ Саксаганського 

району із півдня на північ. 

Родовище шахти «Гігант-Глибока» (№1, №40) розташоване у межах 

південної частини Саксаганського району. Основна рудоносна товща родовища 
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приурочена до східної частини моноклінальної структури, де розвинуті 

поклади як природно багатих, так і бідних неокислених (магнетитових 

кварцитів) залізних руд. 

Природно багаті залізні руди розташовані у четвертому та п’ятому 

залізистих і сланцевих горизонтах і поділяються на металургійні (гетит-гематит-

мартитові) та для хімічної промисловості (гетит-гематитові і каолініт-

гематитові). 

У даний час основні запаси природно багатих металургійних руд родовища 

відпрацьовані. Залишок цих руд станом на 01.01.2011р. до горизонту мінус 630м 

по категорії А складає 1,3 млн. т із масовою часткою заліза 56,05 %. 

Залишок балансових запасів залізорудної сировини шахти для хімічної 

промисловості у даний час оцінюється до горизонту мінус 710 м по категоріям 

А+В+С1 у 6,7 млн. т. 

Бідні залізні руди (магнетитові кварцити) пов’язані з першим та другим 

залізистими горизонтами. Знаходяться вони у лежачому боці природно багатих 

залізних руд. 

Балансові запаси магнетитових кварцитів затверджені ДКЗ СРСР 

протоколом №8262 від 28 березня 1979 р. до горизонту мінус 1200м. 

 Залишок балансових запасів магнетитових кварцитів станом на 01.01.2011р. 

складає по категоріям А+В+С1 – 497,5 млн. т і С2 – 280,3 млн. т. У даний час 

вони знаходяться на балансі ПАТ «ЦГЗК». 

Родовище колишнього рудоуправління ім. Кірова (№2, №41) займає площу 

між гірничим відводом шахти «Родіна» ПАТ «КЗРК» на півночі і кар’єром 

«Північний» ДНВП «Укрмеханобр» на півдні. 

У 2001 році на базі рудоуправління ім. Кірова було створено два гірничих 

підприємства – шахтоуправління з підземним видобутком руди у складі гірничо-

металургійного комбінату «Криворіжсталь» (у даний час ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг») та Державне підприємство «РУ ім. Кірова». 

У зв’язку з цим Державним підприємством «РУ ім. Кірова» були передані 

шахтоуправлінню запаси природно багатих залізних руд родовища рудника ім. 

Кірова у кількості 136,6 млн. т (станом на 01.01.2011р. – 106,2 млн. т). 
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Південна межа переданої рудником ділянки родовища (поле шахти ім. 

Артема) проходить по 55 маркшейдерській осі на горизонтах 955м та 1045м, а 

нижче, на горизонтах 1225 та 1315м по 103 маркшейдерській осі. Північною 

межею ділянки є технічна межа гірничого відводу шахти «Родіна» ПАТ «КЗРК». 

Решта балансових (26,0 млн.т) і позабалансових (5,0 млн.т) запасів залізних руд 

родовища рудника ім. Кірова (поле шахти №2  ім. Артема) залишились на обліку 

ДП РУ ім. Кірова. 

Поклади природно багатих залізних руд родовища приурочені до зон 

окислення четвертого, п’ятого та шостого залізистих горизонтів Саксаганської 

світи східної частини Саксаганської  структури Кривбасу. 

В межах родовища рудника ім. Кірова в східній його частині залягають 

магнетитові кварцити 1-го та 2-го залізистих горизонтів. Запаси цих кварцитів 

до горизонту 700м в кількості 342,4 млн.т апробовані ДКЗ України у 2005 

р.(протокол №1026 від 28.10.2005 р.). Нижче горизонту 700м до горизонту 

1350м знаходяться 613,3млн.т неокислених  кварцитів першого та другого 

залізистих горизонтів. На даний час  запаси цих кварцитів знаходяться на 

балансі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. 

 Родовище окислених залізистих кварцитів Ділянка №8 (№42) 

розташоване між гірничими відводами шахти ім. Артема та шахти «Родіна» 

ПАТ «КЗРК». 

На родовищі Ділянка №8 виділяються два типи залізних руд: 

- бідні – окислені залізисті кварцити п’ятого і шостого залізистих горизонтів 

із масовою часткою заліза більше 32 %; 

- природно багаті із масовою часткою заліза більше 46 %. 

До балансових запасів віднесені запаси окислених залізистих кварцитів і 

природно багатих руд до глибини 500м, до позабалансових – нижче глибини 

500м. 

Кількість балансових запасів окислених кварцитів оцінюється у 397,6 млн. 

т, у тому числі по категоріям А+В+С1 – 266,3 млн. т і С2 – 131,3 млн. т із 

середньою масовою часткою заліза 36,6 %, а багатої залізної руди – 3,8 млн. т 

категорії А+В+С1 із середнім вмістом заліза 52,2 %. 
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Родовище природно багатих залізних руд шахти «Родіна», ПАТ 

«Криворізький залізорудний комбінат» (№3, №43) знаходиться у центральній 

частині Саксаганського рудоносного району. 

Поклади природно багатих залізних руд родовища пов’язані із площинною 

та лінійною корами вивітрювання четвертого, п’ятого та шостого залізистих і 

п’ятого сланцевого горизонтів саксаганської світи. 

Балансові запаси природно багатих залізних руд родовища шахти «Родіна» 

затверджені ДКЗ СРСР протоколом від 18 грудня 1985 року №9886. Кількість їх 

станом на 01.01.2011р. до глибини 1765м складає 148,2млн. т із вмістом заліза 

57,14%, у тому числі по категоріям А+В+С1 – 123,3 млн. т і С2 – 24,9 млн. т. 

Нижче горизонту 1765м запаси багатих руд у кількості 15,1 млн. т віднесені до 

забалансових. 

У гірничому відводі шахти «Родіна» окрім природно багатих залізних руд 

знаходяться неокислені (магнетитові) та окислені залізисті кварцити, запаси 

яких затверджені ДКЗ СРСР протоколом №4426 від 9.10.1964 р. як балансові. 

Підрахунок запасів по першому та другому залізистим горизонтам східної 

частини родовища проведений у межах 118–131 маркшейдерських осей, а по 

першому, другому, четвертому та п’ятому залізистим горизонтам західної 

частини – за межами проектної зони зрушення поверхні від гірничих робіт на 

горизонтах 1015 і 1500м. 

Балансові запаси залізистих кварцитів до глибини 500м оцінюються у 772,4 

млн. т, у тому числі неокислених – 368,6 млн. т і окислених – 403,8 млн. т. 

Родовище природно багатих залізних руд шахти «Октябрська», ПАТ 

«КЗРК» (№4) розташоване у центральній частині Саксаганської рудоносної 

структури Кривбасу. 

Основні поклади залізної руди шахти зосереджені у п’ятому та шостому 

залізистих горизонтах. Довжина покладів по простяганню коливається від 60 до 

1000м, потужність – від 2 до 60м.  

Балансові запаси природно багатих залізних руд родовища шахти 

«Октябрська» оцінені до глибини 2015м і складають на 01.01.2011р. 246,3 млн. т 

із масовою часткою заліза 60,23 %. 
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Окислені залізисті кварцити ділянки «Більшовик» (№3а) прилягають до 

східного борту кар’єра №1 ПАТ «ЦГЗК» і займають площу між 262 та 408 

маркшейдерськими осями. Значна частина запасів окислених залізистих 

кварцитів цієї ділянки знаходиться у охоронних ціликах залізничних колій 

«Укрзалізниці», проммайданчиків шахт та інших споруд (ЛЕП, водоводи, 

колективні гаражі, сади). У даний час балансові запаси цього виду сировини у 

кількості 459,2 млн. т та забалансові - 144,5 млн.т  знаходяться на балансі 

Міністерства охорони навколишнього середовища України.  

Сировинну базу Центрального гірничо-збагачувального комбінату 

складають неокислені та окислені залізисті кварцити родовищ Велика 

Глеюватка (кар’єр №1), Петрівського (кар’єр №3) і Артемівського (кар’єр №4). 

Родовище Велика Глеюватка (№39) розташоване у центральній частині 

Саксаганської рудоносної структури. Межами родовища є на півночі 155 

маркшейдерська вісь, на півдні – 426 маркшейдерська вісь. 

Моноклінально залягаюча залізорудна товща родовища представлена 

першим, другим, четвертим та п’ятим залізистими горизонтами. 

Балансові запаси неокислених залізистих кварцитів затверджені в контурах 

кар’єру до глибини 500м від поверхні (протокол ДКЗ України №1894 від 

29.12.2009р.,№2155 від 23.11.2010 р.). Залишок балансових запасів неокислених 

залізистих кварцитів станом на 01.01.2011 року оцінюється у 209,3 млн. т, із 

масовою часткою заліза загального 33,04 % і заліза магнетитового – 23,28 %.  

Запаси окислених залізистих кварцитів в контурах кар’єру в кількості 142,5 

млн.т віднесені до позабалансових. 

 Петрівське родовище неокислених залізистих кварцитів розробляється 

кар’єром №3 ПАТ «ЦГЗК». Запаси родовища затверджені ДКЗ України 

протоколом №1879 від 15.11.2009 р. та №2154 від 23.11.2010 р. в контурах 

кар’єру до глибини 500м. Станом на 01.01.2010 р. кількість балансових запасів 

неокислених залізистих кварцитів становить 236,6 млн.т. 

 Балансові запаси неокислених залізистих кварцитів Артемівського 

родовища розробляються кар’єром №4 ПАТ «ЦГЗК» і обмежені контуром 

кар’єру  глибиною 545м (протокол ДКЗ України №2164 від 14.01.2011 р.). Їх 
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кількість станом на 01.01.2011р. складає 159,8 млн. т із масовою часткою 

заліза загального 37,26 % і магнетитового – 29,11 %, у тому числі по категоріям 

А+В+С1 – 155,1 млн. т і С2 – 4,7 млн. т. 

Родовище залізистих кварцитів Ділянки №6 (№46) займає площу між 

гірничими відводами шахт ім. Фрунзе та «Ювілейна» ПАТ «ЄВРАЗ Суха 

Балка». До 1992 року окислені та неокислені залізисті кварцити Ділянки №6 

були сировинною базою кар’єра №2 ЦГЗК. У зв’язку із збитковою технологією 

збагачення окислених залізистих кварцитів їх видобуток був припинений, а 

відпрацьований об’єм кар’єра №2 почали використовувати для складування 

розкривних порід кар’єра №1. 

У даний час  балансові запаси залізистих кварцитів Ділянки №6 до глибини 

500м зняті із балансу ПАТ «ЦГЗК» і взяті на облік Міністерства охорони 

навколишнього середовища України у кількості 426,0 млн. т, у тому числі 

неокислених – 168,1 млн. т і окислених – 257,9 млн. т. 

Родовище природно багатих залізних руд шахти ім. Фрунзе (№5), 

обмежене на півдні гірничим відводом шахти «Октябрська» КЗРК, на півночі і 

заході – гірничими відводами кар’єру №1 і колишнього кар’єру №2 ПАТ 

«ЦГЗК». 

Поклади природно багатих залізних руд  родовища розташовані у межах 

глибинної зони окислення п’ятого та шостого залізистих горизонтів, а також на 

контакті порід саксаганської та гданцівської світ. 

 Балансові запаси природно багатих залізних руд оцінюються до глибини 

1500м. Їх кількість станом на 01.01.2011р. складає 41,8 млн. т із масовою 

часткою заліза 60,6 %. 

Родовище природно багатих залізних руд і магнетитових кварцитів 

шахти «Ювілейна» ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» (№47, №6) займає площу між 

діабазовою дайкою на півдні і охоронним ціликом магнетитових кварцитів 

міжрудничної ділянки №5 на півночі. 

У даний час шахтою «Ювілейна» видобуваються природно багаті залізні 

руди, приурочені до глибинних зон вивітрювання п’ятого і шостого залізистих 

горизонтів саксаганської світи.  
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 Балансові запаси природно багатих залізних руд родовища шахти 

«Ювілейна» затверджені ДКЗ СРСР протоколом від 26.09.1990 р. №10927 в 

інтервалі глибин 940–2060м. Станом на 01.01.2011 року балансові запаси 

природно багатих залізних руд родовища оцінюються у 159,5 млн. т із масовою 

часткою заліза 60,60 %. 

На північному і південному флангах шахтного поля поза зоною зрушення 

від розробки покладів природно багатих залізних руд розташовані балансові 

запаси магнетитових кварцитів, що затверджені ДКЗ СРСР протоколом №9884 

від 18.12.1985 р. 

Станом на 01.01.2011 року у полі шахти «Ювілейна» до горизонту 1500м 

числиться 214,8 млн. т запасів магнетитових кварцитів промислових категорій 

А+В+С1 та 29,0 млн.т категорії С2. 

Родовище природно багатих залізних руд шахти «Гвардійська» (№7, 

№49) ПАТ «КЗРК» на півдні межує з гірничим відводом шахти «Ювілейна» 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка», на півночі – з гірничим відводом шахти ім. Леніна 

ПАТ «КЗРК» . 

У даний час шахтою «Гвардійська» видобуваються природно багаті залізні 

руди, приурочені до глибинних зон вивітрювання п’ятого та шостого залізистих 

горизонтів. 

Балансові запаси природно багатих залізних руд родовища затверджені ДКЗ 

СРСР протоколом від 22.02.1991 р. №11009 до глибини 1990м. Кількість 

балансових запасів багатих руд по шахті «Гвардійська» станом на 01.01.2011 р. 

складає 126,0 млн.т із масовою часткою заліза 60,52 %, у тому числі по 

категоріям А+В+С1 – 81,0 млн. т і категорії С2 – 45,0 млн. т. 

Окрім природно багатих залізних руд у межах цього ж родовища 

знаходяться 259,6 млн. т розвіданих і затверджених ДКЗ СРСР (протокол №8755 

від 24.04.1981р.) балансових запасів магнетитових кварцитів із масовою часткою 

заліза загального 37,1 % та магнетитового – 27,1 %. Ці запаси розташовані у 

південній частині шахтного поля поблизу покладу багатих руд «Комсомолка» 

(рудне тіло №3). Балансові запаси магнетитових кварцитів оцінені до горизонту 
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1110м по шостому і п’ятому залізистим горизонтам поза зоною зрушення 

порід від розробки багатих залізних руд покладу «Комсомолка». 

Родовище природно багатих залізних руд і магнетитових кварцитів шахти 

ім. Леніна ПАТ «КЗРК» (№8, №51) розташоване у північній частині Кривбасу. 

У межах 18–132 маркшейдерських осей розвинена глибинна зона 

вивітрювання, з якою пов’язані поклади природно багатих залізних руд. 

Балансові запаси цих покладів розвідані і затверджені до глибини 1950м.  

У межах 140–210 маркшейдерських осей є поклади як природно багатих 

залізних руд (поклад «8П» у кількості 6,9 млн. т), так і магнетитових кварцитів 

(поклад «Пужмерки-магнетитовий» у кількості 312,0 млн. т). Балансові запаси 

цих руд  розвідані і затверджені у інтервалі глибин 607–1500 м у якості 

резервної сировинної бази шахти ім. Леніна. 

Розробка покладу «8П» передбачається разом із магнетитовими кварцитами 

«Пужмерки-магнетитового» після повного відпрацювання багатих руд 

центральної частини родовища до глибини 1500м. 

Родовище магнетитових кварцитів шахти ім. Орджонікідзе ПАТ «ЦГЗК» 

(№51а) розташоване на ділянці від діабазової дайки до 0 маркшейдерської осі. 

Балансові запаси магнетитових кварцитів розвідані в інтервалі глибин 324–1500 

м і прийняті на державний облік для підземної розробки шахтою ім. 

Орджонікідзе, яка входить у даний час до складу ПАТ «ЦГЗК». Запаси 

магнетитових кварцитів ділянки затверджені ДКЗ СРСР протоколом №7761 від 

24.12.1976 р. і ЦКЗ Мінгео СРСР протоколом №16 від 27.12.1989 р. Залишок 

балансових запасів на 01.01.2011р. становить 572,7 млн.т із масовою часткою 

заліза загального 37,82 % і магнетитового – 27,6 %.  
 

14.5 Родовища Північного району 

Північний рудоносний район розташований на території Тернівського 

адміністративного району міста Кривий Ріг. 

На території району розташовані крупні родовища неокислених залізистих 

кварцитів: Первомайське (№53) (розробляється відкритим способом  Північним  
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гірничо-збагачувальним комбінатом і підземним способом шахтою 

«Першотравнева») та Ганнівське (№54). 

Родовище залізних руд шахти «Першотравнева» (№8б, №53а) 

розташоване у північному структурно-тектонічному блоці Криворізького 

басейну на території Тернівського адміністративного району м. Кривий Ріг. 

У даний час в межах родовища виділено два рудні поклади магнетитових 

кварцитів – «Північний» і «Південний», а також поклади природно багатих 

гематит-магнетитових і магнетитових руд, приурочені до п’ятого і шостого 

залізистих горизонтів  саксаганської світи. 

До горизонту 920м поклади природно багатих руд практично відпрацьовані. 

Балансові запаси залізних руд шахти «Першотравнева» у інтервалі глибин 

220–1480 м оцінюються у 1174,9 млн. т, у тому числі 1043,1 млн. т магнетитових 

кварцитів і 131,8 млн.т багатих руд. 

Первомайське родовище (№53) знаходиться у Тернівському  районі за 2 км 

на південь від станції Терни. Воно спільно з Ганнівським родовищем залізистих 

кварцитів є сировинною базою Північного гірничо-збагачувального комбінату 

(ПАТ «ПівнГЗК»). 

Балансові запаси залізистих кварцитів Первомайського родовища 

затверджені ДКЗ України протоколом №1822 від 29. 09. 2009 р. у проектних 

контурах кар’єра глибиною 700м. Їх залишок станом на 01. 01. 2011р. складає 

928,7 млн. т. 

Ганнівське родовище залізистих кварцитів (№54) знаходиться на 2км 

західніше залізничної станції Терни і розробляється відкритим способом з 

1963р. ПАТ «ПівнГЗК». 

Балансові запаси неокислених залізистих кварцитів станом на 01.01.2011р. 

оцінюються у 963,3 млн. т. 

Прогнозні водоприпливи по шахтах та кар’єрах Кривбасу наведені у таблиці 

14.1. 
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Таблиця 14.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Багаті залізні руди 

ПАТ «КЖРК»: 

шахта ім. 

Леніна 
170 1489 1350 200 1752 1425 200 1752 1500 

шахта 

«Гвардійська» 
125 1095 1430 200 1752 1430 200 1752 1510 

шахта 

«Октябрьська

» 

130 1139 1265 150 1314 1340 150 1314 1490 

шахта 

«Родіна» 
354 3101 1315 400 3504 1390 400 3504 1465 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; ШУ по підземній добичі руди: 

шахта ім. 

Артема №1 
506 4435 1135 535 4687 1135 535 4687 1225 

у тому числі 

шахта 

Дренажна» 

160 1402 427 135 1183 427 135 1183 427 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»: 

шахта 

«Ювілейна» 
134 1174 1340 150 1314 1340 150 1314 1420 

шахта ім. 

Фрунзе 
80 701 1135 80 701 1210 буде відпрацьована до 2026р 

Магнетитові кварцити: 

ГЗК ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 

кар’єр №1 затоплений – – 

кар’єр №2біс 178 1559 210 195 1708 240 255 2234 315 

кар’єр №3 297 2602 290 385 3373 345 500 4380 430 

кар’єр 

«Південний» 
сухий  134м – – 



 416
 Продовження таблиці 14.1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАТ 

«Півн.ГЗК»: 
         

кар’єр 

«Ганнівський» 
280 2453 315 450 3942 315 530 4643 345 

кар’єр 

«Першотравнев

ий» 

294 2575 390 400 3504 445 450 3942 535 

шахта 

«Першотравне

ва» 

75 657 1055 132 1156 360  132 1156 465 

ПАТ «ЦГЗК»: 

кар’єр №1 45 394 390 50 438 400 106 929 500 

кар’єр №2 відпрацьований       

кар’єр №3 131 1148 260 360 3154 320 430 3767 350 

кар’єр №4 86 753 185 100 876 200 110 964 250 

шахта ім. 

Орджонікідзе 
19 166 607 41 359 

447/ 

527  
41 359 527  

шахта «Гігант 

Дренажна» 
381 3338 890 400 3504 (-)540  400 3504 (-)540  

шахта ім. 

Артема №2н 

Видобуток до 2030р не планується; водоприплив (75м3/год) враховано в 

водоприпливі по шахті ім. Артема №1 

ПАТ «ІнГЗК» 1082 9478 441 1420 12439 456 1690 14804 530 

ПАТ 

«ПівдГЗК» 
616 5396 325 600 5256 340 650 5694 375 

 

14.6 Розробка корисних копалин відкритим способом 

При розробці корисних копалин відкритим способом негативне 

навантаження на оточуюче середовище, а на місто тим більше, полягає в 
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відчужені великих площ для розміщення самого кар’єру, відвалів, та хвостів 

збагачування. Фактори забруднення навколишнього середовища будуть 

розповсюджуватися далеко за площу відчуження. Навколо міста розташовані 

переважно орні землі.  

Площі зайняті кар’єрами, відвалами та хвостосховищами на 1.01.2011р. 

зведені в таблицю 14.2.  

Таблиця 14.2 

№ за 
рахунком 

Назва 
підприємства 

Назва об’єкту 
Площа, 

га 

1 2 3 4 
Кар’єр Першотравневий 630 
Відвали Першотравневі 980 
Хвостосховище 1550 
Кар’єр Ганнівський 570 

1 ПАТ «ПівнГЗК» 

Відвали Ганнівські 990 
Всього 4720 

Кар’єр № 1 470 
Відвали кар’єру 450 
Відвали складовані в кар’єрах №1 та №2 150 

2 ПАТ «ЦГЗК»* 

Хвостосховище 2570 
  Всього 3640 

Кар’єр 550 
Відвали 1030 3 ПАТ «ПівдГЗК» 
Хвостосховищє 740 

Всього 2310 
Кар’єр № 1 (рекультивується) 70 
Кар’єр № 2-бис 200 
Кар’єр № 3 330 
Відвали 1250 
Хвостосховище 1100 

4 
ПАТ 

«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

Кар’єр Південний** 70 
Всього 3020 

Кар’єр Північний  100 
5 

ПАТ «ММК ім. 
Ілліча» Відвал 140 

Всього 240 
  

Разом 13930 
 

*Інші кар’єри (№3, №4) розташовані далеко за межами міста. 

**Відвали кар’єру Південного розміщуються в зоні воронок від підземних 

гірничих робіт. 
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14.7 Розробка корисних копалин підземним способом 

Запаси корисних копалин Криворізького басейну розташовані в 

субмеридіальному напрямку. В місцях їх видобутку, виникали селища, які 

згодом злились, утворивши місто Кривий Ріг. 

Розробка корисних копалень підземним способом на Криворіжжі ведеться 

системами розробки з обваленням налягаючих порід. На поверхні при цьому 

утворюються зони зсуву, тріщин, терас, воронок та провалів. З глибиною 

розробок, зони збільшуються, займають все більші і більші території міських 

земель.  Площі зон зсуву наведені в таблиці 14.3. 

Таблиця 14.3 

№ за 

рахунком 

Назва підприємства Назва об’єкту Площа, 

га 

1 2 3 4 

1 ПАТ «ПівнГЗК» Шахта «Першотравнева» не працює  80 

Шахта ім. Леніна 150 

Шахта Гвардійська 170 

Шахта «Жовтнева» 250 
2 ПАТ «КЗРК» 

Шахта «Батьківщина» 460 

Шахта ім. Орджонікідзе 25 
3 ПАТ «ЦГЗК» 

Шахта ім. Артема № 2, не працює 440 

4 

ПАТ 

«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Шахта ім. Артема № 1 660 

Шахта «Ювілейна»  400 
5 

ПАТ «ЕВРАЗ Суха 

Балка» Шахта ім. Фрунзе 200 

6  Шахта № 10 20 

7  «ГПУ» 50 

8  ш. «Південна» 70 

9  ш. ім. Валявко 180 

Всього 3150 

 

Історично склалося так, що зразу забудовувались території, навколо 

рудників. З часом, в наш час, де які будівлі, при видобутку без інженерного 

захисту територій попадуть в зону зсуву. Щоб цього не трапилось, проектами по 
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видобутку корисних копалин передбачено залишати частину покладу в 

охоронних ціликах, або відпрацювання покладу з закладкою виробленого 

простору.  

Так, на шахті ім. Леніна ПАТ «КЗРК», з метою уникнути відселення великої 

кількості мешканців селища  ім. Горького, будівлі яких можуть попасти в зону 

зсуву від відпрацювання покладів в поверхах 1200 … 1350, залишили в надрах 

два цілики, котрі поклад ділять на три частини. Зони зсуву від кожної з частин 

не перевищують зони зсуву від відпрацьованого покладу в поверсі вище 1200м. 

На шахті ім. Орджонікідзе ПАТ «ЦГЗК», відстрочили відселення мешканців 

цього ж селища з можливої зоні зсуву від відпрацювання покладу в поверсі 527 

… 607. Для цього в цьому поверсі залишили тимчасовий цілик, який з часом, 

після відселення мешканців, буде відпрацьовано. 

 Видобуток магнетитових кварцитів, щоб уникнути зсуву лежачого боку, 

ПАТ «ЦГЗК» буде вести в полі шахти «Гігант» з закладкою виробленого 

простору, а південну частину запасів залише в цілику, для охороні 

багатоповерхових будинків по проспекту Мира.  

Шахта «Першотравнева» ПАТ «ЦГЗК» також відтерміновує  відселення 

мешканців. Північна частина покладу «Північний» в поверхах 465 … 220 

відпрацьовується до 40 маркшейдерської вісі. Далі на північ, до вісі 55 – 

тимчасовий цілик, ще північніше – цілик для комунікаційного коридору. Таким 

чином виконується інженерний захист території по якій проложена міська 

дорога і підведені на проммайданчик шахти всі комунікації. 
 

14.8 Зона охорони надр 

Як раніше зауважувалось, місто Кривий Ріг виросло на розробці 

залізорудних копалень, територіально прив’язане до місць розповсюдження 

покладів в смузі, яка витягнута в північно-східному напрямі (Карта зонування 

території міста за гірничо-геологічними умовами). 

На території міста використовується відкрита та підземна розробка 

корисних копалин. За умовами видобутку корисних копалин з території 
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забудови виключаються площі, зайняті кар’єрами, відвалами їх санітарно-

захисними зонами, а також зонами зрушення поверхні від шахтних розробок. 

У надрах Кривбасу до глибини 1500 - 2600м налічується 30 млрд. тонн 

багатої і бідної залізної руди. У проектних контурах кар'єрів і шахт балансові 

запаси залізних руд складають 6 млрд. т. або 20 % загальних. Решта запасів 

залізної руди знаходиться: в бортах кар'єрів, нижче проектної глибини діючих 

шахт і кар'єрів, під забудованою територією. Відпрацювання цих запасів на 

даний час є економічно недоцільним. 

Діючі кар’єри та шахти забезпечені запасами на 10-50 років. Виникає питан-

ня роботи гірничовидобувних підприємств міста у тривалій перспективі, поза 

2030 рік. 

Ціни на залізорудну продукцію, як і на всі природні ресурси, мають 

тенденцію постійного зростання. З часом забалансові руди можуть знайти 

промислову цінність і будуть придатні до розробки. 

Щоб уникнути  додаткових витрат на знос і охорону споруд на території 

майбутніх розробок визначена зона охорони надр, забудова якої заборонена. 

Межі зони охорони надр проведені по межах зони зрушення земної поверхні від 

розробки багатих руд і магнетитових кварцитів до глибини затвердження запасів 

і санітарних (1500- метрових) зон перспективних кар'єрів. 

Згідно законодавства, забудова площ залягання корисних копалин 

дозволяється у виключних випадках при відповідному техніко - економічному 

обґрунтуванні та узгодженням з територіальною геологічною установою та 

органами державного гірничого нагляду. 

В зоні охорони надр знаходиться вся територія центрально-міського району 

міста. Район щільно забудований, вільних територій для житлового будівництва 

немає. 

В південно-східній частині району житлова забудова має хаотичний 

характер. Це в основному одноповерхові старі будинки, без необхідних 

елементів благоустрою. 

Інститут «Кривбасспроект» оцінюючи перспективу розробки родовища 

«Місто» підземним способом з закладанням виробленого простору твердючою 
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сумішшю, вважає можливим будівництво 9-ти поверхових житлових будинків 

у Центрально - Міському районі: між вулицями Янова, Глінки, ім. Леніна, - 

Широківська, а також реконструкцію існуючих будинків обмеженої поверховості 

в два поверха. 

Магістральні автодороги та комунікації необхідно прокладати спеціальними 

комунікаційними коридорами. 
 

14.9  Гідротехнічні споруди 

Підтоплення і затоплення окремих ділянок території міста, які 

розглядаються, зумовлено комплексом факторів природного і штучного 

походження. 

До основних факторів природного походження відносяться:  плоский 

рельєф місцевості з невеликими похилами, високе залягання водоупору, сильні 

опади. 

До факторів штучного походження відносяться: 

-  загальне обводнення території, зв’язане з будівництвом хвостосховищ 

гірничих підприємств міста; 

- будівництво Південного водосховища і каналу №33; 

-  порушення природного стоку поверхневих вод, у зв’язку з будівництвом 

залізничних і автомобільних доріг; 

- відсутність  господарсько-побутової каналізації при наявності 

водопроводу; 

- зміна гідрологічного режиму водоносних горизонтів на території 

промислових підприємств. 

На сучасному етапі розвитку та прояву чинників підтоплення його можна 

визначити як комплексне, переважно техногенне. Спостерігається процес 

стійкого підвищення до екологічно небезпечних значень рівнів ґрунтових вод та 

зволоженості порід  зони ненасиченої фільтрації, які ускладнюють  або 

унеможливлюють нормальну експлуатацію господарських об'єктів, а також 

погіршують умови життєдіяльності населення. 
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Територія міста перетинається долиною р. Інгулець і  притоки р. 

Саксагань, а також багаточисленними балками. 

Річка Інгулець протікає через законсервовані залізорудні родовища. Русло 

річки місцями звивисте, шириною 40,0м  – 60,0м, заплава її має 60,0м – 120,0м, 

котра в період весінньої повені затоплюється. Стік р. Інгулець зарегульований  

Карачунівським водосховищем .  

Карачунівське водосховище водогосподарського призначення, 

використовується для водопостачання м. Кривого  Рогу. При НПР – 59,0м об’єм 

води у водосховищі – 308,53 млн.м3. Водосховище утворене шляхом перетину 

греблею річки Інгулець. За 25км вище по течії знаходиться Іскрівське 

водосховище.  

Русло р. Саксагань має ширину 20,0м – 40,0м, швидкість течії води до 1 м/с. 

Найвищі рівні води досягають 1,5м – 2,5м над середньомеженним рівнем при 

звичайній повені і 4,5м – 5,0м при виключно високій повені. Максимальний 

витрата річки 240 м3/сек. Русло р. Саксагань в межах міста замулене, береги 

зарослі очеретом . Стік річки в межах міста зарегульовано Кресівським і 

Дзержинським водосховищами. Кресівське водосховище для водопостачання 

міста не використовується. При НПР – 50,4м, площа водного дзеркала складає 

206га, а об’єм води – 7,4 млн.м3. Верхів’я водосховища мілководне, замулене і 

заросле вологолюбною рослинністю.  

Дзержинське водосховище утворене земляною греблею висотою 16,0м. 

Об’єм водосховища при НПР – 46,8м ,складає 23,4 млн.м3.  

За Дзержинським водосховищем  русло річки взято в 2 тунелі: 1-й 

Саксаганський та 2-й Саксаганський. Діаметр тунелів складає 3,5 м, пропускна 

здатність – 30 м3/с,  а довжина відповідно – 5,3км і 0,5км. 2 тунелі: 1-й 

Саксаганський тунель побудований для відведення річки Саксагань 

безпосередньо з родовища, що відпрацьовується кар’єром та шахтою ШУ 

Артем-1 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 2-й Саксаганський тунель 

побудований для захисту горизонту 550м шахти Артем-1 від попадання води з 

річки Саксагань по зоні тріщин. 
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Крім цих водосховищ в балках ще є ставки, які використовуються для 

різних потреб (декоративні, культурно-побутові та ін.).  

В межах міста зустрічаються території з високим  рівнем  ґрунтових вод . 

На них розташована індивідуальна забудова, промислові підприємства. Так, на 

підтоплених територіях знаходиться житловий масив Довгинцево і селище 

Залізничне, що знаходяться в зоні впливу Південного водосховища. Південне 

водосховище створене штучно, для водопостачання міста Кривий Ріг, а також 

для поповнення Кресівського водосховища через канал № 33 – водою з річки 

Дніпро.  

Площі водоохоронної зони водосховищ, р. Саксагань та хвостосховищ 

наведені в таблиці 14.4. 

Таблиця 14.4  

№ 

з/п 
Найменування 

Прибережна 

захисна смуга 

1 2 4 

1 р. Саксагань 25 … 50 м 

2 р. Інгулець 50 м 

3 Кресівське водосховище 50 м 

4 Дзержинське водосховище 50 м 

5 Карачунівське водосховище 100 м 

6 Південне  водосховище 100 м 

4 

Хвостосховища ПАТ Півніний ГЗК, 

Південний ГЗК, Центральний ГЗК, 

Інгулецкий ГЗК,  «АрселорМіттал Кривий

Ріг» 

Санітарно захисна смуга 

300 м 

 

За відносно короткий термін, який майже не перевищує 60 років, під 

впливом господарської діяльності людини, в межах міста, відбулися суттєві 

зміни в його ландшафтній структурі, а також геологічній, гідрологічній, 

гідрогеологічній складових природного середовища. 

У результаті цього погіршились природні інженерно-геологічні та 

гідрогеологічні параметри перших від поверхні товщ порід (грунтів) та 

безнапірних водоносних горизонтів. 
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Загальна площа підтоплення міської забудованої території, за глибиною 

середнього багаторічного рівня  ґрунтових вод, що вище критичного, досягає 

43,0 км2. Рівні ґрунтових вод залягають на глибині до 2,0м від поверхні. Крім 

цього, майже 34,0 км2 площі міста є потенційно підтопленими, рівні ґрунтових 

вод коливаються  від 2,0м до 3,0м від поверхні. 

У межах території міста нараховувалося близько 18 091га зрошувальних 

земель. Основна їх частина розташована у межах лесових рівнин, з незначним 

розвитком  яружно-балочної сітки. У геологічному відношенні, це лесовидні 

суглинки, загальною потужністю до 10,0м, які підстилаються   потужним шаром 

водотривких червоно-бурих глин. Відсутність дренажних споруд призвело до 

підтоплення сільських населених пунктів, які розташовані поблизу 

зрошувальних масивів, де рівень підземних вод досягає 1,0м –2,0 м від поверхні. 

Крім цього, відмічається потенційне  підтоплення населених пунктів внаслідок 

додаткового впливу господарської діяльності, де рівні ґрунтових вод 

коливаються від 2,0м до 3,0м від поверхні. Усього підтоплено майже 16 

сільських населених пунктів. Загальна площа підтоплення  8 154га, 1 358га 

засолено та 112,8га заболочено. 

Процес підтоплення території під впливом підпору  ґрунтових вод, 

внаслідок  створення водосховищ спостерігається у районі впливу Південного 

водосховища та каналу  Дніпро-Кривий Ріг. У підтопленому стані знаходяться 

прилеглі  сільгоспугіддя, загальною площею до 29,7 км2. Рівні ґрунтових вод 

залягають на глибині до 1,5м від поверхні. Підтоплення прилеглої території до 

Карачунівського водосховища незначне і поширене на  півночі водосховища, де 

в підтопленому стані  знаходяться  селища  Інгулець та Радіонівка, які 

розташовані  у знижених частинах рельєфу. Рівні  ґрунтових вод залягають на 

глибині до 2,0м від поверхні. Загальна площа підтоплення – 5,2 км2. 

Підтоплення території  до КРЕСівського  водосховища поширено на всьому 

протязі берегової лінії, у знижених частинах  рельєфу, шириною приблизно, до 

500,0м, рівні підземних вод алювіальних відкладів знаходяться на глибині до 

2,0м від поверхні.  Загальна площа підтоплення досягає 4,0 км2 . 
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У районі Дзержинського водосховища  підтоплення території 

спостерігається тільки у знижених частинах рельєфу і не перевищує 0,3 км2. 

Зволоження грунтів призводить до суттєвих змін фізико – механічних 

властивостей порід: збільшується природна вологість та вага грунтів, 

відбувається зниження їх модуля деформації від 140,0 кг/см2 до 50,0 – 60,0 

кг/см2, зниження міцності, збільшення просадки  та зменшення питомого 

електричного опору і збільшення корозійної активності грунтів. В результаті 

руйнуються будинки, водонесучі  комунікації. У результаті змін хімічного 

складу підземних вод зростає їх агресивність по відношенню до бетону та 

залізобетонних конструкцій, що призводить до порушення останніх. 

Крім цього, відбувається зменшення сейсмічної (природної та техногенної) 

стійкості водонасичених грунтів, що провокує коливання та вібрацію земної 

поверхні. Само по собі підтоплення веде до підвищення сейсмічності 

забудованих територій. На всій території міста мають поширення лесовидні 

грунти, які на сучасний період є  водовміщуючою товщею водоносного 

горизонту четвертинних відкладів. Всі лесовидні грунти мають посадочні 

властивості першого типу (просадка можлива від зовнішнього навантаження, 

або від особистої ваги, яка не перевищує 5,0см). 

На сучасний період, на території гірничих відводів, в межах депресійних 

воронок, утворився техногенний водоносний горизонт четвертинних відкладів, 

глибина залягання рівнів ґрунтових вод коливається від 3,0м до 9,0м (р-н ш. 

Батьківщина, р-н ш. Орджонікідзе), станом на 1955 рік на цій території  

водоносний горизонт четвертинних відкладів був здренований. 

На решті території глибина залягання рівня підземних вод коливається від 

2,50м до 4,10м від поверхні землі, в залежності від фактора живлення, в 

порівнянні з 1955 роком рівні підземних вод збільшились вдвічі. Води цього 

водоносного горизонту у селах використовуються  населенням для 

господарських цілей. Водовміщуючими породам являються різнозернисті піски, 

сірі, жовтувато – сірі, кварцитові іноді з жорствою і галькою кристалічних порід, 

з прошарками глин, суглинків, потужність їх коливається від 2,0м – 6,0м до 8,3м 
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– 12,5м. Залягають алювіальні утворення на кристалічних породах, окремими 

ділянками, на палеогенових або неогенових  відкладах. 

Береги Карачунівського водосховища пологі. Коливання відмітки дзеркала 

води досягає 1,5м. Найбільший скид води з водосховища  здійснюється весною. 

Спостерігається підмив берега та незначні обвали, пов'язані з підвищенням 

та зниженням  рівнів  води у водосховищі. Висота зриву не перевищує 1,5м. 

Середньорічна переробка берега не перевищує 0,3м. Спостерігається заростання  

берега очеретом шириною до 3,0м – 5,0м. 

Береги Південного водосховища  пологі, низинні. Коливання відмітки 

дзеркала води  досягають 1,0м. Спостерігається переробка берегів у вигляді 

заростання очеретом та заболочення  шириною до 10,0м. 

Береги КРЕСівського водосховища пологі, низинні. Коливання відмітки 

дзеркала води досягає 0,5м. Спостерігається пробка берегів у вигляді заростання 

очеретом та заболочення шириною до 10,0м. 

Береги Дзержинського водосховища пологі, низинні. Коливання відмітки 

дзеркала води досягає 0,5м. Спостерігається замулення берегів шириною до 

0,5м.  

Для умов Криворізького басейну за критичну глибину рівня ґрунтових вод, 

згідно «Методичних матеріалів по удосконаленню вивчення ЕГП Кривбасу», 

прийнято на орних землях – 2,0м; для сільських населених пунктів – 2,0м, 

міської забудови – 2,0м, промислової забудови – 5,0м (СНиП 11-15-74). 

Основними чинниками процесу підтоплення є створення у балках 

хвостосховищ, водосховищ, ставків, знищення природних дрен, затоплення 

старих кар'єрів та шахт. Крім цього, спостерігаються постійні витрати з 

водонесучих комунікацій. Відмічається підтоплення земель на зрошувальних 

масивах та прилеглих населених пунктів. Все це призвело до регіонального 

підпору ґрунтових вод території і на даний період в підтопленому стані, де рівні 

ґрунтових вод залягають вище критичного, в межах району робіт, знаходиться 

232,69 км2 земель. 
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Зарегульованість річкового стоку і недостатня кількість дренажних 

споруд призвели до порушення стоку підземних вод, регіонального підвищення 

їх рівнів до критичних глибин (1,5м – 3,0м), розвитку заболочень. 

Загальний обсяг води в водосховищах – 377,13 млн.м3. 

Сумарна площа водної поверхні – 61,87 км2.  

Сумарний підпір рівня ґрунтових вод – 8,2м. 

В районі Південного водосховища  та каналу №33, який витікає з 

водосховища та впадає в КРЕСівське водосховище, у підтопленому стані 

опинилася площа майже 40,6 км2. Рівні ґрунтових вод знаходяться на глибині до 

2,0 м від поверхні. В межах селища Довгинцево та Залізничне засипані підвальні 

приміщення, так як підземні води знаходяться на глибині до 0,5м від поверхні. 

Загальна площа підтоплення земель, прилеглих до водосховищ становить 

6,5 км2. В районі Карачунівського та Дзержинського водосховищ площа 

підтоплення земель не збільшилась і становить 5,7 км2, підтоплення відбувається 

на знижених ділянках рельєфу. 

При спорудженні хвостосховищ природні відслонення порід у балках, 

днища їх не були ізольовані. При заповненні їх до позначок поверхні землі і 

вище внаслідок фільтраційних витоків з них, розпочалися процеси підпору 

ґрунтових вод, формування нових техногенних водоносних горизонтів на 

значних площах На сучасний період, на площах, прилеглих до хвостосховищ, 

сформовані техногенні водоносні горизонти четвертинних відкладів з 

мінералізацією від 5,0 г/дм3 до 10,0 г/дм3, глибина залягання рівня підземних вод 

коливається від 0,5м до 3,0м від поверхні. Загальна площа підтоплених земель в 

результаті фільтрації води із хвостосховищ досягає 58,0 км2. Загальна площа 

підтоплення, в результаті інфільтрації води з хвостосховищ, зросла на майже 

16,0 км2, в порівнянні з 1990 роком. 

Хвостосховище Північного ГЗК розташоване в балці Петрикова, 

експлуатується з 1964 року. Позначки гребеню становлять 145,0м – 149,0м, 

дзеркало води – 141,9м, мінералізація води в хвостосховищі – 6,9 г/дм3, загальна 

жорсткість – 50,75 мг-єкв/дм3, займає площу 1 962га. 
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По свердловинах, які обладнані на четвертинний водоносний горизонт, 

рівні ґрунтових вод простежуються на глибинах від 1,62м  до 4,4м в районі  р. 

Саксагань; від 3,29м до 7,3м на промділянці; від 2,79м  до 10,57м в районі 

хвостосховища та від 2,09м до 5,53м на території житлового масиву. Грунтові 

води приурочені до лесових суглинків та алювіальних відкладів р. Саксагань. 

У підтопленому стані (рівні ґрунтових вод залягають на глибині до 5,0м) 

знаходиться вся прилегла до хвостосховища територія  та заплава р. Саксагань, 

куди направлений основний фільтраційний потік. Загальна площа підтоплення – 

9,5 км2. 

Хвостосховище Центрального ГЗК створене у верхній і середній частинах 

балки Велика Лозуватка, яка впадає в Карачунівське водосховище; 

експлуатується з 1961 року, охоплює площу  1817,8га. Позначки греблі 

знаходяться  на 121,0м – 126,0м, дзеркало води – 117,0м, мінералізація води у 

хвостосховищі  протягом року коливається від  4,2 г/дм3 до 5,5 г/дм3, в 

порівнянні з 2000 роком – не змінилася. На сучасний період, рівні ґрунтових вод 

четвертинних відкладів спостерігаються на глибині  від 1,1м до 10,88м. 

Найбільш високе положення рівнів спостерігається на півночі та сході 

хвостосховища. На промисловій ділянці рівні ґрунтових вод коливаються від 

3,8м до 5,76м. В підтопленому стані знаходиться майже вся територія прилегла 

до хвостосховища , загальною площею 15,88 км2. Розвантаження і напрямок 

руху підземних вод відбувається в балки Мала і Велика Лозуватка, Завертана, 

р.Інгулец і Карачунівське водосховище.   

До гідротехнічних споруд Південного ГЗК та «АрселорМіттал Кривий Ріг»  

відносяться: 

- хвостосховище Південного ГЗК у б. Грушеватій; 

- хвостосховище «Об'єднане»; 

- хвостосховище Південого ГЗК «Войково»; 

- хвостосховище «АрселорМіттал Кривий Ріг» «Миролюбівка». 

Слід відмітити те, що всі ці водоймища не екрановані, експлуатуються при 

наявності придамбових та пригреблевих дренажних систем. 
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На сучасний період, гідродинамічні і гідрохімічні режими вказаних нижче 

водоносних горизонтів на території прилеглій до хвостосховищ, носять яскраво 

виражений техногенний характер, який формується внаслідок впливу  

фільтраційних витрат мінералізованих вод з хвостосховища, витоки  

промислових та господарчо-питних вод, порушення природного 

поверхневого стоку . 

В районі промділянки  АрселорМіттал Кривий Ріг знаходиться 11 

спостережних свердловин, що обладнані на четвертинний водоносний горизонт. 

Глибина залягання рівня ґрунтових вод  змінювалася в межах  2,01м – 10,53м. 

Протягом року коливання рівнів по окремих свердловинах становили  0,21м – 

2,58м. По хімічному складу на цій площі переважають води хлоридно – 

сульфатні, магнієво- натрієві з мінералізацією до 12,6 г/дм3. 

На території, прилеглій до хвостосхвовищ «Миролюбівське» та «Об'єднане» 

рівні ґрунтових вод змінюються  від 0,42м до 5,25м. Найбільш високе 

положення рівнів відмічається безпосередньо біля хвостосховища. В 

підтопленому стані знаходяться підошва відвалів «Дальні», та північні частини 

хвостосховищ «Миролюбівське» та «Об'єднане».По хімічному складу на 

території, прилеглої до  хвостосховища  «Миролюбівське» переважають води 

сульфатні магнієво – натрієві, з мінералізацією  до 18,8 г/дм3, на території, 

прилеглій до хвостосховища  «Об'єднане», мінералізація підземних вод досягає 

15,3 г/дм3. 

В районі промділянки  Південного ГЗК знаходиться 18 спостережних 

свердловин. Глибина залягання рівнів ґрунтових вод змінювалась в межах  2,98м 

– 5,89м. Загальна площа підтоплення становить 21,5 км2.  

Хвостосховище Інгулецкого ГЗК. Розташовано в межах правобережної 

ізлучини р. Інгулець, в б. Безіменній .Експлуатується з 1965 року. Відмітка 

греблі 130,0м, дзеркала води – 125,0м, мінералізація  води в хвостосховищі – 4,3 

г/дм3 . 

По свердловинах, рівні ґрунтових вод спостерігаються на глибинах 0,34м – 

11,92м в районі промділянки; 1,56м – 13,08м в районі хвостосховища; 3,08м – 

7,49м в районі б. Березнеговата. 
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Найбільш високе положення рівнів ґрунтових вод спостерігається на 

промділянці, де за рахунок витрат технічної води утворився «бугор розтікання». 

Потік ґрунтових вод направлений на схід р. Інгулець і до кар'єру, на північ і 

південь до балок. Мінералізація  в р. Інгулець біля хвостосховища 2,9 г/дм3, в б. 

Городовата – 3,3 г/дм3. 

У геоморфологічному відношенні територія міста розташована у межах 

заплав та надзаплавних терас річок  Інгулець та Саксагань і частково на 

прилеглій території присхилових ділянок водороздільного плато. У геологічній 

будові беруть участь суглинисто – пісчані алювіальні відклади заплав та терас і 

лесові суглинки єолово – делювіальних відкладів пониженої рівнини, які 

залягають на потужній товщі водотривких червоно – бурих глин. Потужність 

лесових суглинків у межах міста від 4,5м на півночі, до 16,0м на півдні. 

Потужність водотривких глин, в залежності від відстані від заплав, де вони 

відсутні, коливається від 4,5м до 21,5м. 

Житлова забудова міста Кривий Ріг повсюдно межує з промисловою. В 

останній час спостерігається інтенсивний підйом рівня ґрунтових вод на 

забудованих територіях м. Кривого Рогу, що призводить до збільшення площ 

постійного та потенційного підтоплення житлових масивів. Основними 

чинниками активізації процесів є прориви водоводів, відсутність 

централізованої каналізації, зарегулювання русел р. Саксагань та р. Інгулець, 

затоплені кар'єри та шахти, засипання тальвегів балок, які були природними 

дренами, інфільтрації води з водосховищ. На сучасний період спостерігається 

збільшення площ  підтоплення промислово – міської агломерації і зменшення 

площ підтоплення сільськогосподарських угідь, у зв'язку  із зменшенням площ 

зрошувальних масивів. Одним із основних техногенних чинників виникнення 

процесів підтоплення є порушення рельєфу  території. В першу чергу створення 

у балках хвостосховищ, ставків – накопичувачів шахтних вод, водоймищ різного 

призначення; по друге – рекультивація і забудова як природних балок так і 

техногенних утворень(кар'єрів). Середній підпір місцевих водосховищ та 

ставків, загальна кількість яких зростає, складає 8,0м – 10,0м і сприяє підйому 

рівня ґрунтових вод на прилеглій території. Так, загальна площа підтоплення 



 431
земель в результаті підпору рівнів ґрунтових вод в межах водосховищ досягає 

60,0 км2. Порушення поверхневого стоку внаслідок забудови, витрати до 40,0 %  

води із водопровідно – каналізаційних мереж, знищення природних дрен 

(забудова та створення смітників у балках), затоплення відпрацьованих шахт та 

кар'єрів, відсутність або знищення зливної каналізації призвело до підтоплення 

майже 50,0 км2 промислово – міських агломерацій. 

За станом на 1955 рік на території сучасних зрошувальних систем 

водоносний горизонт четвертинних відкладів не мав площинного поширення і 

був представлений у вигляді «верховодки», з глибиною підземних вод від 5,0м 

до 10,0м від поверхні землі. Вже на 1990 рік на цій території був сформований 

техногенний водоносний горизонт площиною поширення  з глибиною рівня 

підземних вод  від 0,5м до 5,0м від поверхні землі. На деяких площах 

спостерігалось засолення сільських угідь, де мінералізація досягла 10,0 

г/дм3,цьому процесу сприяла і геологічна будова: незначна потужність 

водовміщуючої товщі – 5,0м – 7,0м і значна потужність водотривкої товщі  

червоно – бурих глин – 25,0м. Наслідком цього є погіршення  екологічної 

ситуації у регіоні та зниження  продуктивності сільгоспугідь у тому числі і 

меліоративних . Загальна площа підтоплення  досягає майже 66,0 км2, де рівні 

ґрунтових вод залягають на глибині до 2,0м від поверхні, у тому числі майже 

29,0 км2 засолені і не придатні до подальшого  використання. 

Основна частина міста споруджена на лесоподібних суглинках, які 

залягають близько від поверхні. Відсутність на більшій території дренажних 

споруд, призводить до того, що будь – які прориви водоводів, підняття рівнів у 

р.р. Саксагань і Інгулець, перегородження об'єктами, які будуються, природних 

стоків спричиняють утворення штучних пливунів, що супроводжуються різким 

підняттям рівня ґрунтових вод до глибини 0,5м – 1,0м від поверхні землі. 

Серед природних загроз  небезпеку для населення  і території міста 

створюють: 

- процеси підтоплення території міста  ґрунтовими водами від 

техногенних горизонтів; 

- підтоплення  повеневими (річковими) водами; 
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- підтоплення паводковими (талими, дощовими водами); 

Підтоплення ґрунтовими водами спостерігаються в усіх районах міста на 

загальній площі 9300,0га, на якій знаходиться 6963,0 житлових будинків з 

населенням 20,9 тис.чол.,з них підтоплені більше 5000,0га міської території і 

4300,0га площ розміщення гірничо – збагачувальних комбінатів, відмічається 

тенденція зростання площ підтоплення міської забудови. 

По території міста протікає 2 річки – Інгулець та Саксагань. На них 

можливе підтоплення території міста річковими водами в період весняного 

водопілля. За аналізом багаторічних спостережень щодо проходження повені на 

території міста паводковими та повеневими водами можуть бути підтоплені  

окремі території Інгулецького, Центрально – Міського, Саксаганського, 

Жовтневого, Тернівського, Дзержинського, Довгинцівського районів з 840 

житловими будинками, де мешкає 2,454 тис.чол. та 139 садиби з населенням 

0,560 тис.чол., проїзних автошляхів – 6,0км, ліній електропостачання - 5,0км. 

Внаслідок інтенсивного сніготанення, значних дощових опадів на 

понижених територіях в кожному районі міста утворюються зони підтоплення 

поверхневим стоком. В зону підтоплення може потрапити 69 житлових 

будинків, де мешкає 0,288 тис.чол. та 116 садиб з населенням 0,283 тис.чол., 

загальна площа підтоплення території – 0,27га. 

При прориві захисних дамб (гребель) на водосховищах, водоймищах під час 

весняної повені можливе підтоплення – 7717 житлових будинків, де мешкають 

близько – 55 тис.чол. та  2,078тис.садиб, де мешкає 4,546 тис.чол., проїзних 

автошляхів – 12км, ліній електропостачання – 15,0км. 

При прориві захисних дамб (гребель) на водосховищах, водоймищах під час 

весняної повені можливе підтоплення – 59 житлових будинків, де мешкає 

близько – 0,259 тис.чол., та  0,035 тис.садиб, де мешкає 0,76 тис.чол., проїзних 

автошляхів – 1,5км, ліній електропостачання – 1,5км, колій швидкісного 

трамваю – 0,3км. 

Фактичний стан розміщення гідротехнічних споруд м. Кривий Ріг 

показаний на кресленнях 11365-ГР ( аркуш 1…5). 
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14.10  Намічені заходи 

В результаті вивчення і аналізу місцевих природних умов, при наявності 

планових і картографічних матеріалів і облік архітектурно – планувальних 

рішень, які прийняті в даному проекті, був визначений перелік найбільш 

актуальних запитань гідротехнічного профілю. 

Нижче приводиться стислий зміст цих питань. Всі вони вирішені на стадії 

схеми і не можуть слугувати документом для виконання робіт, а являються 

доповненням до генерального плану, який розробляється. 

Основними заходами гідротехнічного профілю являються: 

1) благоустрій та розчистка русел річок Інгулець і Саксагань повністю в 

межах міста; 

2) захист забудованих територій від підтоплення ґрунтовими водами від 

хвостосховищ, водосховищ, ставків та річок Саксагань, Інгулець.  
 

Благоустрій річок 

Як раніше відмічалося, русло р. Саксагань в межах міста потребує 

заглиблення і розчистки. Після розчистки руслу надається  трапецієвидний вид, 

глибиною до 2,5м, шириною по дну 15,0м з закладанням укосів 1: 1,5. Вийнятий 

при цьому грунт використовується для засипки понижених місць в заплаві річки. 

Крім цього для  річки Саксагань необхідно створити постійно діючий санітарний 

водний режим, шляхом стабільного  поповнення водою з Карачунівського 

водосховища в старе русло в Центрально-Міському районі міста та з Південного 

водосховища через канал № 33 в Кресівське водосховище. При постійній течії не 

буде замулюватись дно і припиниться заростання берегів очеретом та іншою 

водною рослинністю. 

В районі не діючого кар’єру Октябрьський був розроблений проект зони 

відпочинку. Канал, раніше виконаний для спрямлення р. Саксагань, намічається 

ліквідувати, стік води пустити по старому руслу. На прилеглій території 

здійснити меліоративні та рекультиваційні роботи. 

Верхів’я  Кресівського водосховища мілководне і заросле рослинністю. 

Його необхідно розчистити і заглибити. 
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Крім цього, необхідно провести детальне обстеження 1-го і 2-го 

Саксаганських тунелів та виконати необхідні заходи, щодо підтримання їх у 

стані, який забезпечить безаварійну експлуатацію.  

Береги ставків та частина берегу Кресівського водосховища, частина берегу 

р. Інгулець в центральній частині міста  намічається укріпити за допомогою 

набережних на протязі близько 6,0км. 
 

Захист від підтоплення 

Найбільш масштабними роботами по захисту території міста від 

підтоплення ґрунтовими водами  є локалізація штучних водоносних горизонтів, 

які утворилися за рахунок будівництва наступних об’єктів: 

1. Хвостосховище ПАТ «Північний ГЗК»; 

2. Хвостосховище ПАТ «Центральний ГЗК»; 

3. Хвостосховище ПАТ «Південний ГЗК»; 

4. Хвостосховище та інші водні об’єкти ВАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг»; 

5. Водосховище Південне. 

Для захисту територій міста, що підтоплюються хвостосховищами та 

водосховищами потрібно виробити концепцію та визначити заходи, які 

дозволять повністю припинити приток фільтраційних вод від вищевказаних 

споруд за межі їх санітарно-захисних смуг, та організувати використання цих 

вод на потреби підприємств, замість води з водосховищ. На ділянках, 

призначених під будівництво жилих і громадських споруд капітального типу 

повинно бути забезпечено пониження рівня грунтових вод (розраховуючи від 

проектної відмітки території) не менше 2,0м, а на ділянках, призначених для 

розміщення стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше 

1,0м. При розробці захисту від підтоплення потрібно також питання відводу 

поверхневих вод за допомогою закритих водостоків.  

Провести реконструкцію системи відведення шахтних вод гірничорудних 

підприємств Кривого Рогу, яка буде забезпечувати їх утилізацію сучасними 

способами, що має сприяти покращенню екологічної обстановки в межах міста 
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та по за ними. При неможливості використання очищеної шахтної води в 

межах міста побудувати трубопровід по скиду залишків її у Чорне море. 

Провести обстеження та виконати заходи по обмеженню витоків води на 

промислових майданчиках підприємств Кривого Рогу, які дозволять знизити 

ступінь забрудненості та рівень ґрунтової води в техногенних горизонтах і 

зменшити їх вплив на природній стан підземної води. 
 

Першочергове будівництво 

До першочергового будівництва відноситься: 

1) розчистка, благоустрій та санітарно- водний режим річки Саксагань в  

межах міста Кривий Ріг; 

2) реконструкція системи відведення та утилізації шахтних вод гірничо-

рудних підприємств Криворізького басейну; 

3) обстеження та реконструкція Саксаганського тунелю № 1 та № 2; 

4) виконання дренажних робіт по зниженню рівня ґрунтових вод на 

житлових масивах мікрорайону Східний, Довгинцево; 

5) благоустрій Кресівського та Дзержинського водосховища; 

6) берегоукріплювальні  та протиерозійні заходи на берегах 

Карачунівського водосховища.  
 

14.11   Інженерно-будівельні умови 

Місто Кривий Ріг розташоване в центральній частині Українського 

кристалічного масиву. У геологічній будові міста і його околиць беруть участь 

два різновікові комплекси геологічних утворень: нижній – докембрійський і 

верхній – кайнозойський.  

Відклади докембрію представлені породами архею та протерозою, які 

складені ультраметаморфічними, інтрузивними та метасоматичними 

утвореннями. 

На більшій частині поширення кристалічних порід розвинена 

метаморфізована і неметаморфізована кора вивітрювання, яка має 

плащеподібний характер і сформувалася на всіх породах кристалічного 

фундаменту. З корами вивітрювання в межах Кривбасу пов’язані родовища і 
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прояви бурих залізняків, нікелю, кобальту, алюмінію, каоліну. Шляхом 

опробування порід вивітрювання виявлено пункти підвищеного вмісту 

ільменіту, циркону й окремі знаки золота, але родовищ серед них немає  

Кайнозойські відклади перекривають кристалічні породи неузгодженим 

потужним (50-80м) чохлом осадових відкладів. Потужність осадового покриву 

залежить від висоти сучасного рельєфу і понижень стародавнього рельєфу 

кристалічних порід. В період свого формування, від середнього еоцену до цього 

часу, осадові відклади зносилися з високо піднятих ділянок суші і розмивалися в 

долинах рік та прибережній зоні морських басейнів. Тому характер 

розповсюдження відкладів того чи іншого віку острівний. Залягання порід 

горизонтальне.  

На описуваній території виділяються утворення палеогенової, неогенової та 

четвертинної систем. 

Палеоген. Утворення загально розповсюджені в депресіях кристалічного 

фундаменту. В нижній частині розрізу залягають осадки бучакської світи, які 

представлені континентальними утвореннями річкової, руслової та болотяно-

озерної фації. Характерною рисою є вуглистість. У будові розрізу приймають 

участь (знизу до верху): піски, вторинні каоліни, бокситоподібні породи, 

буровуглиста товща. Буровуглиста товща представлена бурим вугіллям, глинами 

та вуглистими пісками. Останні залягають зазвичай в основі товщі, але іноді 

зустрічаються у верхній частині розрізу або і зверху, і знизу. Піски кварцові 

дрібнозернисті, бурувато-сірі або бурувато-чорні від вуглистих домішок. Серед 

пісків зустрічаються прошарки і лінзи вуглистих глин та бурого вугілля. 

Над бучакською світою залягають піщано–глинисті утворення київської 

світи. Вони представлені піщаними глинами, глинистими пісками, алевритами і 

пісками. У нижчій частині розрізу залягають сірі або зеленувато-сірі глини з 

гніздами і лінзами піску. Вище глина поступово заміщується піском глинистим з 

лінзами глин, у верхніх частинах розрізу залягають або глинисті піски, або піски 

кварцові сірі з зеленуватим відтінком. 
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Харківський ярус складено глинами слюдяними світлими зеленувато-

сірими, місцями з окисами заліза. Серед глин інколи зустрічаються прошарки 

кварцового піску та марганцевої руди.  

Неоген. Неогенові утворення представлені відкладами міоцену і пліоцену. У 

будові відкладів приймають участь піщано-глинисті утворення в північній 

частині району , вапняки та  мергелі з прошарками глин та пісків - на півдні. 

Вище залягають червоно-бурі глини щільні, в'язкі вапняні, з карбонатними 

стягненнями, друзами гіпсу, залізо-марганцевими плівками, різного ступеня 

піщанисті. 

Четвертинні відклади перекривають всі описані раніше породи. Вони 

поширені повсюдно, за винятком ділянок розмиву вздовж річок і великих балок, 

залізорудних кар’єрів. Потужність їх від 2...5 до 25...30 м. Практично вся товща 

четвертинних відкладень представлена суглинками і лесовидними суглинками 

від червоно-бурого до палевого кольорів, інколи супісками, пісками, глинами. 

Гідрогеологічні умови території міста визначаються його кліматичними 

умовами, геоморфологією та геологічною будовою.  

У гідрогеологічному відношенні Кривбас характеризується наявністю трьох 

основних водоносних горизонтів: 

- водоносний горизонт четвертинних відкладів;  

- водоносний горизонт неоген-палеогенових відкладів; 

- водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід. 

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід поширений 

повсюдно. Водовміщуючі породи представлені гранітами, кварцитами, мікро 

гнейсами і сланцями, здебільшого вивітрілими у верхній частині, які 

перекриваються каолінами, а в місцях їх розмиву – неогеновими відкладами. У 

таких випадках водоносні горизонти мають гідравлічний взаємозв’язок. 

Водоносний горизонт неоген-палеогенових відкладів широко поширений на 

території міста. Водовміщуючі породи представлені пісками та вапняками. 

Основне живлення водоносний горизонт отримує за рахунок перетоку 

ґрунтових вод, а в місцях виходу порід на денну поверхню – за рахунок 

атмосферних опадів. 
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В товщі четвертинних відкладів водоносний горизонт приурочений до 

лесовидних суглинків. Живлення горизонт отримує за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів, втрат технічної та питної води із водонесучих комунікацій, 

а розвантажується у горизонти, які залягають нижче, та шляхом випаровування. 

В зв’язку з забудовою міста, спорудженням значної кількості об’єктів 

промислового призначення на промислових майданчиках міста, значно 

змінилися гідрогеологічні умови на великих територіях. Ці зміни відбуваються 

внаслідок порушення природних умов стоку поверхневих вод в період 

будівництва та експлуатації споруд, витоків з водопровідних та комунікаційних 

мереж, засмічення та неробочий стан зливостоків. 

Для відходів збагачувальних фабрик та скиду високомінералізованих 

шахтних вод Кривбасу в природних балках створені штучні хвостосховища 

ПівнГЗКа (1964р.), ЦГЗК (1961р.), ПівдГЗК  та НКГЗК (1964р.), ІнГЗК (1965р.), 

ставок-накопичувач шахтних вод в б. Свистуново (1975 р.). Площа, що 

зайнята під хвостосховищами складає 7700га, об’єм шахтних вод, які щорічно 

скидаються складає близько 22-25 млн. м3, в шламосховищах знаходиться 

близько 3 млрд. м3 відходів збагачувальних фабрик.  

До середини п’ятидесятих років на значній території північної частини 

Кривбасу ґрунтові води алювіальних відкладень річних долин і крупних балок 

широко використовувались для господарсько-питного водопостачання. В 

південній частині басейну були обладнані колодязі на сарматський водоносний 

горизонт у верхів’ї б. Грушеватої, в селах Єкатиринівка, Рахманівка, Латовка, 

Зелене, Широке, Миролюбівка, Свистуново, Войково та ін.    

Фільтрація високомінералізованих вод з хвостосховищ, катастрофічні 

витоки з ставку б. Свистуново призвели до підтоплення значних територій і 

забрудненню підземних вод. 

На окремих ділянках рівні ґрунтових вод підвищились на 10-15м, складають 

0,5-1,0м від поверхні, а мінералізація їх підвищилась з 1-1,5 г/дм3 до 8,2 – 19,0 

г/дм3. 

Підйом рівня неогенового водоносного горизонту в південній частині 

Кривбасу досяг 20 – 30м, а мінералізація підземних вод складає 5 – 12 г/дм3. 
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Близько 4300га площ, які прилягають до гірничо-збагачувальних комбінатів, 

підтоплені. Великі площі зневоднених хвостів негативно впливають на 

екологічний стан міста, в зв’язку з їх інтенсивним пиленням.   

Після закриття гірничовидобувних підприємств в режимі гідрозахисту 

кількість високомінералізованих вод, що відкачуються, практично не 

зменшується. Під впливом хвостосховищ, ставків-накопичувачів та інших 

крупномасштабних техногенних факторів інтенсивні зміни геологічного 

середовища носять регіональний характер і обумовлюють негативну екологічну 

ситуацію всього Кривбасу. 

Частина території міста з приватною забудовою (с. Бажаново, Чорногорка, 

Мудрьона) являються підтопленими.  

Значною мірою ці підтоплення пов’язані зі зміною первісного стану 

рельєфу поверхні в результаті забудови, в зв’язку з чим порушено 

розвантаження водоносного горизонту по шляхам природного стоку, а також 

витоки з водонесучих комунікацій, вигрібні ями, полив садів та городів. 
 

Ґрунти 

Ґрунти міста і його околиць представлені чорноземами звичайними, лугово-

чорноземними, чорноземами солонцюватими, лугово-солонцюватими і лугово-

болотними. 

Чорноземи звичайні - основна генетична група ґрунтів в приміській зоні. 

Вони забезпечені живильними речовинами, містять 4,5-4,9% гумусу і поширені 

на вододілах. 

Лугово-чорноземні ґрунти характеризуються високими показниками запасів 

гумусу (5,9%) і поширені на заплавних терасах річок. 

Лугові солонцюваті ґрунти поширені на заплаві річок. Кількість солей в них 

0,3-0,5%, глибина залягання їх 20-60см. Агрономічна цінність лугових 

солонцюватих ґрунтів дуже низька. 

Для підвищення їх продуктивності необхідне гіпсування, посів трав з 

обов'язковим внесенням підвищених норм перегною, пониженням рівня 

ґрунтових вод до 50см. 



 440
Поліпшення ґрунтових умов досягається пониженням рівня ґрунтових 

вод. 

Ґрунти приміської зони за умови штучного поливу придатні для зростання 

всіх видів зелених насаджень, характерних для степової зони України. 
 

Інженерно-будівельні умови 

За інженерно-будівельними умовами в місті виділяються наступні типи 

територій - сприятливі для будівництва, відносно сприятливі і несприятливі, які 

вимагають проведення складної інженерної підготовки. 

Території сприятливі для будівництва займають плато і його пологі схили з 

ухилами до 10%, складені суглинками потужністю до 15м, які підстилаються 

пісками, супісками, потужністю до 8-12м. Ґрунтові води залягають глибше 3,0 м. 

Умовний розрахунковий тиск на суглинки 2,0 - 2,3 кгс/см2. 

Ґрунтові умови за просадністю на території Кривбасу переважно І типу. 

Проте зустрічаються ділянки з ґрунтовими умовами за просадністю ІІ типу 

(район Карачунів). 

Території відносно сприятливі для будівництва. що вимагають нескладної 

інженерної підготовки займають схили долин річок і балок, з ухилами від 10 до 

20%, складені суглинками потужністю 10,0-15,0 м, які підстилаються супісками, 

пісками, глинами потужністю до 10м. 

Сюди ж відносяться ділянки з високим рівнем ґрунтових вод (до 3м). 

Місцями води володіють сульфатною агресивністю по відношенню до бетону. 

Основою фундаментів будівель і споруд служитимуть суглинки, глини, а 

також піски вологі і водонасичені. 

Умовний розрахунковий тиск на суглинки 2,5-8 кгс/см2, на піски 1-

1,5 кгс/см2. 

Будівельна основа таких територій вимагає відведення поверхневих вод і 

заходів щодо усунення від замочування ґрунтів, застосування конструкцій 

будівель і споруд, пристосованих до просідних ґрунтів, протиерозійних заходів і 

планування схилів. 
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Території несприятливі для будівництва займають схили долин річок і 

балок крутизною більше 20% і густо порізані ярами ділянки; днища балок і 

ділянки, які затоплюються під час максимальних паводків, ділянки з високим 

рівнем ґрунтових вод (0-1 м). 

До несприятливих для будівництва відносяться також території відвалів, 

кар'єрів, хвостосховищ і шламовідстійників та території, несприятливі по горно-

геологічному обґрунтуванню. 

Будівельне освоєння таких територій вимагає проведення складного 

комплексу гідротехнічних заходів, а також рекультивації територій. 
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15. ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ МІСТА 

15.1 Водопостачання 

Водогосподарський баланс 

Водопостачання Кривбасу забезпечується двома підприємствами: ДПП 

«Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбасводоканал».  

Перше - виготовляє питну воду на водопровідних комплексах, транспортує 

по центральних та магістральних мережах, надає послуги централізованого 

питного водопостачання, технічної води (напірної та безнапірної).  

Друге – відпускає питну воду споживачам через мережу водопроводів, 

підключених до центральних та магістральних мереж  ДПП 

«Кривбаспромводопостачання» через підвищуючі водопровідні насосні станції 

другого підйому. 

Місто Кривий Ріг має централізовану систему водопостачання. Джерелами 

господарсько-питного водопостачання підприємств та житлової забудови є 

Карачунівське водосховище на базі р. Інгулець і Південне водосховище, що 

живиться від каналу Дніпро-Кривий Ріг.  

В даний час система водопостачання Кривбасу є величезним комплексом 

споруд:  

– 5 водосховищ (Карачунівське, Південне, Макортовське, Кресовське, 

Дзержинське); 

– 4 дамби I класу; 

– канал Дніпро-Кривий Ріг; 

– 2 комплекси очисних водопровідних споруд (Карачунівський, 

Радушанський); 

– канал № 33; 

– Саксаганський тунель; 

– 780 км магістральних водопроводів діаметром 500-1400 мм; 

– 45 резервуарів питної води. 

Карачунівські водоочисні споруди побудовані в 1936 році, реконструйовані 

в 1957 році, коли потужність фільтрувальної станції була збільшена до 
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200 тис. м3. До 1985 року у зв'язку з будівництвом турбінного заводу була 

виконана реконструкція КВОС з доведенням потужності до 250 тис.м3.  

Канал Дніпро-Кривий Ріг довжиною 42,5км, пропускною здатністю 

41 м3/сек і потужністю 729 млн.м3/рік був введений в експлуатацію в 1961 році. 

Вода забирається з Каховського водосховища і подається на Південне 

водосховище, піднімаючись на висоту 87м трьома насосними станціями каналу 

Дніпро-Кривий Ріг. 

Одночасно з будівництвом каналу було здійснено будівництво дамби № 18 

в селі Вільне Криворізького району для створення Південного водосховища, 

комплексу очисних водопровідних споруд продуктивністю 200 тис. м3/доб, 

насосних  станцій для подачі питної води місту, технічної і питної води 

металургійному заводу. З метою забезпечення водою промисловості в північній 

частині Кривбасу, зрошування земель Криворізького району, оздоровлення 

річок Саксагань і Інгулець був побудований канал № 33 протяжністю 16 км, 

пропускною здатністю 11 м3/с з подачею води з Південного в Кресівське 

водосховище. 

На 43км канал Дніпро-Кривий Ріг закінчується Південним водосховищем,  

яке є резервним на випадок ремонту або зупинки каналу Дніпро-Кривий Ріг 

протягом місяця. 

Початок  розробки питання регулювання стоку р. Саксагань відноситься до 

1945 р., коли була розглянута і рекомендована до здійснення триступінчата 

схема, що складається з трьох водосховищ: Макортовського, Кресівського і 

Дзержинського та відведення річки Саксагань тунелем в річку Інгулець нижче 

Дзержинського рудника.Створення каскаду водосховищ на річці Саксагань має 

основним завданням захист залізорудного целіку під річною долиною в межах 

м. Кривий Ріг. Це завдання вирішується шляхом акумуляції стоку річки 

Саксагань. При цьому кожне з трьох водосховищ каскаду (Макортовське, 

Кресівське і Дзержинське) запроектоване з розрахунком можливості акумуляції 

весняного стоку з власного водозбірного майданчика при найнижчій 

забезпеченості  (р = 0,01 %). 
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Дати початку наповнення водосховищ і досягнення нормального 

підпірного рівня: 

– Макортовське водосховище – 1958 р. / 1959 р.; 

– Кресівське водосховище – 1957 р. / 1958 р.; 

– Дзержинське водосховище  1957 р. / 1957 р. 

Паралельно з нарощуванням потужностей промислового Кривбасу, 

зростанням населення здійснювалося збільшення потужностей Радушанського 

водопровідного комплексу. Радушанський водопровідний комплекс 

призначений для господарсько-питного водопостачання м. Кривий Ріг. 

Фільтрувальна станція запроектована в 1955 році продуктивністю 300 тис. 

м3/доб. Здана в експлуатацію в 1961 році. У 1962 році запроектовано 

розширення фільтрувальної станції до 600 тис. м3/доб, в 1971 році – до 700 тис. 

м3/доб. Попередній генеральний план міста (1986 р.) передбачав значне 

збільшення обсягів водоспоживання. Таким чином потужність Карачунівського 

водопровідного комплексу було збільшено до 250 тис. м3/доб, Радушанського 

комплексу на Південному водосховищі - до 700 тис. м3/доб. Планом також 

передбачався третій водопровідний комплекс - Північне джерело 

водопостачання на Іскрівському водосховищі. Проте, у зв’язку зі сформованими 

економічними обставинами, до будівництва так і не приступили. 

Загальна продуктивність існуючої системи водопостачання 950000 м3/доб. 

Обсяги води, що надходить з водосховищ, вказані в табл. 15.1. 
Таблиця 15.1  

Види води 

Джерело 
водопостачання Питна 

тис. м3 

Технічна 
напірна  
тис. м3 

Технічна 
безнапірна 
тис. м3 

Технічна 
безнапірна 
на промивку
р. Інгулець 
тис. м3 

Шахтна 
тис. м3 

2010 рік 

Карачунівське 
водосховище 

33 783  6 015 120 233  

Південне водосховище 127 778 40 366    

Каховське водосховище 533     

Макортовське водосховище   2 489   
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Продовження таблиці 15.1  

Види води 

Джерело 
водопостачання Питна 

тис. м3 

Технічна 
напірна  
тис. м3 

Технічна 
безнапірна 
тис. м3 

Технічна 
безнапірна 
на промивку
р. Інгулець 
тис. м3 

Шахтна 
тис. м3 

Канал Дніпро-Кривий Ріг  33 957    

Перекачка шахтної води     17 251 

Всього 162 094 74 322 8 504 120 233 17 251 

План 2012 року 

Карачунівське 
водосховище 

31 200  7 070 100 000  

Південне водосховище 117 900 35 000    

Каховське водосховище 500     

Макортовське водосховище   2 930   

Канал Дніпро-Кривий Ріг  29 450    

Перекачка шахтної води     15 860 

Всього 149 600 64 450 10 000 100 000 15 860 

План 2015 року (перша черга) 

Карачунівське 
водосховище 

29 000  6 700 110 000  

Південне водосховище 108 100 38 800    

Каховське водосховище 500     

Макортовське водосховище   2 800   

Канал Дніпро-Кривий Ріг  33 700    

Перекачка шахтної води     15 500 

Всього 137 600 72 500 9 500 110 000 15 500 

План 2030 року (розрахунковий строк) 

Карачунівське 
водосховище 

26 600  7 000 120 000  

Південне водосховище 100 500 48 700    

Каховське водосховище 500     

Макортовське водосховище   2 800   

Канал Дніпро-Кривий Ріг  33 900    

Перекачка шахтної води     16 500 

Всього 127 600 82 600 9 800 120 000 16 500 
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Зміни, що сталися за останні роки, полягають в скороченні обсягів 

споживання питної води. Об'єми споживання технічної напірної і безнапірної 

води залишаються без особливих змін.  

Для порівняння, приводимо річні обсяги водоспоживання за останні 10 років 

у млн. м3 (табл. 15.2). 

Таблиця 15.2                                 
Види води 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Питна 244,9 253,8 233,8 213,6 190,4 194,9 186,9 181,9 168,0 159,0 162,1 

Технічна 
напірна 

85,6 80,0 93,8 87,3 68,7 69,2 72,1 81,6 75,3 64,7 74,3 

Технічна 
безнапірна 

5,1 4,6 4,6 6,1 6,4 5,1 9,6 9,1 8,3 6,9 8,5 

 
Розподіл обсягів води за споживачами наведено в табл. 15.3. 

 
Таблиця 15.3 

Споживачі м3/рік 
Питна вода по ДПП «Кривбаспромводопостачання 152 985 009 
КП «КВК» 131 797 230 
сільські райони: 4 226 214  
           Апостолівський район 856 675 
                          від  Радушанського ВК 741 104 
           Криворізький район 1 694 127 
           Широківський район               877 720 
           Софіївський район 778 714 
                                          комунальні підприємства 768 860 
            Нікопольський район 18 978 
                                           комунальні підприємства 11 120 
                                           інші 7 858 
бюджет 81 001 
Теплоцентраль 1 008 200 
садові товариства 532 896 
інші 15 337 216 
         шахтна вода 17 250 514 
         технічна напірна вода 74 323 005 
                    в т.ч. товариства т.н.в 390 539 
         технічна вода 52 200 824 
                    в т.ч. товариства т.бн.в 499 734 
                    в т.ч. розбавлення звор. вод. Інгулець 43697300,0 
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Рис.15.1 Розподіл обсягів води 
 
На Карачунівських і Радушанських очисних спорудах використовується 

стандартний технологічний процес водопідготовки, що включає коагуляційну 

обробку, горизонтальну сепарацію, фільтрування на піщаних фільтрах, попереднє 

і кінцеве хлорування. 

Вода з Карачунівського водосховища відрізняється підвищеним солевмістом. 

Концентрація сульфатів перевищує значення ГДК, рівне 500 мг/л. Підвищена 

величина жорсткості води, активної реакції (рН), кремнієвої кислоти, сухого 

залишку (1300 мг/л). 

Якість води з Південного водосховища відрізняється за більшістю 

показників, зокрема, за солевмістом, у кращий бік. Проте за кольоровістю і 

водневим показником перевищує нормативні  вимоги.  Пояснюється це тим, що 

необроблена вода з Каховського водосховища не відповідає вимогам до питної 

води, оскільки Дніпро і його Каховське водосховище є кінцевим призначенням 

для більшості забруднених стічних вод, що скидаються у водоймища України. 

       Тому головною метою розвитку водогосподарського комплексу є заходи, 

спрямовані на поліпшення якості води, подальший розвиток очисних споруд і 

збільшення ефективності використання енергетичних ресурсів (табл. 15.4, 15.5). 
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Таблиця 15.4  

До 2015 р. (перша черга) До 2020 р.  № 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1. Розробка проектів реконструкції 

системи знезараження з переходом на 
використання гіпохлориту та УФ-
опромінення 

         

2. Впровадження преареації води на 
водозабірному ковші 

         

3. Проведення досліджень і розробка 
проекту удосконалення технологічної 
схеми очищення води 

         

4. Реконструкція та автоматизація реагентного господарства     

5.  Створення 
системи 
одержання 
гіпохлориту 

        

6.  Впровадження 
триступінчатого 
очищення води 

        

7.  Впровадження 
системи 
мікрофільтрів 

        

8.  Будівництво споруд 
підготовки та дозування 
вугільної пульпи 

       

9.  Впровадження УФ-знезараження 
питної води 

      

10.  Модернізація основних очисних споруд з 
впровадженням тонкошарових модулів 
відстоювання та заміною систем промивки 
фільтрів 
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Продовження таблиці 15.4 

До 2015 р. (перша черга) До 2020 р.  № 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
11.   Проведення аерації 

акваторії 
водосховища 

       

12.   Створення системи 
пом’якшення та 
знесолення питної 
води 

       

13.   Створення системи 
предамонізації 

       

14.    Створення системи реагентного окиснення води 

15.     Впровадженн
я системи 
озонування 
води 

    

 
 
 
 
Орієнтовний обсяг коштів на першу чергу (до 2015 р.)  -  350213,5 тис. грн 

до 2020 р. -  66659,5 тис. грн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 450 
Таблиця 15.5 

До 2015 р. (перша черга) До 2020 р.  № 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Розробка проекту реконструкції системи 
знезараження з переходом на використання 
гіпохлориту 

       

2.  Створення системи одержання та дозування 
гіпохлориту 

       

3.  Модернізація основних очисних споруд з впровадженням тонкошарових 
модулів відстоювання та заміною систем промивки фільтрів 

     

4.  Проведення досліджень і розробка проектів удосконалення технологічної схеми очищення 
води  

   

5.   Реконструкція та автоматизація реагентного господарства     
6.   Будівництво споруд підготовки та 

дозування вугільної пульпи 
      

7.   Впровадження комплексного знезараження  води УФ-випромінюванням та 
гіпохлоритом 

  

8.    Створення системи 
мікрофільтрів 

     

9.    Впровадження системи 
озонування води 

     

10.    Створення системи окиснення 

11.     Створенн
я системи 
предамон
ізації 

     

 
 
Орієнтовний обсяг коштів на першу чергу (до 2015 р.) – 504757 тис. грн.  

                              до 2020 р. – 109550 тис. грн  
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Система водопостачання міста 

Велика протяжність міста, територіальна роз'єднаність його житлових 

масивів, відсутність достатньо могутнього водоймища в межах міста або в 

безпосередній близькості від нього, привели до формування 

складноструктуризованої і багатоступінчатої системи водопостачання. Вона 

вирішує проблеми транспортування великих об'ємів питної води на далекі 

відстані, багатократного перекачування їх послідовно розміщеними насосними 

станціями (до п'яти-шести ступенів перекачування). Умови експлуатації 

водопровідних мереж і споруд Кривбасу ускладнюються специфічною 

виробничою діяльністю гірничорудних підприємств безпосередньо на території 

міста, а також  геологічними особливостями території.  Виникають  чинники  

техногенної сейсмічності і тектонічності, обумовлені щотижневими  вибуховими  

роботами на гірничих кар'єрах і наявністю шахтних виробок під деякими 

районами міста, де розміщені водопровідні траси.  

Основні магістральні водоводи, що подають питну воду на промислові 

підприємства і житлову забудову м. Кривого Рогу, прокладені зі східної та 

західної сторін залізорудної смуги.  

Західний магістральний водовод і східний магістральний водовод сполучені 

між собою перемичками водоводів, що проложені комунікаційними коридорами 

ЦГЗКа і ПівнГЗКа.  

Від основного Карачунівського вузла водозабірних очисних споруд схема 

водопостачання наступна:   

1. водогін діаметрами 1000-800 від насосної станції 2-го підйому транспортує 

питну воду на Дзержинську насосну станцію, а також через водогін 

діаметром 600 на Заводську насосну станцію; 

2. водогін  діаметром 600 мм, що прокладений від насосної станції 2-го 

підйому, транспортує питну воду на Дзержинську насосну станцію та на 

шляху забезпечує споживачів Центрально-Міського району; 

3. водогін діаметром 600 мм, що прокладений від насосної станції 2-го 

підйому, транспортує питну воду на Заводську насосну станцію та на 

шляху забезпечує споживачів Центрально-Міського району; 
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4. 2 нитки водогонів діаметрами 800 мм транспортують питну воду від 

насосної станції 2-го підйому до Артемівської насосної станції.  

5. дві нитки водогонів діаметрами 800 мм від Артемівської насосної станції  

до ЦГЗК частково забезпечують водою Жовтневий и Тернівський райони. 

Від цих водогонів прокладені 2  перемички: водогін  діаметром 600 мм, 

який забезпечує частину споживачів Жовтневого і Саксаганського районів; 

водогін діаметром 500 мм до Фрунзенської  насосної станції. 

6. від Фрунзенської до Ленінської насосної станції проложений водогін 

діаметром 300 мм, після Ленінської насосної станції - водогін діаметром 

500 мм, який забезпечує водою мешканців сел. Горького (Тернівський 

район). 

Від Радушанських водозабірних і очисних споруд насосними станціями 2-го  

підйому вода подається на: 

1.  три нитки основних водогонів діаметрами 1200 мм, які транспортують 

питну воду на Тернівську насосну станцію, а також, частково, забезпечують 

мешканців Дзержинського, Довгинцівського, Саксаганського, Жовтневого 

районів; 

2. дві нитки водогонів діаметрами 800 мм на ПАТ «АрселорМітал Кривий 

Ріг»; 

3. дві нитки діаметрами 1000 мм від насосних станцій 2-го підйому через 

підкачуючі насосні станції 3-го підйому (Миролюбівська насосна станція) 

транспортують питну воду на Інгулецьку насосну станцію, забезпечують 

мешканців Інгулецького району та частково мешканців Криворізького району.  

Від основних водогонів підключені: 

1. водогін діаметром 600 мм – на Заводську насосну станцію; 

2. водогін діаметром 800 мм – на Дзержинську насосну станцію, після 

насосної іде водогін діаметром 700 мм, який забезпечує споживачів 

Довгинцівського, Саксаганського районів; 

3. два водогона діаметрами 700 мм частково забезпечують споживачів 

Саксаганського та Жовтневого районів; 

4. водогін діаметром 800 мм – на Північну насосну станцію. 



 453
Водогін діаметром 1200 мм від насосної станції 2-го підйому 

призначений для підтримки тиску в основних водогонах і забезпечує споживачів 

Довгинцівського, Саксаганського і Жовтневого районів. 

Усі мережі водопостачання кільцеві, що створює безперебійне постачання 

водою споживачів. 

Місця розташування і потужність об’єктів водопостачання міста Кривого 

Рогу вказані у табл. 15.6, 15.7. 

Таблиця 15.6  

Потужність,  
тис. м3/добу 

 
№ 
п/п 

 
Найменування об’єкту 

 
Адреса об’єкту 

проектна фактична 
за 2010 р.

 
Примітка

 Об’єкти питного       
 водопостачання 

    

1 Карачунівський водопровідний 
комплекс  

м. Кривий Ріг, 
вул. Павленка 
40а 

250 93  

2 Радушанський водопровідний 
комплекс  

Криворізький 
район, смт. 
Радушне 

700 407  

3 Артемівська насосна станція Криворізький 
район, 
станція Колонка 

138 24  

4 Дзержинська насосна станція м. Кривий Ріг, 
пр. Миру, 15а 

247 43  

5 Заводська насосна станція  м. Кривий Ріг, 
вул. Орджонікідзе, 
68 

132 30  

6 Інгулецька насосна станція  м. Кривий Ріг, 
вул. Жовтонога, 
16 

239 28  

7 Ленінська насосна станція    м. Кривий Ріг, 
вул. Уфімцева, 25 

80 4  

8 Північна насосна станція  м. Кривий Ріг, 
вул. Мусоргського, 
36 

206 36  

9 Тернівська насосна станція  м. Кривий Ріг, 
вул. 
Калиновського, 80 

213 42  

10 Коломойцівська насосна 
станція  

м. Кривий Ріг, 
вул. 
Коломойцівська 

240 0  

11 Миролюбівська насосна 
станція    

Широківський 
район, 
с. Миролюбівка 

351 0  
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Продовження таблиці 15.6  

Потужність,  
тис. м3/добу 

 
№ 
п/п 

 
Найменування об’єкту 

 
Адреса об’єкту 

проектна фактична 
за 2010 р.

 
Примітка

12 Промбаза Північної дільниці        м. Кривий Ріг, 
вул. Толбухіна, 
18а     

- -  

 Об’єкти шахтних вод      
13 Насосна станція №8    м. Кривий Ріг, 

вул. 23-го Лютого     
56 9  

14 Насосна станція ім. К. Лібкнехта  м. Кривий Ріг,  
вул. Керченська 

133 16  

15 Насосна станція Кіровська м. Кривий Ріг, 
вул. Льотчиків 

146 22  

16 Промбаза дільниці шахтних 
вод 

м. Кривий Ріг, 
вул. Стрельникова, 
2а 

- -  

 
Таблиця 15.7  

№ п/п № ВНС Юридична адреса 
Фактична 

продуктивність ВНС, 
м3/доб 

Жовтневий район 
1 12 м-н 4-й Зарічний, 14 960 
2 13 м-н 4-й Зарічний, 18 960 
3 14 м-н 4-й Зарічний, 15 1920 
4 15 вул. Електрозаводьска, 16 1800 
5 16 м-н 5-й Зарічний, 20 1920 
6 21 вул. Ватутіна, 53а 960 
7 22 вул. Тухачевського, 29а 850 
8 25 вул. Десантна, 13 1900 
9 27 вул. Нарвська, 9 480 
10 30 вул. Коротченко, 3 1920 
11 41 вул. Рзянкіна, 4 855 
12 43 вул. Ватутіна, 53 Резерв  
13 46 м-н 5-й Зарічний, 61 6080 
14 54 м-н Індустріальний вул. Саласюка 1000 
15 57 м-н 5-й Зарічний Резерв  
16 59 вул. Коротченко, 20 1000 
17 63 вул. Коротченко, 1б  Виведена з експлуатації 

Саксаганський район 
1 4 м-н Гірняцький, 42 3800 
2 5 б. Маршала Василевського, 29 1200 
3 6 вул. Співдружності, 112 960 
4 8 б. Маршала Василевського, 7 960 
5 9 вул. Космонавтів, 11 1800 
6 11 вул. Мелешкіна, 17а 240 
7 19 вул. Кузнєцова, 2 380 
8 24 вул. Спаська, 9 480 
9 26 м-н Сонячний, 30 3800 
10 28 вул. Балакіна, 4 1000 
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Продовження таблиці 15.7  

№ п/п № ВНС Юридична адреса 
Фактична 

продуктивність ВНС, 
м3/доб 

11 29 вул. Житомирська, 5а Резерв  
12 31 б. Вечірній, 9 500 
13 33 пр. 200 років Кривому Рогу 240 
14 38 вул. Гамарника, 42 860 
15 39 вул. Мануйлова, 7 480 
16 49 вул. Космонавтів, 3 950 
17 50 б. Вечірній Резерв 
18 61 м-н Сонячний, 53а Резерв 
19 70 вул. Тинка, 3а 860 
20 72 вул. Корнійчука, 12а 1700 
21 73 вул. Корнійчука, 12а 3040 
22 74 вул. Мелешкіна, 35 1700 
23 75 вул. Подбельского, 10а 860 
24 76 вул. Подбельского, 42а 380 
25 77 вул. Співдружності, 13а 6080 
 н/у 11 площ.30 річчя Перемоги, 2 900 
 н/у 12 вул. Житомирська, 5  270 

Центрально-міський район 
1 10 вул. Пушкіна, 39 500 
    
2 35 В/містечко № 35 3800 
3 40 вул. Горького, 5 Резерв  
4 47 вул. Кривбасівська, 54 Резерв  
5 53 вул. Комуністична, 43 Резерв  
6 23 вул. Жовтнева, 2а В аренді   
 н/у 2 вул. Погребняка, 12а 280 
 н/у 13 пр. Миру, 1а  960 

Дзержинський район 
1 2 пл. Домнобудівників 960 
2 34 вул. Косіора,49 480 
3 37 пр. Гагаріна,48а 480 
4 44 вул. Димитрова,42а 960 
 н/у 4 вул. Отто Брозовського,60а 270 
 н/у 8 вул. Стрельникова, 3 280 
 н/у 10 вул. Блюхера,13а 280 
 н/у 14 вул. Каховська 960 
 н/у 15 пл. Домнобудівників 280 

Довгинцевський район 
1 7 ОРС НОД ВОД Виведена з експлуатації  
2 17 Дніпропетровське шосе,50 6200 
3 45 Східний-1 6200 
4 48 Східний-2 Виведена з експлуатації  
5 51 пр. Гагаріна,61а Резерв  
6 52 вул. Мухіна,17 380 
7 55 вул. Кириленко,25 500 
8 56 вул. Промислова,4 1000 
9 62 вул. Незалежності України,18 9600 

10 64 вул. Незалежності України,,23 500 
11 67 вул. Батуринська,95 150 
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Продовження таблиці 15.7  

№ п/п № ВНС Юридична адреса 
Фактична 

продуктивність ВНС, 
м3/доб 

12 68 вул. Кириленко,8а 270 
13 69 вул. Вахрушева, 34 1000 
14 71 вул. Дніпропетровське шосе,28 500 

 н/у 1 вул. Башкирська,1а 270 
 н/у 3 вул. Футбольна,72а 270 
 н/у 5 вул. Транспортна,44 280 
 н/у 7 вул. Кокчетавська,29 280 

Тернівський район 
1 1 промплощадка ПАТ «ПівнГЗК» 30000 

2 58 
Промплощадка  ДП 
«Кривбасгідрозахист» 

3800 

3 18 промплощадка ПАТ «ЦГЗК» 3000 
4 36 вул. Косигіна, 1 Резерв  
5 42 вул. Грицевца,11 В аренді  
6 60 вул. Грицевца,1 220 
7 65 вул. Квіткова,26 (с. Мирівське) 360 
 н/у 6 с. Терноватий кут 312 
 н/у 9 вул. Доватора, 22 760 

Інгулецький район 
1 66 вул. 50  років Жовтня 6480 

 
Системи водопостачання побудовані відповідно до попереднього 

генерального плану.  

У схемі водопостачання міста раніше передбачалося будівництво комплексу 

водопровідних очисних споруд на Іскрівському водосховищі, будівництво 

магістральних водоводів і кільцювання їх з існуючими водоводами від 

Карачунівських і Радушанських очисних споруд, будівництво Новоіванівської 

насосної станції. 

Проте, у зв'язку з економічними обставинами, що склалися, до реалізації цієї 

схеми не приступали. 

В даний час схема водопостачання міста розвивається шляхом нарощування 

потужностей Радушанських очисних споруд і будівництва додаткових водоводів. 

Основними проблемами існуючої системи водопостачання є значне 

скорочення обсягів водоспоживання, наявні магістральні діаметри завищенні, 

значний знос магістральних мереж. 

 Ступінь зносу мереж по районам міста складає 60%, оскільки основну 

кількість мереж побудовано в 70-роки ХХ століття (табл. 15.8). 
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 Для підвищення надійності системи водопостачання, та розвитку її, 

потрібен ряд заходів, які приведені в табл. 15.9, 15.10, 15.11. 

Таблиця 15.8  
№ п/п Район  Ступінь амортизації 

1 Жовтневий район 56 % 

2 Саксаганський район 40 % 

3 Центрально-Міський район 58 % 

4 Дзержинський район 64 % 

5 Довгинцевський район 67 % 

6 Терновський район 67 % 

7 Інгулецький район 51 % 
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Таблиця 15.9  
До 2015 р. (перша черга) До 2020 р. № 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1    Розвиток систем додаткового знезараження на 

розподільній мережі 
   

1.1    Перехід на використання гіпохлориту на 
підвищувальних насосних станціях  

   

 Підвищення надійності системи водопостачання 
2 Підтримання в належному стані джерел водопостачання та гідроспоруд на них  

2.1 Реконструкція та відновлення гідроспоруд 
2.2  Реконструкція насосної 

станції № 1 
Карачунівського 
водопровідного комплексу 

        

2.3  Проведення капітального ремонту систем водопостачання комплексів  
2.4     Заміна насосного обладнання 

та механічного обладнання 
насосних станцій каналу 
Дніпро-Кривий Ріг  

    

2.5     Реконструкція блоку 
вхідних пристроїв 
(відстійників та 
фільтрів) 
Карачунівського 
водопровідного 
комплексу  

     

2.6  Проектування і створення 
лабораторії виробничого 
контролю якості води  

       

3 Відновлення та реконструкція основних водогонів 
 

3.1 
Капітальний ремонт 
дюкерного переходу 
водогону “Карачуни-
Дзержинка” через  
р. Саксагань 
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Продовження таблиці 15.9 
До 2015 р. (перша черга) До 2020 р. № 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
3.2   Реконструкція водогону 

“Артем-ЦГЗК” 
діаметром 600 мм 

       

3.3   Реконструкція водогону 
“Карачуни-КМЗ” 
діаметром 600 мм 
довжиною 500 м 

       

3.4   Заміна інших водогонів 
з урахуванням реальної 
подачі води 

       

3.5    Реконструкція водогону 
“Перемичка І” 
діаметром 500 мм 
довжиною 7500 мм 

      

3.6     Реконструкція водогону 
“Карачуни-Дзержинка” 
діаметром 800 м довжино 
5000 м (вул. Тупалева, 
Толстого, Діжнева, 
Кобилянського, Азовська)   

 
 
 
 
 

    

Збільшення ефективності і використання матеріальних і енергетичних ресурсів  
4 Оптимізація роботи насосних станцій водозаборів та ВОС  
 

4.1 
  Технічне 

переоснащення 
Заводської НС  
з встановленням 
перетворювача 
частоти 
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Продовження таблиці 15.9 
До 2015 р. (перша черга) До 2020 р.  № 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

4.2 
 Технічне 

переоснащення 
Північної насосної 
станції з 
встановленням 
перетворювача 
частоти 

        

 
 

4.3 

 Технічне 
переоснащення 
насосних станцій № 
1, 2 Радушанського 
ВК з встановленням 
перетворювача 
частоти 

        

 
4.4 

   Технічне 
переоснащення 
насосної станції  № 6 
Радушанського ВК з 
встановленням 
перетворювача частоти 

      

 
4.5 

    Технічне переоснащення 
насосної станції № 1 2-го 
підйому Карачунівського 
ВК  

     

 
4.6 

     Технічне 
переоснащення 
насосної станції № 1 1-
го підйому 
Карачунівського ВК 

    

4.7      Технічне 
переоснащення НС № 
2 1-го підйому 
Карачунівського ВК 

    

4.8       Технічне переоснащення інших 
насосних станцій 
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Продовження таблиці 15.9 
До 2015 р. (перша черга) До 2020 р. № 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
5 Оптимізація роботи насосних станцій розподільних мереж 
 

5.1 
   Реконструкція НС 

№ 1 Мар’янівської 
дільниці  

      

5.2    Реконструкція НС 
№ 2 Мар’янівської 
дільниці  

      

5.3    Реконструкція НС 
№ 4 Радушанського 
ВК 

      

5.4     Реконструкція НС № 
3 Мар’янівської 
дільниці  

     

5.5     Реконструкція НС № 
6 Радушанського ВК 

     

5.6     Реконструкція інших насосних станцій 
6 Автоматизація та диспетчеризація 
 

6.1 
 Впровадження 

автоматизованої 
системи комерційного 
та технічного облі-ку 
електроенергії 

        

6.2  Створення інформаційно-вимірювальної системи контролю та 
обліку питної води  

      

6.3 Створення єдиної системи автоматизації на базі ГІС  
7 Зменшення негативного техно-антропогенного впливу  

7.1 Створення системи повторного використання промивних вод на Карачунівському ВК 
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Продовження таблиці 15.9 
До 2015 р. (перша черга) До 2020 р. № 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

7.2 
  Рекультивація земель 

насосної станції 
Берегова в 
Інгулецькому районі 
м. Кривого Рогу  

       

7.3 Реконструкція шламонакопичувачів Карачунівського ВК  

 
 
 

Орієнтовний обсяг коштів на першу чергу (до 2015р.)  – 297316 тис. грн.  
                               до 2020 р.  – 287250 тис. грн. 
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Таблиця 15.10   
             Існуючий стан 

                                               Протяжність водопровідних мереж, м 
Матеріал 

 
Діаметр 

 
Ц-Міськ Сакс Жовтн Дзерж Довг Північ Ленін Півд. Інгул Всього 

 
Сталь 50 55223,9 21402 20382,9 11196,5 31640,67 23051,8 7007,5 12190,2 2488,5 184583,97 
  100 31888,2 21964,83 38088,25 34786,5 28833,35 16839,11 20902,6 10942,03 14789,6 219034,47 
  150 12503,8 6605 7860,55 18502,5 6436,2 7259,4 2596 1328,5 4156 67247,95 
  200 7733,4 7733 6804,7 3238 1379,5 4176,2 3220,3 1496,4 2373 38154,5 
  250 4480 1847,63 1852 240 8327 461 142 0 0 17349,63 
  300 25283,4 7247,06 2200 3428 909,87 4364,86 1295 1876,2 0 46604,39 
  350 792,93 0 0 0 0 0 0 0 0 792,93 
  400 63 3841 4372 724 70 21,5 0 2555 0 11646,5 
  500 5882,8 12366 4710,2 1313 8027,54 12251,4 4531 2471,4 0 51553,34 
  600 3578 1806 0 0 276 0 0 0 2400 8060 
  700 5309 2032 0 0 0 21203 0 63 8518 37125 
  800 0 1000 0 0 0 0 0 12930 0 13930 
  1000 0 194 0 0 0 0 0 0 0 194 
  1200 0 0 0 0 9778 0 0 0 0 9778 
  Всього 152738,43 88038,52 86270,6 73428,5 95678,13 89628,27 39694,4 45852,73 34725,1 706054,68 
Чавун 50 15349 3792 287 3724,2 5173 1909,2 8081 3572,96 2556 44444,36 
  100 91933,2 38470,08 56342,53 26177,07 51664,14 21797,7 55660,2 18526,4 21705,5 382276,82 
  150 67054,8 38139 40996,5 27596 38830,24 9146,4 12430 17397 10149 261738,94 
  200 16857,2 22477,6 26947,07 3114 14152,86 8367 25054,7 9060,5 9591 135621,93 
  250 3401,8 14101 4809,35 95 14483,9 7573,9 2122,8 1475 2251 50313,75 
  300 10309,1 12010 21057,75 7739 13057,4 4437,5 6667,7 3488 23103 101869,45 
  400 2022 2372 4769 1837 4325,87 6290 2935 964,5 2771 28286,37 
  500 2327 9491 24133,4 1110 10617,3 877,4 7196 0 6622 62374,1 
  600 216 7754 2229 0 5469 900 0 0 0 16568 
  1000 0 0 0 0 0 7052 0 0 0 7052 
  Всього 209470,1 148606,68 181571,6 71392,27 157773,71 68351,1 120147,4 54484,36 78748,5 1090545,72 
Поліетилен 50 3341,4 849 0 1170 321,3 82 3819 5074 0 14656,7 
  100 3628,5 817 3729 3876 1150,9 461 2515 2750 209 19136,4 
  150 0 675 0 0 860,6 0 180 470 0 2185,6 
  200 390 453,8 0 0 68 0 0 0 0 911,8 
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 Продовження таблиці 15.10 
             Існуючий стан 

                                           Протяжність водопровідних мереж, м 
Матеріал 

 
Діаметр

 Ц-Міськ Сакс Жовтн Дзерж Довг Північ Ленін Півд. Інгул 
Всього 

 
  Всього 7359,9 2794,8 3729 5046 2400,8 543 6514 8294 209 36890,5 
Асб./цемент 50 944 0 0 0 0 0 0 0 0 944 
  100 1400 460 0 70 0 0 0 0 0 1930 
  200 524 0 0 0 856 0 0 0 0 1380 
  300 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 1600 
  Всього 2868 460 0 70 2456 0 0 0 0 5854 
  Всього 372436,43 239900 271571,2 149936,77 258308,64 158522,37 166355,8 108631,09 113682,6 1839344,9 

До 2015 р. (перша черга) 
                                              Протяжність водопровідних мереж, м 

Сталь 50 134 1767 31  690 44 76,8 307  2359,8 
 100 630,7 3208,83 913    802 340,5 4559 11144,33 
 150   614  10,4  604,5 88 1680 2986,5 
 200 290 533 769,2     371,4 1300 3274 
 250   18  103,87     18 
 300 20 632 84     98,6  938,47 
 350     70      
 400  1909 206       2185 
 450     119      
 500  2119 788,5     2471,4  5497,9 
 600  890       2400 3290 
 700      105  63  168 
 800           
 1000           
 1200     9778     9778 
 Всього 1074,7 11058,83   10771,57 149 1483,3 3739,9 9939 41640 

Чавун 50        111,66  111,66 
 100 21 2504 1643,58  173,5   140,8 4167,1 8649,98 
 150 24  596,3     99  719,3 
 200  2273,6 195  143   722 450 3783,6 
 250   1095,85       1095,85 
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   Продовження таблиці 15.10 
   До 2015 р. (перша черга) 

                                           Протяжність водопровідних мереж, м 
Матеріал 

 
Діаметр

 Ц-Міськ Сакс Жовтн Дзерж Довг Північ Ленін Півд. Інгул 
Всього 

 
 300 155  1363  854,2    1738 4110,6 
 400        964,5 291 1255,5 

 500   1080,4       1080,4 
 600           
 700           
 800           
 1000           
 Всього 200 4777,6 5974,53  1170,7   2037,96 6646,1 20806,89 
Поліетилен 50 3341,4 440   321,3 82 3819 5074  13077,7 
 100 3459 430 3729 3876 1088,8 249 2515 2750 209 18305,8 
 150  675   860,6  180 470  2185,6 
 200 390    68     458 
 Всього 7190,4 1545 3729  2338,7 331 6514 8294 209 34027,1 
Асб./цемент 50           
 100           
 200           
 300           

 Всього           
 Всього 8465,1 17381,43 13127,23 3876 14280,97 480 7997,3 14071,86 16794,1 96473,99 

До 2030 р. (розрахунковий строк) 
                                          Протяжність водопровідних мереж, м 

Матеріал Діаметр Ц-Міськ Сакс Жовтн Дзерж Довг Північ Ленін Півд. Інгул Всього 
Сталь 50 2329,8 1707 1990,2  737,5  230 92,2  7086,7 

 100 7248 2681 6624,2 891,5 545,1  218 957,5 325 19490,3 
 150 2186,5 3058 1494,5  4124  582,5 390,5  11836 
 200 1471,9 974 68,5       2524,4 
 250 464 407 716  4788     6375 
 300 4828,4 1865 313       7006,4 
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Продовження таблиці 15.10 

   До 2030 р. (розрахунковий строк) 
                                           Протяжність водопровідних мереж, м 

Матеріал 
 

Діаметр
 Ц-Міськ Сакс Жовтн Дзерж Довг Північ Ленін Півд. Інгул 

Всього 
 

 350 111         111 
 400  383 750 74      1207 
 450           

 500 353,8 8370 3218,2 75 803,6     12820,6 
 600 3578 627        4205 
 700 5204 2032        7236 
 800  1000      2101  3101 
 1000  194        194 
 1200           
 Всього 27775,4 23298  1040,5 10998,2  1030,5 3551,2 325 83193,4 

Чавун 50 120 515   659     1300,3 
 100 7410,5 7167 8041,1 758 11577,1     36783,8 
 150 4498,7 5745 4688,2 1652 598,1     17182 
 200 4177,8 8112 5336,6  3038     21229,4 
 250 2181,8 2623 577,6       5382,3 
 300 2106 1893 2812,2  1669,8     15270,95 
 400 780  2000       3680 
 500 1183 662 2624 240      5609 
 600 20 356   4841     5217 
 700           
 800           
 Всього 22477,8 27073 26079,6 2650 22383  2670,5 51,9 8269 111654,8 
Поліетилен 50  409  1170      1579 
 100 169,5    37     206,5 
 150           
 200  150        150 
 Всього 169,5 559  1170 37     1935,5 
Асб./цемент 100  460         

 Всього  460        460 
 Всього 50423 50930 41254,2 4860,5 33418,2  3701 3603,1 8594 196783,7 
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Орієнтовний обсяг коштів на першу чергу (до 2015р.)  – 167497,6 тис. грн.  

                               на розрахунковий строк  (до 2030р.) – 4436925 тис. грн.  

Таблиця 15.11  
 

 
        Орієнтовний обсяг коштів на першу чергу (до 2015р.)  – 11504 тис. грн.  

На теперішній час  проблеми нарощування потужностей  комунальних 

господарств, зокрема, міських систем водопостачання, втратили свою 

актуальність. На перший план вийшли заходи економного і раціонального 

використання природних і енергетичних ресурсів. 

 

15.2 Господарсько-побутова каналізація 

На сьогоднішній день місто Кривий Ріг має одну із найскладніших  в Україні 

систем водовідведення. Специфічні характеристики системи водовідведення міста 

Кривого Рогу обумовлені його відмінними особливостями,  як великого 

промислового регіону, характером розміщення промислових комплексів. На 

№ п/п Найменування заходу 
Один. 
вим. 

Кількість 
(протяжність) 

1 Встановлення ультразвукових витратомірів на 
підключені КПВП з передачею даних в ЦДС 

 
шт 

 
18 

2 Заміна металевих трубопроводів водопровідних 
мереж на трубопроводи з корозіційностійких 
матеріалів 

 
км 

 
50 

3 Регулювання режиму роботи насосів за 
допомогою реле часу з відключенням їх у 
години мінімального водозабору з 24:00 до 
05:00 

 
шт 

 
59 

4 Застосування трасо та тече-шукачів для виявлення 
витоків питної води 

  

5 Застосування заходів по скороченню 
безоблікового водокористування 

  

6 Інвентаризація і паспортизація водопровідних 
мереж 

км 1841,5 

7 Нанесення водопровідних мереж на районні 
карти м. Кривого Рогу 

км 1841,5 

8 Встановлення оптимальних за параметрами 
насосних агрегатів на водопровідних насосних 
станціях ( по параметрам фактичної водоподачі)  

 
шт 

 
50 

9 Встановлення частотних перетворювачів на 
водопровідних насосних станціях  

шт 10 

10 Встановлення на водопровідних насосних 
станціях приладів плавного пуску 
електродвигунів  

 
шт 

 
10 
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роботу системи водовідведення значно  впливають такі фактори, як значна 

протяжність міста, відсутність рельєфу, необхідного  для будівництва 

самопливної каналізації, специфіка геології. Це і призвело до будівництва великої 

кількості насосних станцій. 

Житлова забудова міста і промислові підприємства охоплені 

централізованою системою водовідведення. Стічні води системою  самопливних 

колекторів, насосних станцій і напірних трубопроводів поступають на очисні 

споруди з повною біологічною очисткою стічних вод. 

Загальна кількість стічних вод, які надходять від  міста,  складає 

67577,9 тис.м3/рік.  

Стічні води житлової забудови Центрально - Міського  району, збираються 

мережею вуличних магістральних і другорядних колекторів і скидаються в 

напірний колектор, який транспортує стічні води  на каналізаційну насосну 

станцію №56, яка знаходиться по вулиці Черняховського 1, і далі стічні води 

перекачуються  на каналізаційну насосну станцію №10. Також на каналізаційну 

насосну станцію №10 поступають стічні води від районних каналізаційних 

насосних станцій №22 та №1 і житлового масиву частини Дзержинського району. 

З території мікрорайонів Східний 1, 2, 3 (Довгинцівський район), 

Саксаганського району стічні води за допомогою каналізаційних насосних  

станцій перекачуються на району станцію №57, звідки за допомогою двох 

напірних колекторів перекачують стічні  води на Центральні очисні споруди. 

Північна частина міста - територія Жовтневого району каналізується за 

допомогою потужних насосних станцій №35, №44 і № 45, які по напірним  

трубопроводам перекачують стічні води на Центральні очисні споруди. 

Житловий масив Тернівського району охвачений системою самопливних 

колекторів і каналізаційних насосних станцій. Стічні води перекачуються на 

насосну станцію №52, яка знаходиться по вулиці Маршака, і далі стічні води 

перекачуються на Північні очисні споруди. 

Стічні води частини житлової забудови ПівдГЗКа підводяться на 

каналізаційну станцію №41 і по двох нитках напірних трубопроводів 

перекачуються на майданчик Південних очисних споруд 
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Житлові масиви «ІнГЗКа» охоплені системою  самопливних колекторів, 

які підводяться на каналізаційні станції №104 і №102 та по напірним 

трубопроводам перекачуються на Інгулецькі  очисні споруди.  

Господарсько-побутові стоки від шахти «Першотравнева» приймаються і 

очищаються очисними спорудами Північної станції аерації. 

Господарсько-побутові стоки від шахт: ім. Леніна, ім. Орджонікідзе, 

«Гвардійська», «Ювілейна», «Жовтнева», «Батьківщина», ім. Артема, «Гігант»; 

підприємств: ЦГЗКа, металургійного заводу, заводу гірничого устаткування – 

прямують на міські очисні споруди Центральної станції аерації.  

Господарсько-побутові стоки від ГЗКа ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

приймаються і очищаються на очисних спорудах Центральної станції аерації. 

ПАТ «ПівдГЗК» приймаються і очищаються на очисних спорудах Південної 

станції аерації. 

Господарсько-побутові стоки ІнГЗКа приймаються і очищаються на 

спорудах Інгулецької станції аерації. 

На діючих гірничодобувних підприємствах водовідведення господарсько- 

побутових стоків проводиться по існуючій каналізаційній мережі. На 

відновлюваних шахтах «Гігант» і «Першотравнева» потрібне відновлення 

каналізаційної системи. 

Високомінералізовані води, які відкачуються з шахт, скидаються двома 

потоками. Один з них – північний, формується з підземних вод шахт «Ювілейна», 

«Гвардійська», ім. Леніна, ім. Орджонікідзе, «Першотравнева» і подається 

напірним колектором у хвостосховище ПівнГЗКа, де вода використовується в 

оборотному водопостачанні комбінату, а при переповнюванні хвостосховища 

скидається в річку Саксагань. Інший потік – південний, приймає підземні води 

шахт ім. Фрунзе, «Жовтнева», «Батьківщина», ім. Артема, «Гігант» напірним 

трубопроводом скидається в ставок-накопичувач в балці Свистунова, з якого 

періодично скидається в річку Інгулець. Протяжність  каналізаційних колекторів 

міста Кривого Рогу -  1140 км, з них  напірних діаметром  від 100 мм до 1400 мм  

- 400 км , що  складають 35 %  від загальної протяжності мереж водовідведення. 
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Мережі самопливної каналізації діаметром  від 100 мм до 1200 мм складають – 

740 км. 

Характеристика каналізаційних колекторів та мереж представлені в таблиці 

15.12. 

   Таблиця 15.12 

Протяжність каналізаційних колекторів та мереж, п. м. 
Матеріал 
труб від 50 до 

100 мм 
від 100 до 

300 мм 

від 300 до 
700 мм 

від 700 до 
1000 мм 

більше 
1000 мм 

Загалом 

Сталь 1700,7 31312,44 41824,38 42397,05 33945,79 151177,36 

Чавун 22303,69 29465,76 118031,78 45479,7  480467,93 

Залізобетон  4096,8 38837,2 21534,6 1961,6 66430,2 

Асбестоцемент 35 7522,65 2832   10389,65 

Кераміка 19997,7 377063,04 20952,1   418012,84 

Бетон       

Поліетилен 1075,4 12147,41 640,3   13863,11 

Загалом 45112,49 726795,1 223117,76 109408,35 3590,39 1140341,09 

 

На сьогоднішній день в місті експлуатується 115 каналізаційних насосних 

станцій, з них 11 головних насосних станцій, які перекачують стічні води на 

очисні споруди, 104 насосні станції працюють в схемі водовідведення міста. На 

каналізаційних насосних станціях встановлено 308 одиниць насосних агрегатів. 

Місця розташування каналізаційних насосних станцій, їх потужність 

викладені в таблиці 15.13.                                 

 Таблиця 15.13 

№№ № КНС Юридична адреса 
Фактична  потужність  

КНС, м3/доб 
Центрально - Міський район 

1 1 вул. Сіволапа 9624 

2 2 вул.Челюскінцев, 2 1200 

3 3 вул. Харитонова, 3 1075 

4 4 вул.Дежнева 452 

5 6 сел. Карачуни 945 

6 9 вул.Гете  6900 

7 12 Столярна майстерня  В аренді 
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Продовження таблиці 15.13       

№№ № КНС Юридична адреса 
Фактична  потужність  

КНС, м3/доб 
8 13 вул Леніна,12 600 

9 22 вул Чкалова , 71 356 

10 37 парк ім.Гагаріна 200 

11 38 вул.Украінська, 90 2275 

12 56 вул.Черняховського, 1 22000 

13 62 вул.Украинська 200 

14 64 Миколаївське шосе 1650 

15 66 Військове містечко  №35 2520 

16 67 вул.Свердлова,1                 5 

17 74 вул.Гете (кардіоцентр) 30 

18 81 М.Ходича ,12  30 

19 83 вул.Франца (Червоний шахтар) 336 

   20           92  Мопр вул. Правди                  36 

21 106 с. Вільне  вул. Сонячна                    

22 87 с. Вільне  (техн.води)  

Дзержинський  район 

1 10 вул. Пісочна, 1 70000 

2 11 вул.Постишева, 113 10800 

3 18 вул. Цимлянська (КХЗ) 4000 

4 34 вул.Каховська,1 308 

5 68 вул. Нахімова 536 

6 111 сел. Ільіча вул. Шиферна  768 

Інгулецький  район 

1 24 вул. Наливайко, 4  782 

2 25 вул. Подлепи, 31 250 

3 41 вул. Переяславська, 1 20880 

4 90 вул. Панаса Мирного  1920 

5 95 вул. Філіпова, 2 28 

6 96 вул. Чапаєва, 9 77 

7 97 вул. Надежди, 48 85 

8 98 вул. Салютна,8 187 

9 99 (Профілакторій)  пос. Широка дача 186 

10          100 вул. Каткова, 14 2900 
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Продовження таблиці 15.13       

№№ № КНС Юридична адреса 
Фактична  потужність  

КНС, м3/доб 
11 101 вул. Чернишевського, 2/1   Не експлуатується 

12 102 вул. Рудна, 4 3400 

13 103 сел. Озерне 925 

14 104 вул. 50 років Жовтня, 9 4042 

15 105 ст. Інгулець 210 

Довгинцевський район 

1 14 вул. Лісна, 11 1172 

2 15 Обнорського, 1 3444 

3 16 Дніпропетровське шосе , 50 420 

4 19 вул. Черногорська 29150 

5 20 вул. Планова 156 

6 21 вул. Ленинського Комсомолу 154 

7 33 Військова частина 485 

8 50 вул. Вечірнекутська 792 

9 57 мкр.Східний-2 20050 

10 82 вул. Цементників                 200 

    11 84 вул. Вахрушева (ст.Батуринська) 500 

12 85 «Піщком» вул. Ольховська, 2 250 

13 88 вул. Мілашенкова  50 

14 94 Військове  містечко  №33 400 

15 110 ЗШ - 88 вул. Путійна, 26 740 

16 113 Дніпропетровське шосе, 28         Не працює 

Жовтневий район 

1 26 вул. Ладожська, 34 

2 27 вул. Ладожська, 34 
8900 

3 35 вул. Кропивницького, 75 18600 

4 36 вул. Кропивницького, 2500 

5 44 сел. Новоівановка 19700 

6 45 вул. Александровська 21160 

7 49 вул. Гранітна,81 12624 

8 59 вул. В’єтнамська ,2 630 

9 63 мкр.5/2 Зарічний  1667 
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Продовження таблиці 15.13        

№№ № КНС Юридична адреса 
Фактична  потужність  

КНС, м3/доб 
10 65 вул. Кремлівська 500 

11 69 мкр.  Індустріальний 1200 

12 71 вул. Петроградська                 1500 

13 72 вул. Виноградна  5000 

14 76 вул. Суворова 1438 

15 77 вул. Новошахтинська  - Ударна 5880 

16 78 вул. Федорова 1414 

17 79 вул. Шконди, 62 590 

18 80 вул. Дишинского, 11а 50 

19 89 «Колекторна» 780 

20 93 пос. Бажаново 460 

21 107 вул. Азизбекова, 1 80 

22 109 вул. Севанська 538 

23 115 вул. Женевська ,1  

Саксаганський район 

1 5 сел. Мудрьона                 135 

2 7 вул. Сагайдачного, 1а 20300 

3 8 вул. Мелешкіна, 51  35250 

4 17 вул. Павлика Морозова, 7 168 

5 23 вул. Одеська, 69 1196 

6 28 вул. Льотчиків, 60 534 

7 29 вул. Дідро,7  386 

8 30 вул. Севастопольська, 40 706 

9 31 вул. Марійська, 53 50 

10 32 вул. Кустанайська  9125 

11 39 вул. Корнійчука,1 3315 

12 40 бульвар Вечірній,1                360 

13 42 вул. Технічна  1605 

14 43 пр. 200 років Кривому Рогу 137 

15 46 бульвар маршала Васілевского 2000 

16 47 вул. Тираспольська  528 

17 48 вул. Тираспольська  590 
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Продовження таблиці 15.13       

№№ № КНС Юридична адреса 
Фактична  потужність  

КНС, м3/доб 
18 53 вул. Мелешкіна, 47 1068 

19 58 вул. Гамарника, 2  543 

20 60 мкр. 5 Горняцький  3600 

21 61 мкр. Ювілейний, 15 536 

22 86 вул. Мелешкіна, 21 75 

23 108 4-та дитяча лікарня  184 

Тернівський район 

1 51 АЗС-5  9600 

2 52 вул. Маршака 19800 

3 54 вул. Лікарняна (В.Терни) 68 

4 55 вул. Треньова  60 

5 70 вул. Карбишева 10800 

6 73 вул. Адмірала Головко  96 

7 75 вул. Волі  1300 

8 114 вул. Поліська (п. Горьке )  

                                                    За територією  міста  

1 91 сел. Авангард 400 

 

Враховуючи особливості  функціонування мережі водовідведення  в місті 

експлуатується 5 відокремлених комплексів очистки господарсько-побутових  

стічних вод.  

Місця  розташування  комплексів очисних споруд, їх потужність викладені в 

таблиці 15.14.    

Основні рішення попереднього генерального плану міста 1984 року  щодо 

організації проектної системи водовідведення міста не були виконані у зв’язку з 

несприятливими економічними обставинами. В місті передбачалось будівництво 

глибинного колектора  методом щитової проходки, при цьому  відключались 16 

існуючих насосних станцій. Це дозволило б значно зменшити енергоспоживання і 

дало б значний економічний ефект. 
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 Таблиця 15.14                      

№ СА Юридична 
адреса 

Водовідведення стоків 
Фактична 
потужність 
СА, м3/доб 

1 

Центральна  
станція 
аерації 

7 км шосе 
Кривий Ріг-
Дніпропет-
ровск 

З випуском біологічно 
очищених стічних вод в балку 
Широку, далі по системі прудів 
накопичувачів в річці Кам’янка, 
Базавлук, в 
яких відбуваються  процеси 
самоочищення і потім в 
Каховське водосховище джерело 
питного водопоста чання міста 
Кривий Ріг 

360000 

2 
Південна 
станція 
аерації 

Проммайданчик 
ПАТ 
«ПівдГЗК» 

З випуском біологічно очищених 
стічних вод в річку Інгулець. 37000 

3 
Північна 
станція 
аерації 

Проммайданчик 
ПАТ 
«ПівнГЗК» 

З випуском біологічно очищених 
стічних вод в річку Саксагань. 36000 

4 
Інгулецька 
станція 
аерації 

вул. 
Рудна,49 

З випуском біологічно-очищених 
стічних вод в річку Інгулець. 24000 

5 

Станція 
аерації пос. 
Авангард 

вул. 
Сілікатна, 26 

С відведенням біологічно 
очищених стічних вод в пруд 
ПАТ 
«ЦГЗК» 

1400 

 

Основна частина мереж ведена в експлуатацію в 70-х роках і експлуатується 

більш 50 років. В даний час фізичне зношення мереж складає більше 50%, 

повністю амортизовані  25%  мереж,  що являється головною проблемою при їх 

експлуатації. 

Ступінь амортизації каналізаційних мереж (по районам міста) представлені в 

таблиці 15.15. 

Із вказаної кількості мереж  67 км самопливних мереж зроблені з 

залізобетону, вони експлуатується більше 40-50 років і відробили свій 

нормативний строк. Тому на даний час необхідно виконати заміну залізобетонних 

колекторів  на трубопроводи із сучасних  корозійно-стійких  матеріалів. 
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Таблиця 15.15 

№№ Район Ступінь амортизації 

1 Жовтневий район 51% 

2 Саксаганський 51% 

3 Центрально-Міський район 33% 

4 Дзержинський район 37% 

5 Довгинцевський  район 49% 

6 Тернівський район 61% 

7 Інгулецький район 49% 

 

Найбільшою системою очистки стічних вод Кривбасу є центральна,  на базі 

загальноміських очисних споруд каналізації. Вона забезпечує збір перекачку і 

очистку міських стічних вод в кількості більш 80% від всього об’єму стічних вод  

Кривого Рогу. 

Будівництво Центральної станції аерації  здійснювалось в три черги. 

Перша черга споруд, була введена в експлуатацію в 1964-65 р.р. має  

проектну потужність 81 тис. м3/доб . 

Споруди другої черги почали функціонувати в 1972-74 р.р. Їх проектна 

потужність 134 тис.м3/доб. 

Третя черга загальноміських очисних споруд пропускною здатністю 

220 тис.м3/доб працює з 1983 року. 

Всі станції аерації експлуатується 50 і більше років. Раніш прийняті 

технологічні рішення і обладнання морально і фізично застаріли. 

Для забезпечення рентабельного та надійного водовідведення від об’єктів в 

місті Кривий Ріг потрібна модернізація очисних станцій, з використанням нових 

технологій, сучасного обладнання і виведення з експлуатації морально 

застарілого, повна автоматизація насосних станцій з урахуванням сучасних 

розробок. 

За останій рік з метою підтримки мереж водовідведення в задовільному 

технічному стані   виконані роботи по ремонту і заміні мереж водовідведення, як 

самопливних так і напірних, загальною протяжністю 2 км. Модернізація і 
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реконструкція станцій аерації виконані за рахунок фонду охорони  оточуючої 

природної середи. 

Виповнені роботи дозволили забезпечити на всіх станціях аерації: 

1. Вимоги Правил охорони поверхневих вод від забруднень поверхневими 

водами по показникам очистки, в тому числі : 

-БСК5 (біологічне споживання кисню) не  більш 15 мг/л; 

- завислі речовини – не більше 15 мг/л; 

- ХСК (хімічне споживання кисню) – не більше 80 мг/л. 

2. За рахунок упровадження сучасних аераційних систем забезпечена 

економія електроенергії  на очистку стічних вод в об’ємі 30%  при одночасному  

впровадженні технології видалення азоту амонійного до нормативів  гранично-

допустимого скиду – 2,0 мг/л. Виповнені на 50% роботи по реконструкції 

мулових майданчиків з застосуванням нової конструкції майданчика з 

збільшенням поверхні фільтрування. Комплекс виповнених робіт дозволили 

частково вирішити мулову проблему. 

3. Розпочаті роботи по впровадженню екологічно безпечної технології 

знезараження стічних вод. 

Серед невирішених проблем на станціях аерації міста: 

1. Придбання техніки для завантаження  і вивозу стічних вод. 

2. Впровадження технології  дефосфотизації  стічних вод  на станціях аерації 

міста. 

3. Реконструкція полів компостування, утилізації осаду стічних вод. На 

сьогоднішній день накопичено  200 тис. осаду стічних вод. 

4. Реконструкція метантенків. Утилізація біогазу метантенків. Впровадження 

альтернативних джерел енергії. 

5. Продовження впровадження екологічних технологій знезаражування 

стічних вод: ультрафіолетове опромінення і озонування. 

6. Продовження робіт по зниженню енергомісткості  очистки стічних вод, в 

тому числі системи циркуляції з використанням занурених насосів,частотне 

регулювання роботи двигунів повітропроводів.  
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Однією з невирішених проблем в роботі системи водовідведення міста є 

недостатня кількість зливних станцій, що призводить до порушення  роботи 

мереж, погіршує умови проживання населення.  

Єдина існуюча зливна станція в місті – у Дзержинському районі по вулиці 

Цимлянській не відповідає вимогам сучасного екологічного та санітарного 

законодавства та потребує докорінної реконструкції. З метою припинення 

несанкціонованого зливу рідких нечистот до комунальної каналізаційної мережі 

міста, що призводить до утворення несприятливої санітарно-епідеміологічної 

ситуації в місцях зливу рідких нечистот та погіршує роботу мереж та споруд, за 

узгодженням підприємства «Кривбасводоканал» Генеральним планом розвитку 

міста вноситься пропозиція будівництва 3 зливних станцій в Інгулецькому, 

Тернівському та Жовтневих районах міста. 

 Обсяг водовідведення на першу чергу і на розрахунковий період викладені в 

таблиці 15.16.                                                                                              

 Таблиця   15.16 

Випуск товарної продукції в натуральному і грошовому еквіваленті 
Рік 

тис. м. куб. тис.грн 

2011 67577,9 122658,7 

Прогнозуючі показники 

2012 60282,0 104890,7 

2013 

 
60282,0 104890,7 

2014 60282,0 104890,7 

2015 60282,0 104890,7 

2020 60282,0 104890,7 

2025 60282,0 104890,7 

2030 60282,0 104890,7 

 

Необхідні заходи та орієнтовні кошти для розвитку системи водовідведення 

міста представлені в таблиці 15.17. 
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 Таблиця 15.17 

         
№№ 

Найменування  заходів 

Орієнтовна 
вартість  
впровадження, 
тис.грн. 

Очікуваний ефект 

1 2 3 4 

Перша черга (2015 рік) 

1 
Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд,  II  черга 

29969 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів. 

2 

Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд, (Північна 
станція аерації) 

19536 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів. 

3 

Реконструкція споруд 
біологічного очищення  
стічних вод  Центральної  станції  
аерації потужністю 81 тис. м3 на 
добу з втіленням технологій 
нітри -,  денітрифікації та 
дефосфотизаціїї 

33000 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.

4 

Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд,  IV черга. 
 

27000 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів. 

5 

Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд.  (Інгулецька 
станція аераціі). 
 

25000 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів 

6 

Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд.  (Північна 
станція аерації), II черга 

20000 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів 

7 
Самопливний каналізаційний 
колектор по вул. Кузнецова 

13255 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

8 
Напірний каналізаційний 
колектор  від КНС-8 до 
Центральної станції аерації 

29979 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

9 
Самопливний каналізаційний 
колектор  вул. Модрівській, II 
черга 

8415 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

10 
Самопливний каналізаційний 
колектор  від пл. Визволення до 
вул. Сиволапа  

10000 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 
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Продовження таблиці 15.17. 

         
№№ 

Найменування  заходів 

Орієнтовна 
вартість  
впровадження, 
тис.грн. 

Очікуваний ефект 

1 2 3 4 

11 
Самопливний каналізаційний 
колектор  від пр.-ту  Металургів 
до КНС -10, перша черга  

2670 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

12 
Самопливний каналізаційний 
колектор  від  вул. Тбіліської до 
КНС -10. 

8980 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

13 
Напірний каналізаційний 
колектор від  КНС-70 

15000 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

14 
Напірний каналізаційний 
колектор від  КНС-33 

20000 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

15 
Самопливний каналізаційний 
колектор від про-ту  Металургів  
до КНС-10, II черга 

7000 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

16 
Каналізаційні мережі та споруди 
вулиць Тихвінської та Ногіна 

1200 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

17 
Будівництво мереж центральної  
каналізації по вул. Вахрушева 

800 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

18 
Каналізаційні мережі вулиць  
Каракалпацької, Єрмолової, 
Кленової 

1061 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

19 
Полігон для складування 
твердих побутових відходів 
Тернівського району 

23103 
Покращення екологічного 
стану 

20 

Полігон для складування 
твердих побутових відходів  для 
Дзержинського та 
Довгинцівського районів  в 
районі шахти «Валявко-
Південна», III черга 

250 
Покращення екологічного 
стану 

Друга  черга (2016 рік) 

1 

Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд,  (Північна 
станція аерації) 
 

9654 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів. 

2 

Реконструкція споруд 
біологічного очищення  
стічних вод  Центральної  станції  
аерації потужністю 81 тис. м3 на 
добу з втіленням технологій 
нітри -,  денітрифікації та 
дефосфотизаціїї 

7000 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.

3 

Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд,  IV черга. 
 

10000 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів. 
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Продовження таблиці 15.17 

         
№№ 

Найменування  заходів 

Орієнтовна 
вартість  
впровадження, 
тис.грн. 

Очікуваний ефект 

1 2 3 4 

4 

Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд.  (Інгулецька 
станція аераціі). 
 

5000 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів 

5 

Розширення і реконструкція 
загальноміських каналізаційних 
очисних споруд.  (Північна 
станція аерації), II черга 

10000 

Досягнення  екологічних 
нормативів по показникам: 
БСК 5, ХСК, амонійний азот.  
Скорочення споживання 
енергоресурсів 

6 
Напірний каналізаційний 
колектор  від КНС-8 до 
Центральної станції аерації 

4606 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

7 
Самопливний каналізаційний 
колектор від про-ту  Металургів  
до КНС-10, II черга 

4330 
Забезпечення рентабельного 
та надійного водовідведення 

8 
Полігон для складування твердих 
побутових відходів Тернівського 
району 

897 
Покращення екологічного 
стану 

9 

Полігон для складування твердих 
побутових відходів  для 
Дзержинського та 
Довгинцівського районів  в районі 
шахти «Валявко-Південна», III 
черга 

7750 
Покращення екологічного 
стану 
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15.3 Дощова каналізація 

На даний час у місті Кривому Розі існує повна роздільна система каналізації.  

Існуюча водостічна мережа міста охоплює усі райони: Центрально-Міський, 

Саксаганський, Дзержинський, Жовтневий, Тернівський, Довгинцевський, 

Інгулецький.    

Організація поверхневого стоку адміністративних, житлових і промислових 

районів вирішена застосуванням водостічних мереж закритого, відкритого та 

змішаного типів.  

Водостічна мережа відкритого типу транспортує дощові стоки  (по лоткам, 

канавам) з випуском води на рельєф, де не передбачено інтенсивного руху 

транспорту.  

Водостічна мережа закритого типу транспортує дощові стоки по підземним 

колекторам до очисних споруд або в місця скиду дощових стоків.   

На проммайданчиках шахт міста Кривого Рога існує водостічна мережа 

змішанного типу з очисними спорудами зі скидом цих вод в існуючі 

хвостосховища.  

Поверхневі води з Тернівського району, а саме з вулиць Доватора, Адмірала 

Головко,  Маршака, Івана Сірка,  23 Лютого, Краснознамена, закритою дощовою 

каналізацією, відкритими лотками відводяться в існуючий ставок. 

В Жовтневому районі закритою дощовою каналізацією охоплені вулиці 

Мусоргського, Кропівницького, Ватутіна, Томська, Панкеєва, Паркова. Випуски 

здійснюються в відстійники і Кресівське водосховище. 

В Саксаганському районі дощові колектори прокладені по вулицям 200 років 

Кривого Рогу, Мелешкіна, Тинка,  Волгоградська,  Космонавтів з випусками в 

балки і річку Саксагань. 

В Дзержинському районі дощові колектори прокладені по вулицям Якіра, 

Косіора, Димитрова, Рязанова, проспекту Гагаріна, Миру, Металургів. Випуски 

здійснюються в балки і річку Інгулець. 

Поверхневі води з Центрально-Міського району, а саме з вулиць Харитонова, 

Українська, Урицького, Модрівська,  Пушкіна, Карла Маркса закритою дощовою 

каналізацією, відкритими лотками відводяться в річку Саксагань і річку Інгулець. 
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В Довгинцевському районі дощові колектори прокладені по вулицям 

Вернадського, Попова, Кириленко, Старих Більшовиків, Кокчетавська, 

Серафимовича, Дніпропетровське шосе. Випуски здійснюються в балки і 

водойми. 

В Інгулецькому  районі  колектори  прокладені по вулицям Подлєпи, 

Каткова, проспекту Південний, Перемоги. Випуски здійснюються в річку 

Інгулець. 

Загальна протяжність водостоків в житловій забудові 59 кілометрів, у тому 

числі:  закритих магістральних колекторів - 49 км;  відкритих водостоків - 10 км. 

Рівень зношеності закритої магістральної мережі сягає 60%, що становить 

понад 36 км. Відносно загальної протяжності вулиць міста, протяжність закритих 

та відкритих водостоків недостатня для  своєчасного та  нормативного відводу 

дощових вод з території вулиць та житлової забудови. 

Скид дощових  стоків без попереднього очищення до річок  Саксагань і 

Інгулець  не дозволяє підтримувати на належному рівні їх санітарний стан.   

На розрахунковий період передбачено будівництво відкритих водовідвідних 

лотків та вуличних колекторів дощової каналізації, які запроектовано в районах 

нової та існуючої забудови. 

Для запобігання скиду в водотоки дощових  неочищених вод намічено 

влаштування очисних споруд  дощової  каналізації,  як на нових, так і на діючих 

випусках. 

Також намічено розширення  існуючої дощової  мережі й будівництво нових 

головних та магістральних дощових  колекторів, до яких передбачено 

підключення колекторів із  прилеглих вулиць та мікрорайонів, влаштування 

насосних станцій. 

Необхідні заходи та орієнтовні кошти для розвитку дощової мережі міста 

представлені в таблиці 15.18. 
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 Таблиця  15.18 

№ 
п/п Найменування заходів 

Орієнтовна вартість 
впровадження, 

тис.грн. 
 Перша черга (2015 рік) 

1 

 

Капітальний ремонт колекторів по вулиці 
Косіора і  проспект  Металургів; 

 

2200 

2 

Збільшення  пропускної здатності існуючих 

колекторів по вулицям Харітонова і 

Балхаська 

3500 

3 
Будівництво очисних споруд на діючих 
випусках 

7000 

4 
Реконструкція існуючої дощової мережі 
 

15000 

Друга черга (2030 рік) 

1 
Реконструкція існуючої дощової мережі 
 

12500 

 

15.4 Газопостачання 

Газопостачання м. Кривого Рогу природним газом почалося у 1959 році. Саме 

тоді був збудований і введений до експлуатації магістральний газопровід 

Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Одеса, по якому до міста постачався газ із 

Шебелінки. 

Перший природний газ прийшов до міста Кривий Ріг 15 лютого 1960 року. 

Це дало величезний поштовх до газифікації міста. Збільшувалася мережа 

газорозподільних станцій, побутовий газ постачався до тисячі осель мешканців 

міста, що суттєво поліпшило побутові умови. 

У 1965 році почалася газифікація м. Інгулець. 

Газифікація промислових підприємств значно зменшила собівартість їхньої 

продукції. Школи, дитсадки, адміністративні споруди – скрізь почав 

використовуватися природний газ. Поліпшилася екологічна ситуація у місті 

внаслідок зменшення опалення твердим паливом та нафтопродуктами як на 

великих міських котельнях, так і у населення.  
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На даний період природний газ в Україну надходить з газотранспортної 

системи Росії, змішується з газом єдиної газотранспортної системи Україні і 

надходить споживачам. 

Міста Кривий Ріг та Інгулець мають централізоване газопостачання. 

Джерелом централізованого газопостачання є магістральні газопроводи: 

- ШДКРІ (Шебелинка - Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Ізмаїл), по 
газопроводу діаметром  Ду = 1200 мм; 

- ШДО-І (Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса), по газопроводу діаметром  Ду 
= 700мм; 

- ШДО-ІІ (Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса), по газопроводу діаметром  
Ду = 1000 мм;  

- ЄККР (Єлецький - Кременчук - Кривий Ріг) по газопроводу діаметром Д = 
1200 мм; 

- Кременчук-Кривий Ріг  по газопроводу діаметром Ду=700 мм. 

Від вказаних магістральних газопроводів газ підводиться до двох 

автоматичних газорозподільних станцій (АГРС) і п'яти ГРС (ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3, 

ГРС-4 і ГРС-6). Газорозподільні станції №№1, 2, 3, 6 забезпечують газом міські 

газові мережі, а ГРС-4 – м. Інгулець, що входить до Інгулецького 

адміністративного району Криворізької міськради. 

Міста газифіковані за системою чотирьох тисків газу: високого 1,2 МПа і 0,6 

МПа, середнього 0,3 МПа, і низького до 0,005 МПа. 

Завдяки триступінчатій системі газопостачання існує можливість оперативно 

вирішувати питання газопостачання міст, сільських населених пунктів, 

промислових підприємств, підприємств теплокомуненергетики.  

 
Магістральні газопроводи, ГРС та АГРС 

 
Транспортування природного газу споживачам  м. Кривого Рогу 

здійснюється наступними магістральними газопроводами, що наведено у таблиці 

15.19. 
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Таблиця 15.19 

Назва 
Діа-метр, 

мм 

Робочий 

тиск, 

кгс/см2 

Рік вводу в 

експлуатацію

Шебелинка – Дніпропетровськ – Одеса  І нитка (ШДО-І) 720 54 1959 

Шебелинка – Дніпропетровськ – Одеса  ІІ нитка (ШДО-ІІ) 1020 55 1974 

Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Ізмаїл 

(ШДКрІ) 

1220 55 1984 

Кременчук – Кривий Ріг 720 45 1968 

Єлецьк – Кременчук – Кривий Ріг (ЄККР) 1220 55 1986 

Газопровід-відвід до ГРС – 1 (ГРС-1А) м. Кривий Ріг  720 54 1959 

Газопровід-відвід до ГРС – 2 м. Кривий Ріг 529 54 1959 

Газопровід-відвід до ГРС – 3 м. Кривий Ріг 325 54 1963 (1974) 

Газопровід-відвід до ГРС – 6 м. Кривий Ріг 530 55 1981 

Газопровід-відвід до ГРС – 4 смт. Широке 219 55 1964 

Газопровід-відвід до ГРС с. Кам’яне Поле 108 54 1973 

Газопровід-відвід до ГРС с. Веселе (Новий Шлях) 159 55 1976 

 

Транспортування природного газу в мережі ПАТ «Криворіжгаз» 

здійснюється від наступних ГРС та АГРС, що наведені у таблиці 15.20. 

Таблиці 15.20 

Назва 

Продуктивність, 
тис.м3 /годину 

(проектна) 

Тиск на 
виході, 
кгс/см2 

(проект) 

Максмальна 
заванта-

женість, % 

Підключен-ня 
до МГ 

ГРС-1  
482 6/12 18 

ШДО-І 
Кременчук – 
Кривий Ріг 

ГРС-1А 
400 12/12 33 

ШДО-І 
Кременчук – 
Кривий Ріг 

ГРС – 2 

202 5/5 70 

ШДО-І 
Кременчук – 
Кривий Ріг 
ЄККР 

ГРС – 3 
100 5/5 54 

ЄККР 
Кременчук – 
Кривий Ріг 

ГРС – 6 
544 3/3 11 

ШДО-І 
ШДО-ІІ 
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Продовження таблиці 15.20 

Назва 

Продуктивність, 
тис.м3 /годину 

(проектна) 

Тиск на 
виході, 
кгс/см2 

(проект) 

Максмальна 
заванта-

женість, % 

Підключен-ня 
до МГ 

ГРС – 4 
40 6 61 

ШДО-І 
ШДО-ІІ 
ШДКрІ 

АГРС 
с. Кам’яне Поле 

3 3 56 
Перемичка між 
ГРС-2 та ГРС-3 

АГРС 
с. Веселе 

3 3 62 
ШДО-І 
ЄККР 

 

Споживання природного газу споживачами м. Кривого Рогу та м. Інгулець в 

розрізі ГРС та АГРС за 2010 рік наведено у таблиці 15.21. 

Таблиця 15.21. 

Назва Споживання газу, тис.м3 
ГРС – 1 1002683 
ГРС – 2 407463 
ГРС – 3 252982 
ГРС – 6 153926 
ГРС – 4 64129 
АГРС с. Кам’яне Поле 3790 
АГРС с. Веселе 4258 
Разом: 1889231 
 

Динаміка споживання природного газу споживачами м. Кривого Рогу 

наведена у таблиці 15.22. 

Таблиця 15.22 

Рік Споживання, млн.м3 
2006 2,277 
2007 1,945 
2008 1,794 
2009 1,455 
2010 1,889 
  
 

Технічний стан магістральних газопроводів, по яким природний газ 

подається на м. Кривий Ріг, задовільний. Криворізьке ЛВУМГ виконує повний 

комплекс робіт, необхідних для підтримки технічного стану газопроводів 

(капітальні ремонти тощо). В 2011-2012 р. буде виконаний капітальний ремонт  

газопроводу-відводу до ГРС – 2 м. Кривий Ріг (18 км). 
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Потужності магістральних газопроводів, по яким природний газ подається 

на м. Кривий Ріг, мають великий потенціал до збільшення транспортування газу 

наведені у таблиці 15.23. 

Таблиця 15.23. 

Магістральний газопровід 
Продуктивність 

проектна, 
млн.м3 на рік 

Продуктивність 
фактична, млн.м3 

на рік 

% 
використання

Газопровід-відвід до ГРС – 1 
 м. Кривий Ріг  

4700 764 17 

Газопровід-відвід до ГРС – 2 
 м. Кривий Ріг 

1400 402 30 

Газопровід-відвід до ГРС – 3 
 м. Кривий Ріг 

580 241 42 

Газопровід-відвід до ГРС – 6 
 м. Кривий Ріг 

1840 205 11 

Газопровід-відвід до ГРС – 4 
 смт. Широке 

263 63 24 

Газопровід-відвід до ГРС 
с. Кам’яне Поле 

9 4 45 

Газопровід-відвід до ГРС 
с. Веселе  

8 4,6 57 

     

 

Газопостачання міста Кривий Ріг 

Для редукування газу встановлено і експлуатується 192 стаціонарних 

газорегуляторних пунктів (ГРП), 516 шафових ГРП, 1956 будинкових регуляторів. 

Рівень газифікації по регіону складає 98%, по Криворізькому сільському 

району - 64%. 

На 01.08.2011 р. в м. Кривому Розі і Криворізькому районі знаходиться на 

обслуговуванні ПАО «Кріворожгаз»: 

- газових мереж – 2977,3 км. 

 зокрема: високого тиску – 383,5 км.; 

середнього тиску – 487,3 км.; 

низького тиску – 1427,9 км.; 

дворової газової розводки і вводів – 678,6 км. 

- ГРП – 192 шт.; 

- ШГРП – 516 шт.; 

- квартир, газифікованих природним газом, – 282623 шт.; 

- квартир, газифікованих зрідженим газом, – 5035 шт.; 
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- газифікованих котельних – 141 шт. (крім котелень КПТМ, ТЕЦ); 

- газифікованих:  комунально-побутових об'єктів – 1791 шт.; 

-  об'єктів промислових підприємств – 191 шт.; 

- об'єктів захисту газопроводів від електрохімічної корозії – 403 шт.; 

- газових приладів, встановлених в житлових будинках і комунально-

побутових об'єктах – 453691 шт.; 

- побутових газових лічильників – 74669 шт. 

З початку 2011 р. введено в експлуатацію 6,8 км газопроводів, на балансовий 

облік прийнято 14,0 км. розподільних газопроводів. У населення встановлено 

1398 газових лічильників, зокрема за програмою оснащення житлового фонду 

Дніпропетровської області лічильниками газу (у зоні обслуговування ПАТ 

«Криворіжгаз» в 2006-2009 г.г.) встановлено і замінено 563 лічильники за кошти 

нафтогазової галузі. 

Обсяги споживання природного газу різними категоріями споживачів в м. 

Кривого Рогу представлені у таблиці 15.24. 

Перелік основних ГРП міста Кривий Ріг з встановленими в них регуляторами 

та пропускна їх здатність наведені у таблиці 15.25. 

   Таблиця 15.24 

Період 
Категорія 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 
2011 перше 
півріччя рік

1. Промисловість, в т.ч. 1 135 897,454 830 350,460 955 107,772 477 424,172 

1.1. Енергоємні 
промислові підприємства 

1 097 614,129 803 334,803 926 975,903 461 720,972 

ПАТ "АрселорМіттал 
Кривий Ріг" 

901 839,022 650 935,500 823 523,004 407 830,649 

ПАТ "ХайдельбергЦемент 
України" 

113 870,277 81 584,951 22 654,219 8 343,195 

ВАТ "Південний ГЗК" 27 943,000 20 747,328 26 357,324 14 882,029 
ВАТ "Центральний ГЗК" 26 305,942 27 669,691 26 034,458 12 558,023 
ЗАТ "Криворізький завод 
гірничого обладнання" 

15 485,204 11 097,317 15 771,810 8 383,495 

ВАТ 
"Кривбасзалізрудком" 

6 416,480 5 878,670 7 142,433 5 004,768 

ПАТ "ЕВРАЗ Суха Балка" 4 514,580 4 238,678 4 526,087 3 549,502 
ПАТ "Північний ГЗК" 1 239,624 1 182,668 966,568 1 169,311 

2. Населення 244 641,314 230 613,653 233 970,160 135 890,116 
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  Продовження таблиці 15.24 

Період 
Категорія 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 
2011 перше 
півріччя рік

3. Бюджетні організації 5 860,756 4 647,803 5 028,274 3 476,597 
4. Підприємства 
комунальної 
теплоенергетики 

389 522,176 365 290,938 398 262,155 249 682,444 

5. Культові споруди - 46,071 292,080 221,501 

6. Вічні вогні - - 73,801 57,641 
Загальний обсяг 
споживання 

1 775 921,700 1 430 902,854 1 592 368,361 866 473,329 

 

Таблиця 15.25 

№ ГРП Адреса 

Дата 
введення 

в 
експлуа-
тацію 

Тип 
регулятор
а тиску 

Витрата газу 
при 

Рроб.=0,3 
МПа 

(м3/год) 
Центрально-Міський, Дзержинський, Довгинцевський та Інгулецький райони 

ГГРП-10 ул. Цимлянская 01.01.1960 
зам.2008 РДУК-200 19000 

ГГРП-20 ул. Алмаатинская 30.05.64 
зам.2003 РДУК-200 19000 

ГРП-1 ул. Ленина 26.10.1960 РДУК-200 19000 
ГРП-1а ул. Первомайская, 13  21.07.1982 РДУК-100 5650 
ГРП-2 ул. Цыны, 8 23.01.1963 РДУК-200 19000 
ГРП-3 ул. Вахтангова, 6а 20.10.1960 РДУК-200 19000 
ГРП-4 ул. Циолковского (ул. Нахимова) 25.04.1957 РДУК-100 5650 
ГРП-5 ул. Орджоникидзе, 2 16.11.1960 РДУК-200 11800 
ГРП-6 ул. Якира 25.04.2004 РДУК-200 19000 
ГРП-7 ул. Революционная, 9 25.04.1957 РДУК-200 11800 
ГРП-8 пр-т Металлургов, 38 25.04.1957 РДУК-200 19000 
ГРП-9 ул. Лермонтова, 21 23.10.1963 РДУК-200 11800 
ГРП-11 ул. Харитонова, 9а 23.11.1965 РДУК-100 5650 
ГРП-11а ул. Ленина, 20 14.01.1972 РДУК-100 5650 
ГРП-12 ул. Орджоникидзе 11.12.1965 РДУК-100 5650 
ГРП-13 ул. Энтузиастов, 25 13.12.1982 РДУК-100 5650 
ГРП-14 ул. Широковская, 88а 17.01.1973 РДУК-200 11800 
ГРП-15 ул. Красноводская, 10 10.12.1968 РДУК-100 5650 
ГРП-16 ул. Костенко, 7 03.04.1965 РДУК-200 19000 
ГРП-17 ул. Галенко (пер. Никопольское) 25.04.1958 РДУК-200 19000 
ГРП-18 ул. Косиора, 32 18.10.1964 РДУК-100 5650 
ГРП-19 ул. Стрельникова 13.12.1964 РДУК-200 19000 
ГРП-21 ул. Шкирятова, 16 (ул. Подлепы – 

пр. Южный) 10.08.1964 РДУК-100 5650 
ГРП-22 ул. Шкирятовапр. – пр. Южный 

(ул. Кармелюка) 23.11.1967 РДУК-100 5650 
ГРП-23 ул. Кранштадская, 18 09.09.1958 РДУК-100 5650 
ГРП-24 ЮГОК ул. Строителей, 15  27.12.1971 РДУК-100 5650 
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   Продовження таблиці 15.25 

№ ГРП Адреса 

Дата 
введення 

в 
експлуа-
тацію 

Тип 
регулятор
а тиску 

Витрата газу 
при 

Рроб.=0,3 
МПа 

(м3/год) 
ГРП-25 ул. Победы СШ №63 21.10.1971 РДУК-100 5650 
ГРП-26 ул. Блюхера 22.06.1965 РДУК-100 5650 
ГРП-50 ул. Ушакова, 9 (Карачуны) 27.08.1964 РДУК-100 5650 
ГРП-65 м-н 1 Восточный 01.06.1988 РДУК-100 5650 
ГРП-82 ул. Лациса, 100 15.06.1978 РДУК-200 11800 
ГРП-83 ул. Кобылянского, 3 27.09.1963 РДУК-100 5650 
ГРП-84 ул. Толстого, 62 03.11.1976 РДУК-200 11800 
ГРП-85 ул. Диккенса, 49 02.10.1987 РДУК-100 5650 
ГРП-86 ул. Фесенко 28.06.1973 РДУК-100 5650 
ГРП-87 ул. Кленовая 22.10.1970 РДУК-100 5650 
ГРП-87а ул. Мерецкого, СШ №29 20.09.1966 РДУК-100 5650 
ГРП-87б ул. Куначарского, 2 24.04.1969 РДУК-100 5650 
ГРП-88 ул. Халтурина, 6 17.08.1964 РДУК-100 5650 
ГРП-90 ул. Погребняка 1987 РДУК-100 5650 
ГРП-91 4 м-н ул. Верхоянская 09.10.1987 РДУК-100 5650 
ГРП-92а пос. Всебратское В/гор. 2 01.11.1971 РДУК-100 5650 
ГРП-93 ул. Пензенская, 120 28.08.1981 РДУК-100 5650 
ГРП-95 ул. Вечернекутская, 26 03.04.1972 РДУК-100 5650 
ГРП-95а Днепропетровское шоссе 16.03.1973 РДУК-100 5650 
ГРП-95б Днепропетровское шоссе 05.06.1972 РДУК-100 5650 
ГРП-96 ул. Мудреновская 03.04.1972 РДУК-100 5650 
ГРП-101 ул. Кокчетавская,12 20.10.1966 РДУК-100 5650 
ГРП-102 ул. Попова, 66 05.01.1983 РДУК-100 5650 
ГРП-103 ул. Литке, 47 18.10.1985 РДУК-100 5650 
ГРП-107 ул. Горького 08.12.1986 РДУК-100 5650 
ГРП-108 ул. Мелашенкова, 25 05.12.1980 РДУК-100 5650 
ГРП-109 ул. Искровская 03.10.1983 РДУК-200 11800 
ГРП-113 ул. Володарского, 21 10.12.1974 РДУК-100 5650 
ГРП-127 ул. Городищенская, 601 06.11.1974 РДУК-100 5650 
ГРП-171 м-н 2-й Восточный 21.02.1992 РДУК-50 1790 
ГРП-92б ул. Урицкого «Плавбассейн» 1971 РДУК-100 2840 
ГРП-214 ОГПУ ул. Лермонтова, 34 21.05.1961 РДУК-100 5650 
Геофизик ул. Геологическая 19.12.1969 РДУК-100 5650 
В/ч 33114 пос. Долгинцево (столовая) 1971 РДУК-100 5650 
ГРП ул. Бобруйская пос. Ильича 31.07.2006 РДУК-50 1790 
ГРП-50а с. Вольное    
ГРП-30 ул. Игнатьева 1968 РДУК-100 5650 
ГРП-31 ул. Хорезмская 1969 РДУК-100 5650 
ГРП-32 ул. Музычная СШ №71 1961 РДУК-100 5650 
ГРП-34 ул. Стасова 1961 РДУК-100 5650 
ГРП-35 ул. Армавирская 1961 РДУК-100 5650 
ГРП-36 ул. Жемчужная 1962 РДУК-100 5650 
ГРП-37 ул. Красногвардейская 1967 РДУК-100 5650 
 
ГГРП-38 

 
ул. Мусорского 

 
1962 

 
РДУК-100 
РДУК-200 

 
19000 
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  Продовження таблиці 15.25 

№ ГРП Адреса 

Дата 
введення 

в 
експлуа-
тацію 

Тип 
регулятор
а тиску 

Витрата газу 
при 

Рроб.=0,3 
МПа 

(м3/год) 
ГГРП-39 ул. Штеровская 1967 РДУК-200 19000 
ГГРП-40 М-н 5-й Горняцкий 1977 РДУК-200 19000 
ГРП-41 ул. Магнитогорская 1964 РДУК-100 5650 
ГРП-42 ул. Курчатова 1964 РДУК-100 5650 
ГРП-43 ул. Рублева 1971 РДУК-100 5650 
ГРП-44 ул. Казахская 1966 РДУК-100 5650 
ГРП-45 ул. Тухачевского 1963 РДУК-100 5650 
ГРП-46 ул. Кремлевская 1963 РДУК-100 5650 
ГРП-47 ул. Подбельского 1974 РДУК-100 5650 
ГРП-47а ул. Коротченко 1985 РДУК-100 5650 
ГРП-48 ул. Самотечная 1962 РДУК-100 5650 
ГРП-49 ул. Кибальчича 1979 РДУК-100 5650 
ГРП-51 ул. Новосибирская 1972 РДУК-100 5650 
ГРП-52 ул. 23-го Лютого 1972 РДУК-100 5650 
ГРП-53 ул. 23-го Лютого 1976 РДУК-100 5650 
ГРП-55 ул. 50 лет Победы 1995 РДУК-100 5650 
ГРП-64 ул. Ватутина 1968 РДУК-100 5650 
ГРП-65 ул. Слободская 1973 РДУК-100 5650 
ГРП-66 ул. Пражская 1987 РДУК-100 1790 
ГРП-67 М-н 5-й Заречный 1986 РДУК-100 5650 
ГРП-68 М-н 4-й Заречный 1980 РДУК-

200В 
РДГ-150Н 

19000 
7400 

ГРП-69 ул. Десантная 1989 РДУК-100 5650 
ГРП-70 ул. Шконды 1976 РДУК-100 5650 
ГРП-71 ул. Женевская 1976 РДУК-100 5650 
ГРП-75 ул. Милорадовская 1977 РДУК-100 5650 
ГРП-76 ул. Светлогорская 1975 РДУК-100 5650 
ГРП-130 М-н 5-й Заречный 1991 РДУК-2-50 1790 
ГРП-131 М-н Индустриальный 1994 РДУК-2-50 1790 
ГРП-ВГСО ул. Горноспасательная 1971 РДУК-100 5650 
ГРП 
оздоровит. 
городок 

ул. Кропивницкого 1963 РДУК-100 5650 

ГРП 
тубдиспанс
ер 

ул. Ковельская 1965 РДС-100 1790 

ГРУ 
тубдиспанс
ер 

ул. Ковельская 1963 РДС-80 3400 

ГРП-СИЗО пос. Мировской СИЗО  РДУК-2-50 1790 
ГРП ж/з 
№3 

ОАО «Криворожхлеб» 
 РДУК-100 5650 

ГРП ул. Электрозаводская, 34 ТП 
Агролайт 

 РДУК-100 5650 
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  Продовження таблиці 15.25 

№ ГРП Адреса 

Дата 
введення 

в 
експлуа-
тацію 

Тип 
регулятор
а тиску 

Витрата газу 
при 

Рроб.=0,3 
МПа 

(м3/год) 
ГРУ ул. Электрозаводская, 34 ТП 

Агролайт 
 РДУК-50 

1790 

ГРП 
ОАО «Электрозавод» 

 РДУК-50 
РДУК-200 

1790 
19000 

ГРУ ш. Юбилейная ОАО «Сухая 
Балка» 

 РДУК-200 
19000 

ГРУ ш. Юбилейная (котельная)  РДУК-200  
ГРП ПМК 

ул. Коломойцевская 
1971 РДУК-100 

РДУК-200 
5650 
19000 

Тернівський, Жовтневий та Саксаганський райони 
ГРП-1 

ул. Матросова 
1977 РДУК2-

100 
5650 

ГРП-2 
ул. Гастелло 

1964 РДУК2-
100 

5650 

ГРП-3 
ул. Ухтомского 

1965 РДУК2-
100 

5650 

ГРП-4 
ул. И.Сирка 

1969 РДУК2-
100 

5650 

ГРП-5 
ул. Маршака 

1971 РДУК2-
100 

5650 

ГРП-6 
ул. Доватора 

1979 РДУК2-
100 

5650 

ГРП-7 ул. адм. Головко м-н 12 1980 РДУК2-50 1790 
ГРП-8 ул. адм. Головко м-н 12а 1992 РДБК-50 1790 
ГРП-9 ул. Черкасова х/завод 1983 РДС 1790 
ГРП-10 

ул. Маршака 7-я г/больница 
1983 РДУК2-

100 
5650 

ГРП-59 
ул. Обсерваторная пос. В.Терны 

1984 2 РДУК2-
100 

5650 

ГРПК 
ул. Поленова пос. В.Терны 

2003 РДБК1-
50Н 

1790 

ГРП 
ул. Черкасова, 76 

1970 РДУК2-
100 

5650 

ГРП-27 пл. Артема 2001 РДУК-100 2840 
ГРП-28 ул. Пришвина  РДУК-100 5650 
ГРП-29 ул. Мануйлова  РДУК-100 5650 
ГРП-129 ул. Летчиков  РДУК-100 5650 
ГРП-77 пер. Бульварный  РДУК-100 5650 
ГРП-78 бульв. Вечерний  РДУК-200 19000 
ГРП-79 М-н Солнечный  РДУК-100 5650 
ГРП-79а М-н 5-й Горняцкий  РДУК-100 5650 
ГРП-80 ул. Скляра  РДУК-100 5650 
ГРП-80а 
(125) 

ПАО «ЦГОК» 
 

РДУК-100 5650 
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Характеристика змін, в області газоспоживання регіону за останні 

10-15 років 

Виконано газифікація селищ міста Кривого Рогу: 

- Гірницький, Горького, Коломойцеве, Новоіванівка, Олександрівка, Веселі 

Терни, Ілліча, Незалежне, Травневе;  

- газифікація вулиць району ст. Грековата (Океанська, Островна), вулиць 

Саксаганського району (Шекспіра, Спокійна), вулиць Центрально-міського 

району (Піхотинська, Рубіжна), вулиць Довгинцівського району (Сормовська, 

Донецька). 

Будівництво об'єкту «Газифікація селища Незалежне і Травневе» було 

розпочато у 2005 році, закінчено у 2007 році. Проектною документацію 

будівництво об'єкта було розділено на два пускових комплекса. Замовником 

будівництва об'єкта виступило управління капітального будівництва виконкому 

міськради. Розробку робочого проекту здійснив державний проектний інститут 

ГП «ГПІ «Кривбаспроект». Генеральними підрядниками на виконання 

будівельно-монтажних робіт були визначені ЗАТ «Криворіжгазбуд» 

(будівництво І першого пускового комплексу) та ТзОВ «Тепловодбуд» 

(будівництво II пускового комплексу). 

У склад робіт першого пускового комплексу увійшло будівництво 

автоматичної газорозподільчої станції (АГРС) і газорозподільчого пункту (ГРП 

№1) в сел. Новий Шлях. Магістральний газопровід 5,5 МПа діаметром 150 мм, 

який підходить до нової АГРС, і газопровід високого тиску 1,2 МПа, діаметром 

300 мм, який відходить від АГРС, прокладено по землях Веселівської сільської 

ради Криворізького району Дніпропетровській області. 

До другого пускового комплексу входило будівництво газопровідних мереж 

високого тиску від ГРП №1 до ГРП №2 у сел. Незалежне, газопроводу 

середнього тиску від ГРП №2 до газорозподільних шкафних пунктів ШГРП №1 і 

ШГРП №2, розвідних мереж низького тиску в сел. Незалежне і Травневе. Траса 

газопроводу проходить по землях Криворізького району Дніпропетровської 

області та Довгинцівського району м. Кривого Рогу.  
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Для газифікації селищ Незалежне і Травневе збудований підвідний 

газопровід високого тиску (1,2 МПа) від ГРП №1 до газорегуляторного пункту 

ГРП № 2 контейнерного типу продуктивністю 5000 м3/год. 

Загальна протяжність збудованих мереж газопостачання об'єкта складає 14,8 

км. Газопровід високого тиску збудований зі сталевих труб діаметром ДУ 200 мм. 

Довжина газопроводу високого тиску - 6235 м. Газопровід середнього тиску (від 

ГРП №2 до шкафних пунктів ШГП №1, ШГП №2) - зі сталевих труб діаметром ДУ 

50-300 мм. Довжина газопроводу середнього тиску -810 м. Від ШГРП №2 до 

селища Травневе прокладено газопровід низького тиску із діаметром труб ДУ 50 - 

150 мм. Протяжність газопроводу низького тиску до сел. Травневе - 2378 м. 

Газозабезпечення до селища Незалежне виконано від ГРП №2 газопроводом 

низького тиску діаметром ДУ 100-200 мм і від ШГП №1 газопроводом низького 

тиску діаметром Ду 50-150 мм. Загальна протяжність газопроводу низького тиску 

до сел. Незалежне склала відповідно - 4158м та 1194м. 

АГРС з ділянкою магістрального газопроводу високого тиску діаметром 

150мм розташовані в сел. Новий Шлях Веселівської сільської ради 

Криворізького району Дніпропетровської області. Після введення в 

експлуатацію новозбудована АГРС замінить розташовану поряд малопотужну, 

морально та фізично застарілу газорозподільчу станцію, яку введено в 

експлуатацію у 70-роках минулого століття. 

Основне призначення нової АГРС - зниження до нормативного високого 

тиску газу, вирівнювання тиску, очищення, одоризування та подача газу до 

населених пунктів. У технологічний блок нової газорозподільчої станції входять, 

також, вловлювачі пилу, подогрівачі паливного та пускового газу, підземні 

резервуари одоранту та збору конденсату. 

Новозбудована АГРС продуктивністю 30000 м3/год знижує тиск газу, який до 

станції подається магістральним газопроводом високого тиску, з 5,5 МПа до 1,2 

МПа, редукує та одоризує його на виході і газопроводом високого тиску 1,2 МПа, 

діаметром ДУ 300 мм подає до ГРП-1 продуктивністю 12000 м3/год і далі - до 

населених пунктів. 
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Загальна вартість будівництва об'єкта склала 10,3 млн. грн., (перший 

пусковий комплекс - 5 млн. 153 тис. грн., другий пусковий комплекс-5 млн. 173 

тис. грн.,) в т.ч. змонтовано обладнання на суму 2 млн. 252 тис. грн. 

Газифікація селищ Незалежне і Травневе дала можливість вирішити питання 

соціального характеру, значно поліпшить безпеку та надійність транспортування 

газу до сіл Новий шлях, Новомарянівське, Веселе, Нова Зоря, Вовче-Бурлацьке, 

Львів, Красино, Леніно, Суворівка.  

БМУ ВАТ «Криворіжгаз» у 2006 році розроблено проект будівництва 

кільцевого газопроводу середнього тиску діаметром ДУ 300 мм, протяжністю 

1,3км від ГРП-2 в селищі Незалежне до вул. Іскрівській Довгинцівського району, 

будівництво якого забезпечить надійне та стабільне газопостачання 

Довгинцівського та Дзержинського районів міста. 

На замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької 

ради у термін до 2013 року планується будівництво наступних об'єктів газифікації 

з орієнтовними залишками кошторисної вартості: 

- «Газифікація селища Горького (II черга)» - 1330 тис. грн.;    

- «Газифікація селища Терноватий Кут» - 3607 тис. грн.; 

- «Газифікація селища Чкалове» - 1724 тис. грн.; 

- «Газифікація селища Веселий Кут» - 1510 тис. грн.; 

- «Газифікація селища Верабове» - 1770 тис. грн.; 

- «Газифікація вулиць Тернівського району» - 983 тис. грн.; 

- «Газифікація вулиць Літке, Лугова, Лафарга» - 523 тис. грн.; 

- «Газифікація вулиць 23 Лютого» - 801 тис. грн. 

У 2011 році планується закінчити будівництво об'єкту «Газифікація селища 

Горького (II черга)». 

Перспективним планом розвитку міста передбачено газифікація селищ 

Рахманове, Степове, Руднічне Центрально-міського району.  

Джерелом газопостачання вказаних селищ є ГРС-4 (за умов отримання ТУ на 

підключення в ЛВУМГ «Харківтрансгаз»), яка також є джерелом газопостачання 

м. Інгулець. 

Об’єми газифікації складають: 
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- сел. Рахманове: підвідний газопровід високого тиску Р роб.= 0,6 МПа, 

довжиною 23,0 км, Ду=150мм; газопровід середнього тиску, довжиною 0,75км, 

Ду=150мм; ГРП- 2шт., розподільн газопроводи низького тиску по вулицям: 

Шансера, Б.Глінки, Суботній, Д. Глінки, Хмелева, Митищінській, Чеботарева, 

Шведова, Празднічній, Покришкіна, Хорватській, Багрицького, Чекальна, (512 

житлових будинків), загальною довжиною 10,25км, середній діаметр Ду=80мм, 

орієнтовна вартість робіт складає : 7200,0тис. грн. 

- сел. Степне: газопроводи низького тиску, загальною довжиною 5,3 км, 

середній діаметр Ду=80мм (265 житлових будинків), орієнтовна вартість робіт 

складає : 1000,0 тис. грн. 

- сел. Руднічне: газопроводи низького тиску, загальною довжиною 3,6 км, 

середній діаметр Ду=80мм (180 житлових будинків), орієнтовна вартість робіт 

складає : 800,0 тис. грн. 

Проектом реконструкції та розширення системи газопостачання міста 

Кривого Рогу (на період будівництва 1983-1984 рр..) було передбачено на 

перспективу будівництво ГРС-7 потужністю 30000 нм3/год, газопроводу високого 

тиску від мереж магістральних газопроводів, в районі тепличного комбінату для 

зменшення навантаження на ГРС-1, ГРС-2 та поліпшення подачі газу в районі сел. 

Довгинцеве, та житлових масивів РУ ім. Кірова і РУ ім.К. Лібкнехта. 

Необхідність в будівництві вказаного об’єкту (ГРС-7)  залишається. 

Для подачі газу від ГРС-7 в район селища Довгинцеве потрібно: 

1) прокладка газопроводу тиском Р = 1,2 МПа, довжиною 3,7 км, діаметром ДУ = 

250мм, будівництво в районі Дніпропетровського шосе головного ГРП 

пропускною спроможністю 28000 нм3/год; 

2) будівництво газопроводів середнього тиску для кільцювання: 

- з мікрорайоном  «Східний-1», діаметром Ду=300мм, довжиною 2,1 км; 

- з селищем Довгинцеве по вул. Вернадського, діаметром Ду=300мм, 

довжиною 3,5км. 

Об’єкти захисту газопроводів від електрохімічної корозії – 2-3 об. 
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В ході виробничої діяльності КГМК „Криворіжсталь”(нині - ВАТ «Арселор 

Міттал Кривий Ріг») в період з 1974 року допустив ряд порушень, які привели 

газопроводи високого тиску Рроб.1,2МПа (Д=700 мм, Д=500 мм, Д=500 мм), що 

знаходяться в державній власності і на балансовому обліку ВАТ«Криворіжгаз» та 

забезпечують газом комбінат і південну частину міста, в непридатний до подальшої 

експлуатації стан. Газопроводи опинилися в зонах обводнення, засипані 6-8 

метровим (місцями - до 20м) шаром шлаку. 

У виконання розпоряджень органів «Держгірпромнагляду» 

(«Держнаглядохоронпраці») і відповідно до виданих на адресу комбінату технічних 

умов № 04/135 про 12.02.1998г., замовником - КГМК «Криворіжсталь» в 2004 році 

виконані роботи по відновленню (перенесенню) вищезгаданих газопроводів. 

В даний час введені в експлуатацію і знаходяться в промисловій експлуатації і 

власності ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» дві нитки газопроводів високого 

тиску від ГРС-1  Криворізького управління магістральних газопроводів 

«Харківтрансгаз» до території комбінату, діаметром Д=700мм, загальною 

довжиною  4,6 км. 

В той же час, газопровід високого тиску Ду=500мм (третя нитка) від ГРС-1 до 

ГГРП-10 ВАТ «Криворіжгаз», довжиною 2,4 км, який забезпечує південну частину 

міста, побудований за кошти раніше існуючого КГМК «Криворіжсталь», замість 

приведеного в непридатний до подальшої експлуатації стан газопроводу, в 

експлуатацію не введений. 

Вказаний газопровід, що реконструюється, є державною власністю і тепер, 

через наявні порушення, недоступний технічному обслуговуванню і обстеженню. 

З метою недопущення виникнення техногенних аварій з важкими наслідками 

на газотранспортних мережах міста Кривого Рогу, необхідне будівництво нового 

газопроводу високого тиску, або вжити заходи до завершення робіт по введенню в 

експлуатацію побудованого газопроводу і об'єктів захисту від електрохімічної 

корозії, відповідно до ТУ ВАТ «Криворіжгаз» №04/135 від 12.02.1998 г. і вимогами 

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки 

систем газопостачання України».  
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В районі балки Калетіна прокладені газопроводи високого та середнього 

тиску (від ГРС-2 ЛВУМГ до ГГРП-40 та вихід з ГГРП-40), які в процесі 

будівництва мікрорайонів «5-й Гірницький», «Індустріальний» були стихійно 

засипані землею та будівельним сміттям на глибину від 2,5 м до 7,0 м, а саме:  

- газопровід високого тиску Рроб. = 1,2 МПа, діаметром Ду=400мм, довжиною 

0,3км до ГГРП-40;  

- середньго тиску діаметром ДУ=700мм, довжиною 0,3км на житлові 

мікрорайони Жовтневого і Саксаганського районів та котельню №3 ТЕЦ в м-ні 

«5-й Гірницькій» - вихід з ГГРП-40; 

- високого тиску Ду=300 мм, до заводу ЗАО КЗГО (стар. КЦРЗ) довжиною 0,3 

км. 

На газопроводі високого тиску Ду=300 мм двічі, у 1993 та 1996 роках були 

виявлені та ліквідовані витоки газу через розрив зварних з’єднань. 

Для вирішення питання по забезпеченню безперебійного газопостачання 

споживачів Жовтневого та Саксаганського районів міста необхідно розробити та 

вжити заходи по перенесенню аварійно-небезпечних газопроводів із засипаної 

балки. 

Зважаючи на складні геологічні умови та перенавантаження району іншими 

інженерними мережами необхідно виконати вишукувальні (геологічні) роботи та 

розробити проект перенесення вказаних газопроводів, з врахуванням планування 

місцевості та розвитку забудови та побудувати нові «нитки» газопроводів з 

переподключенням до них всіх існуючих споживачів.  

В районі жилмасиву «Соколовка» при будівництві мікрорайонів «Зарічний» та 

гаражного кооперативу «Зірковий» було виконано планування місцевості – засипка 

балки, в результаті зміни геології  в низині, де прокладено газопровід високого 

тиску Р роб=1,2 МПа, діаметром Ду=400мм від ГРС-2 до ГГРП-39 і ГГРП-40, 

з’явилося водоймище – болото, газопровід довжиною 150 п.м. знаходиться у 

болоті.  

Вказаний газопровід є єдиним джерелом газопостачання Жовтневого і 

Саксаганського районів. 
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Для вирішення питання по забезпеченню безперебійного газопостачання 

споживачів необхідно перенесення вказаного газопроводу із засипаної балки та з 

території гаражного кооперативу, уздовж вулиці Берегової, загальною довжиною 

1,5 км. 

Газопостачання міста Інгулець 
Для редукування газу встановлено і експлуатується 11 стаціонарних 

газорегуляторних пунктів (ГРП), 14 шафових ГРП, 2 будинкових регуляторів. 

На 01.09.2011 р. в м. Інгулець знаходиться на обслуговуванні Широківського 

управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ): 

- газових мереж – 100,3 км, зокрема:  

- високого тиску – 19,9 км; 

        - середнього тиску – 17,1 км; 

        - низького тиску – 63,3 км. 

- ГРП – 11 шт.; 

- ШГРП – 14 шт.; 

- квартир, газифікованих природним газом, – 15657 шт.; 

- газифікованих котельних – 6 шт.; 

- побутових газових лічильників – 2868 шт. 

За останніх 10-15 років в місті прокладені газопроводи середнього тиску і 

розводящі газопроводи низького тиску, газифіковані житлові будинки селищ 

Зелене, Озерний, Вільний-2, також газифікований природним газом ВАТ 

«Металлургтрансремонт». 

Обсяги споживання природного газу різними категоріями споживачів в м. 

Інгулець представлені у таблиці 15.26. 

Перелік основних ГРП міста Інгулець з встановленими в них регуляторами, 

пропускна здатність наведені у таблиці 15.27. 

  Таблиця 15.26 
Період 

Категорія 
2009 рік 2010 рік 

2011 перше 
півріччя 
рік 

1. Промисловість, в т.ч. 1845,459 2013,706 1124,069 

 

 



 501
Продовження таблиці 15.26 

Період 

Категорія 
2009 рік 2010 рік 

2011 перше 
півріччя 
рік 

1. Промисловість, в т.ч. 1845,459 2013,706 1124,069 

ПАТ «ІнГЗК» 68,735 58,885 15,798 
ПРАТ «Інгулецький хлібозавод» 355,355 404,148 212,814 
ПАТ «Надежда» 960,229 1060,631 577,578 
ПАТ «Металургтрансремонт» 33,482 40,577 36,733 
ПРАТ «Промвибух» 427,658 449,465 281,146 
2. Населення 10180,544 9985,086 5339,879 

3. Бюджетні організації 99,781 105,044 68,577 

4. Підприємства комунальної теплоенергетики 34661,699 38370,875 23764,223 

5. Комунально-побутові об’єкти  139,050 158,148 89,518 

6. Релігійні організації 0 14,25 8,858 

7. Вічні вогні 0 0,013 0,055 

Загальний обсяг споживання 46926,829 50647,122 30395,179 
 

Таблиця 15.27 

№№ 
 ГРП 

Адреса 
Пропускна здатність 
м3/год. 

   
ГГРП-1 ул. 50 лет Октября 11800 
ГРП-2 ул. Рудная 2840 
ГРП-3 ул. Седнева 18000 
ГРП-4 ул. Неделина 2840 
ГРП-5 ул. Неделина 2840 
ГРП-6 ул. О.Вишни 2840 
ГРП-9 ул. 50 лет Октября 2840 
ГРП-11 ул. Гротеволя 2840 
ГРП-12 ул. Боженко 2840 
ГРП-28 ул. Надежды 1790 
ГРП-29 ул. Неделина 2840 
 

Газопостачання м. Інгулець забезпечується від газопроводу високого тиску 

від ГРС-4 пгт. Широке до ГРП ПАТ «ІнГЗК». Згідно даним Широківського УЕГГ 

частина вищезгаданого газопроводу прокладена по території кар'єру ПАТ 

«ІнГЗК». Технічне обслуговування утруднене, оскільки уздовж траси газопроводу 

проходять дороги по яких постійно рухається великогабаритний транспорт 

(автомобілі «БЄЛАЗ»), створюючи при цьому небезпеку для життя слюсарів-

обхідників УЕГГ; відсутні переходи з поручнями в місцях перетину газопроводу 

із залізничним полотном, теплотрасою, водопроводом; у районі Дробильної 
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фабрики газопровід затоплений водою; відсутня світлофорно-автоматична 

сигналізація в місцях перетину газопроводу із залізничним полотном. У разі 

виникнення аварійної ситуації на газопроводі у Дробильної фабрики, локалізація і 

її ліквідація не представляється можливою, оскільки в місці перетину газопроводу 

з галереєю проїхати автотранспорт і землерийна техніка не зможе із-за низького 

розташування галереї відносно землі. 

Вказаний газопровід має підводний перехід («дюкер») через річку Інгулець. 

Газопровід будувався і експлуатується з 1964 року (46 років). Підводний перехід 

викладений в одну нитку. Резервна (друга) нитка згідно ДБН В 2.5-20-2001 (п. 

4.77) – відсутня. Отже у разі виходу з ладу існуючого «дюкера» газопостачання 

всіх промислових комунально-побутових підприємств і населення м. Інгулець – 

припиняється. 

Виплила необхідність будівництва другого введення газопроводу високого 

тиску у м. Інгулець. Найбільш відповідний варіант – прокладення газопроводу 

високого тиску до м. Інгулець від АГРС с. Карповка Широківського району за 

кошти ПАТ «ІнГЗК». Після його будівництва можна буде відключити газопровід, 

що проходить через річку Інгулець і по території кар'єру ПАТ «ІнГЗК». Але, 

враховуючи малий запас пропускної здатності АГРС с. Карповка (1300 нм3/год.), 

необхідно виконати реконструкцію даної АГРС зі збільшенням пропускної 

здатності, або встановити нову АГРС для газопостачання м. Інгулець.  

Для поліпшення системи газопостачання, цілковитого забезпечення 

безперебійного та безаварійного газопостачання міста Інгулець необхідно 

передбачити будівництво другого введення до міста. А у разі установки 

автономного опалювання у всіх квартирах багатоповерхових будинків на 

мікрорайоні  Інгулець необхідно передбачити заміну існуючих розподільчих 

газопроводів і вводів в будинки на більші діаметри.  

 
Проектні рішення 

Для забезпечення сталого розвитку системи газопостачання міста необхідно 

реалізувати комплекс першочергових невідкладних заходів, що дасть можливість 

для подальшого розвитку. 
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У обсязі невідкладних першочергових заходів по забезпеченню 

безперебійного та безаварійного газопостачання м. Кривого Рогу передбачається 

наступне: 

1) введення в експлуатацію новозбудовану АГРС та магістральний 

газопровід в селі Новий Шлях. Орієнтовна вартість заходу складає 1,0 млн. грн.; 

2) будівництво кільцевого газопроводу середнього тиску діаметром 300 мм, 

протяжністю 1,3 км від ГРП-2 в селищі Незалежне до вул. Іскрівській 

Довгинцівського району. Орієнтовна вартість заходу складає 2,5 млн. грн.; 

3) вирішення питання: 

- завершення робіт по введенню в експлуатацію раніше побудованого 

газопроводу високого тиску діаметром 500 мм довжиною 2,4 км від ГРС-1 до 

ГГРП-10, що прокладений по території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» або 

- будівництво нового газопроводу високого тиску діаметром 500 мм в обхід 

шлакових відвалів. 

Орієнтовна вартість заходів складає 3,0 млн. грн. 

4) перенос чи будівництво нових газопроводів високого тиску діаметром 300 

мм та 400 мм, газопроводу середнього тиску діаметром 700 мм (від ГРС-2 до 

ГГРП-40 та вихід з ГГРП-40) в районі балки Калетіна. Орієнтовна вартість заходу 

складає 3,0 млн. грн.; 

5) перенос газопроводу діаметром 400 мм Рроб=1,2 МПа від ГРС-2 до ГГРП-

39 і ГГРП-40 в районі жилмасиву «Соколовка» уздовж вулиці Берегової 

загальною довжиною 1,5 км. Орієнтовна вартість заходу складає 3,0 млн. грн.; 

6) будівництво ГРС-7 потужністю 30000 нм3/год., газопроводів високого 

тиску загальною довжиною 3,7 км, ГГРП в районі Дніпропетровського шосе, 

кільцевих газопроводів середнього тиску загальною довжиною 5,6 км. Орієнтовна 

вартість заходу складає 10,0 млн. грн.; 

7) реконструкція ГРП, обладнання яких знаходиться у незадовільному стані 

та потребує заміни. Орієнтовна вартість заходу складає 5,0 млн. грн. 

У обсязі невідкладних першочергових заходів по забезпеченню 

безперебійного та безаварійного газопостачання м. Інгулець передбачається 

наступне: 
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- будівництво нової ГРС чи реконструкція існуючої АГРС зі збільшенням 

пропускної здатності біля с. Карпівка та газопроводу високого тиску для 

газопостачання м. Інгулець. Орієнтовна вартість заходу складає 40 млн. грн.; 

Перспективний розвиток газифікації м. Кривий Ріг намічено шляхом 

подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів високого, середнього і 

низького тисків, будівництва нових ГРП (ШРП). 

Перспективним планом розвитку міста передбачається: 

- газифікація селищ: Горького (II черга), Терноватий Кут, Чкалове, Веселий 

Кут, Вербове. Орієнтовна вартість заходів складає 10,0 млн. грн.; 

- газифікація вулиць Тернівського району, Літке, Лугова, Лафарга, 23 

Лютого. Орієнтовна вартість заходів складає 3,0 млн. грн.; 

- газифікація селищ: Рахманове, Степове, Руднічне Центрально-Міського 

району. Джерелом газопостачання є існуюча ГРС-4 чи АГРС с. Карпівка. 

Орієнтовна вартість заходів складає 9,0 млн. грн. 

Подальший розвиток системи газопостачання міста вирішується на 

наступних стадіях проектування з урахуванням реалізації першочергових заходів, 

кількості нових споживачів (при наявності) та прийнятих до освоєння площадок 

розміщення житлового будівництва. 

 
15.5. Теплопостачання 

Теплопостачання житлово-цивільного сектору міста Кривого Рогу 

здійснюється централізованими та децентралізованими системами.  

Послугу централізованого теплопостачання у місті забезпечують 2 

організації: ДП «Криворізька теплоцентраль» і КПТМ «Криворіжтепломережа», - 

а також відомчі котельні. 

Основними джерелами централізованого теплопостачання міста є 6 районних 

опалювальних котелень (знаходяться на балансі ДП «Криворізька 

теплоцентраль»), а також великі опалювальні котельні КПТМ 

«Криворіжтепломережа». Всього на балансі КПТМ «Криворіжтепломережа» 
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знаходиться 76 котелень, 56 з яких мають потужність до 10 Гкал/год (11,63 

МВт), а 2 розташовані в підвальних поверхах, що не допускається діючими 

нормами. 

Загальна встановлена теплова потужність по всіх джерелах міста складає 

3808 Гкал/год (4429 МВт), приєднана ~ 2029 Гкал/год (2360 МВт). 

Встановлена потужність, адреса та рік введення в експлуатацію обладнання 

основних котелень по районам міста зазначені в табл. 15.28. 

 Таблиця 15.28 

№ 
п/п 

Найменування 
котельні 

Адреса 

Встановлена 
потужність, 
Гкал/год 

(МВт) 

Рік введення в 
експлуатацію

1 2 3 4 5 
 

1. Дзержинський район 

1 «КГМК» 
проммайданчик ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» 
400  

(465,2) 
1965 

2 ПКУ Пісочна вул. Пісочна, 67а 
0,7 

(0,81) 
1997 

3 Олейнікова, 4 вул. Олейнікова, 4 
0,86  

(1,00) 
1958 

 
2. Довгинцівський район 

4 РК-5 в районі КЗГО 
200  

(232,6) 
1993 

5 з/д лікарня вул. Вернадського, 141 
3,09  

(3,59) 
1973 

6 Обнорського, 78 вул. Обнорського, 78 
42,24  

(49,13) 
1983 

7 Онкодиспансер Дніпропетровське шосе, 1 
2,41  

(2,80) 
1973 

8 ОПМС80 ст. Батуринська 
4,3 

(5,00) 
1983 

9 Промислова, 8 вул. Промислова, 8 
2,48 

(2,88) 
1983 

10 ПЧ-12 вул. Транспортна, 57а 
3,44  

(4,00) 
1983 

11 СШ-88 вул. Путейна, 26 
1,378  
(1,60) 

1982 

12 В/містечко №33 В/містечко №33 
6,10  

(7,09) 
1957 

13 СШ-89 вул. Вахрушева, 10а 
0,99  

(1,15) 
2001 

14 Д/К 122 вул. Вахрушева, 14 
1,06  

(1,23) 
1985 
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 Продовження таблиці 15.28 

 
3. Жовтневий район 

15 РК-1 вул. Електрична, 1 
341  

(396,58) 
1946 

16 РК-4 мкрн. 7-й Гірницький 
105  

(122,12) 
1979 

17 «Більшовик» вул. Казахська, 1а 
1,293  
(1,50) 

1953 

18 16-а міськлікарня вул. Мусоргського, 32а 
1,83  

(2,13) 
1991 

19 9-а міськлікарня вул. Женевська, 6 
2,44  

(2,84) 
1984 

20 «Новомайська» сел. Новомайське 
3,93  

(4,57) 
1981 

21 6-а міськлікарня вул. Азізбекова, 1 
3,23  

(3,76) 
2008 

 
4. Інгулецький район 

22 РК-6 вул. Домобудівників, 15 
100  

(116,3) 
1963 

23 «Махорино» сел. Махорино 
1,21  

(1,41) 
1956 

24 «Салютна» Вул. Салютна 
3,44  

(4,00) 
1991 

25 «Центральна» проммайданчик ПАТ «ІнГЗК» 
424,4 

(493,58) 
1986 

26 11-а міськлікарня вул. Добролюбова, 6 
1,22  

(1,42) 
1962 

27 Інтернат №9 вул. Г.Романової, 13а 
0,86  

(1,00) 
1960 

 
5. Саксаганський район 

28 РК-2 
проммайданчик 
ш. «Артем-2» 

460 
(534,98) 

1970 

29 РК-3 мкрн. 5-й Гірницький 
200 

(232,6) 
1978 

30 «Гігант» проммайданчик ш. «Гігант» 
118,3 

(137,58) 
1977 

31 1000-ліжк (вода) пл. 30-річчя Перемоги, 2а 
13 

(15,12) 
1988 

32 1000-ліжк (пар) пл. 30-річчя Перемоги, 2а 
1,22 

(1,42) 
1988 

33 205 квартал вул. Кузнєцова, 15а 
4,50 

(5,23) 
1958 

34 4-а міськлікарня вул. Мелешкіна, 25 
1,83 

(2,13) 
1977 

35 4-а дит. лікарня пл. 30-річчя Перемоги, 4 
2,765 
(3,22) 

1974 

36 5-а міськлікарня вул. Поперечна, 1а 
2,44 

(2,84) 
1981 
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Продовження таблиці 15.28 

№ 
п/п 

Найменування 
котельні 

Адреса 

Встановлена 
потужність, 
Гкал/год 

(МВт) 

Рік введення в 
експлуатацію

37 В/ч 3011 вул. Мелешкіна, 37 
0,82 

(0,95) 
1972 

38 ш. «Батьківщи- на» вул. Магнітогорська, 12 
68,3 

(79,43) 
1972 

 
6. Тернівський район 

39 20 квартал вул. Тімірязєва, 1а 
13,8 

(16,05) 
1970 

40 8-а міськлікарня вул. 23-го Лютого, 172а 
2,724 
(3,17) 

1985 

41 «Веселі Терни» вул. Каширська, 1а 
1,24 

(1,44) 
1985 

42 «Ленінська» проммайданчик ш. «Ленінська» 
162,2 

(188,64) 
1961 

43 «Новосибірська» вул. Новосибірська, 1а 
1,86 

(2,16) 
1951 

44 «Оренбургська» вул. Оренбургська, 12а 
1,07 

(1,24) 
1951 

45 «ПЗРК» проммайданчик ПЗРК 
218,3 

(253,88) 
1980 

46 «ПівнГЗК №1» 
проммайданчик ПАТ 

«ПівнГЗК» 
461 

(536,14) 
1980 

47 «ПівнГЗК №2» 
проммайданчик ПАТ 

«ПівнГЗК» 
150 

(174,45) 
1964 

48 Тубдиспансер 2 вул. Кемерівська, 18а 
2,33 

(2,71) 
1987 

49 «ЦГЗК» проммайданчик 
30 

(34,89) 
1960 

50 Цілинна, 20 вул. Цілинна, 20 
0,241 
(0,28) 

1979 

7. Центрально-Міський район 

51 «Анна» мкрн.  Всебратське-2 
17,2 

(20,00) 
1992 

52 
3-я міськлікарня 

(вода) 
вул. Пушкіна, 13 

6,88 
(8,00) 

1997 

53 3-я міськлікарня (пар) вул. Пушкіна, 13 
1 

(1,16) 
1970 

54 «Авангард» вул. Тополина, 22 
2,48 

(2,88) 
1973 

55 «Авіаколедж» вул. Авіаційна, 1 
5,418 
(6,30) 

1984 

56 Аненко, 4 вул. Аненка, 4 
30 

(34,89) 
1985 

57 В/містечко №35 В/містечко №35 
6,40 

(7,44) 
1957 
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Продовження таблиці 15.28 

№ 
п/п 

Найменування 
котельні 

Адреса 

Встановлена 
потужність, 
Гкал/год 

(МВт) 

Рік введення в 
експлуатацію

58 Гданцівка, 72 В/містечко №1 
2,31 

(2,69) 
1947 

59 Д/К 200 вул. Українська, 202 
0,86 

(1,00) 
1994 

60 Кобилянського, 223 вул. Кобилянського, 223 
7,31 

(8,50) 
1987 

61 Комуністична, 5 вул. Комуністична, 5 
10,52 

(12,23) 
1980 

62 «КТРА» пр. К.Маркса, 64 
4,83 

(5,62) 
1968 

63 Леніна, 18 вул. Леніна, 18 
21,3 

(24,77) 
1972 

64 Лермонтова, 5 вул. Лермонтова, 5 
2,55 

(2,97) 
1972 

65 Модрівська, 87 вул. Модрівська, 87 
47,2 

(54,89) 
1982 

66 М.Ходича, 1 вул. М.Ходича, 1 
0,69 

(0,80) 
1991 

67 М.Ходича, 15 вул. М.Ходича, 15 
0,52 

(0,60) 
1990 

68 
Миколаївське шосе, 

10а 
Миколаївське шосе, 10а 

13 
(15,12) 

2002 

69 сел. Рудничне сел. Рудничне 
2,064 
(2,40) 

1997 

70 Першотравнева, 11 вул. Першотравнева, 11 
1,89 

(2,20) 
1952 

71 Правди, 60 вул. Правди, 60 
0,215 
(0,25) 

1972 

72 Пушкіна, 13 вул. Пушкіна, 13 
4,5 

(5,23) 
1972 

73 Роддом пл. Визволення, 3 
13,83 

(16,08) 
1981 

74 СШ-13 вул. Шкільна, 27 
0,86 

(1,00) 
1984 

75 СШ-2 вул. Шмідта, 67 
0,215 
(0,25) 

1985 

76 СШ-8 вул. Садова, 4 
2,06 

(2,40) 
1983 

77 Урицького, 103 вул. Урицького, 13 
0,34 

(0,40) 
1977 

78 Харитонова, 16 вул. Харитонова, 16 
23,1 

(26,87) 
1974 

79 «Червоний Шахтар» вул. Франса, 2а 
0,7 

(0,81) 
2002 

80 СШ-5 вул. Правди, 28 
0,172 
(0,20) 

2007 

81 СШ-30 вул. Клинова, 30 
0,172 
(0,20) 

2007 
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Продовження таблиці 15.28 

№ 
п/п 

Найменування 
котельні 

Адреса 

Встановлена 
потужність, 
Гкал/год 

(МВт) 

Рік введення в 
експлуатацію

1 2 3 4 5 

82 Комуністична, 43 вул. Комуністична, 43 
0,7 

(0,81) 
2008 

 

Одноповерхова забудова постачається теплом від індивідуальних систем. 

Промислові підприємства (в тому числі гірничо-видобувні) постачаються теплом, 

як правило, від власних котелень. 

Котельні в основному працюють на природному газі. 

Як видно з таблиці, середній «вік» крупних котелень складає 35-37 років, 

проте обладнання (зважаючи на його часткову заміну та модернізацію) 

знаходиться у працездатному стані, а спрацювання основних фондів складає ~ 

60%.  

Багато котлів працюють на занижених параметрах по тиску і температурі. 

Газові пальники і автоматика оснащені застарілими схемами, контрольними 

датчиками и приладами, які не дають можливості вести їх роботу і керування 

горіння в автоматичному режимі. Крім того існуючі котельні є недовантаженими: 

встановлена потужність майже у 2 рази перевищує розрахункове приєднане 

навантаження. 

Підключені теплові навантаження по окремим адміністративним районам за 

даними КПТМ «Криворіжтепломережа» наведені в табл. 15.29. 

  Таблиця 15.29 
Підключені теплові навантаження, Гкал/год (МВт) 

№  
п/п 

Адміністратив-ний 
район опалення 

гаряче 
водопоста-
чання 

вентиля-
ція 

пар всього 

1 
Дзержинський 

127,1008 
(147,8182) 

33,7794 
(39,2855) 

0,0000 
0,1050 

(0,1221) 
160,9852 

(187,2258) 

 
населення 

85,5739 
(99,5224) 

25,8999 
(30,1216) 

0,0000 0,0000 
111,4738 

(129,6440) 

 
бюджет 

26,7019 
(31,0543) 

6,8845 
(8,0067) 

0,0000 
0,1050 

(0,1221) 
33,6914 

(39,1831) 

 
інші 

14,8250 
(17,2415) 

0,9950 
(1,1572) 

0,0000 0,0000 
15,8200 

(18,3987) 
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Продовження таблиці 15.29 

Підключені теплові навантаження, Гкал/год (МВт) 
№  
п/п 

Адміністратив-ний 
район опалення 

гаряче 
водопоста-
чання 

вентиля-
ція 

пар всього 

2 
Довгинцівський 

137,9883 
(160,4804) 

84,3759 
(98,1291) 

1,0198 
(1,1861) 

0,4015 
(0,4669) 

223,7855 
(260,2625) 

 
населення 

111,9730 
(130,2246) 

74,6515 
(86,8197) 

0,0000 0,0000 
186,6245 

(217,0443) 

 
бюджет 

16,2252 
(18,8699) 

8,3652 
(9,7287) 

0,1580 
(0,1838) 

0,4015 
(0,4669) 

25,1499 
(29,2493) 

 
інші 

9,7901 
(11,3859) 

1,3592 
(1,5807) 

0,8618 
(1,0023) 

0,0000 
12,0111 

(13,9689) 
       

3 
Жовтневий 

227,5738 
(264,6684) 

127,9842 
(148,8456) 

0,3143 
(0,3655) 

0,9078 
(1,0558) 

356,7801 
(414,9353) 

 
населення 

194,6500 
(226,3780) 

112,5626 
(130,9103) 

0,0000 0,0000 
307,2126 

(357,2883) 

 
бюджет 

26,7596 
(31,1214) 

15,0602 
(17,5150) 

0,1320 
(0,1535) 

0,9078 
(1,0558) 

42,8596 
(49,8457) 

 
інші 

6,1642 
(7,1690) 

0,3614 
(0,4203) 

0,1823 
(0,2120) 

0,0000 
6,7079 

(7,8013) 
       

4 
Інгулецький 

188,2826 
(218,9726) 

87,1978 
(101,4110) 

13,8260 
(16,0796) 

3,6500 
(4,2450) 

292,9564 
(340,7082) 

 
населення 

93,0609 
(108,2298) 

30,6003 
(35,5881) 

0,0000 0,0000 
123,6612 

(143,8179) 

 
бюджет 

13,1644 
(15,3102) 

5,6099 
(6,5243) 

0,0000 
0,2520 

(0,2931) 
19,0263 

(22,1276) 

 
інші 

82,0573 
(95,4326) 

50,9876 
(59,2986) 

13,8260 
(16,0796) 

3,3980 
(3,9519) 

150,2689 
(174,7627) 

       

5 
Саксаганський 

261,1645 
(303,7344) 

153,5564 
(178,5861) 

1,8036 
(2,0976) 

1,4400 
(1,6747) 

417,9645 
(486,0928) 

  
населення 

214,0583 
(248,9498) 

132,9406 
(154,6099) 

0,0000 0,0000 
346,9989 

(403,5597) 

  
бюджет 

34,2979 
(39,8885) 

19,7294 
(22,9453) 

0,7804 
(0,9076) 

1,4400 
(1,6747) 

56,2477 
(65,4161) 

  
інші 

12,8083 
(14,8961) 

0,8864 
(1,0309) 

1,0232 
(1,1900) 

0,0000 
14,7179 

(17,1170) 
 

Транспортування теплової енергії здійснюють близько 1000 км теплових 

мереж у 2-х трубному вимірі (станом на 01.09.2011 р.), а також 2 насосні станції 

на тепловій мережі (по вул. Ватутіна та на проспекті Південний). 

Середній «вік» теплових мереж перевищує 15 років, а їх спрацювання 

наближається до 70%. 
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Дані про підключені теплові навантаження по окремим крупним 

промисловим комплексам наведені в табл. 15.30 (за винятком теплових 

навантажень, що покриваються власними котельнями та топочними підприємств). 

 Таблиця 15.30 
Підключені теплові навантаження, Гкал/год (МВт) 

№ 
п/п 

Найменування 
споживача опалення 

гаряче 
водопоста-
чання 

вентиля-
ція 

пар всього 

1 

ПАТ «Північний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат» 

45,2417 
(52,6161) 

1,5356 
(1,7859) 

7,4690 
(8,6864) 

0 
54,2463 

(63,0884) 

2 
ПАТ «ППП 
«Кривбасвибух-
пром» 

3,4223 
(3,9801) 

0 0 
1,1000 

(1,2793) 
4,5223 

(5,2594) 

3 
ПАТ 
«Кривбасзаліз-
рудком» 

3,7133 
(4,3186) 

0,7890 
(0,9176) 

1,4095 
(1,6392) 

0 
5,9118 

(6,8754) 

4 

ПАТ «Інгулецький 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат» 

81,6900 
(95,0055) 

51,4257 
(59,8081) 

14,1516 
(16,4583) 

10,2110 
(11,8754) 

157,4783 
(183,1473) 

5 

ПАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат» 

29,3388 
(34,1210) 

0,0910 
(0,1058) 

9,0354 
(10,5082) 

0 
38,4652 

(44,7350) 

 
Кількість тепла, що споживається (у річному вимірі) по категоріям 

споживачів в цілому по місту зазначена у табл. 15.31. 

  Таблиця 15.31 
Споживачі Теплова енергія, Гкал/рік  

населення 2394450  
бюджет 412350 
інші 332929 
всього 3139729 
 

За останні 10-15 років, як і передбачалося у попередньому генеральному 

плані міста Кривого рогу (1984 р.), було закрито понад 70 дрібних 

нерентабельних, підвальних котелень міста; побудовано котельню за адресою 

вул. Аненка, 4; побудовано перемички між окремими джерелами 

централізованого теплопостачання тощо. Будівництво атомної станції з її 

розміщенням в районі ЦГЗК (варіанти І та ІІ попереднього генерального плану) не 

було розпочато. 

Основні проблеми міської системи теплопостачання: 



 512
- наявність протяжних слабонавантажених ділянок теплових мереж завищених 

діаметрів; 

- наявність систем теплопостачання з відкритим водорозбором; 

- низький рівень автоматизації котлів і котелень; 

- низький рівень оснащеності приладами обліку теплової енергії в котельнях і у 

споживачів. Відсутність системи оперативного контролю та аналізу 

ефективності використання природного газу, електричної та теплової енергії; 

- розрегульованість теплогідравлічного режиму систем теплопостачання. 

Недотримання температурного графіку подачі теплоносія; 

- недостатньо висока якість послуг теплопостачання. Наявність «недотопів» в 

холодні та «перетопів» в теплі періоди опалювального сезону; 

- значна зношеність труб теплових мереж; 

- недостатньо високий ККД і значний вік парку котельного обладнання; 

- повна залежність системи теплопостачання від поставок природного газу. 

Відсутність використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, 

зокрема, твердих побутових відходів, скидної теплової енергії промислових 

підприємств та каналізаційних стоків; 

- відсутність комбінованого вироблення теплової та електричної енергії;  

- неефективна експлуатація потужних котелень в літній період на зниженому 

навантаженні для потреб ГВП. 

Виходячи із перспективи розвитку сельбищної території Кривого Рогу, 

теплопостачання існуючого та нового багатоквартирного житлового фонду, 

закладів та підприємств обслуговування міста вирішується на базі існуючих 

опалювальних котелень, через використання резервів їх встановлених 

потужностей, а також через будівництво нових джерел теплопостачання. 

Теплопостачання одноповерхової забудови і надалі передбачається 

індивідуальним тепловим обладнанням. 

Теплопостачання окремих нових об’єктів, що розташовані поза межами 

радіусу дії існуючих джерел, при відсутності можливості додаткового 

підключення нових абонентів, пропонується через застосування групових, 

модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, або з урахуванням вимог 
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чинного законодавства, систем поквартирного опалення, що дозволяє 

максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність введення в 

експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. 

Кількість джерел теплопостачання, їх потужність, місця розміщення, вибір 

основного обладнання уточнюється на подальших стадіях проектування при 

коригуванні існуючої схеми теплопостачання міста Кривого Рогу. 

Забезпечення рентабельного та надійного теплопостачання для об’єктів на 

базі централізованого та децентралізованого теплопостачання від існуючих 

джерел потребує проведення їх модернізації з використанням котлоагрегатів 

сучасного типу і виведення з експлуатації морально застарілих малоефективних 

котелень, впровадження енергозберігаючих технологій, повної автоматизації 

котлів найбільш перспективних котелень з урахуванням сучасних розробок і 

рекомендацій, використання на котельнях принципів когенерації.  

Для покращення експлуатаційних показників системи теплопостачання в 

цілому, забезпечення стабільності її функціонування та раціонального 

використання встановлених потужностей джерел теплоти у режимі сезонних 

навантажень, необхідно передбачити будівництво додаткових перемичок на 

ділянках найбільшої пропускної здатності. 

В обсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні на 

сучасному етапі потребують реалізації такі питання: 

- оптимізація системи теплопостачання міста; 

- оснащення котелень когенераційними установками; 

- глибока утилізація теплоти відхідних газів котлоагрегатів; 

- заміна котлів у працюючих котельнях на більш сучасні з ККД не менше 92%; 

- заміна, реконструкція та будівництво теплових мереж із застосуванням нових 

технологій безканального прокладання труб з попередньою теплоізоляцією; 

- влаштування модульних котелень для локальних систем теплопостачання 

об’єктів, впровадження сучасного теплотехнічного обладнання для 

використання у системах поквартирного опалення багатоквартирних будинків; 
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- впровадження на котельнях приладів автоматизованого обліку енергоносіїв 

підвищеного класу точності, засобів обліку та регулювання споживання тепла на 

базі комп’ютерного забезпечення; 

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії у 

житловому фонді; 

- впровадження технологій будівництва із підвищенням показників теплоопору 

огороджувальних конструкцій будівель, термомодернізація існуючих будівель 

та споруд; 

- модернізація теплових пунктів. 

Для покращення показників економії паливно-енергетичних ресурсів, 

подальшого підвищення коефіцієнта ефективності перетворення енергії, у тому 

числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, 

водопідготовки, додаткових споруд і пристроїв, теплопостачання одно- і 

багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва 

пропонується шляхом застосування теплових установок сучасного типу: 

теплогідромеханічних генераторів, теплових насосів та інших. Одним із шляхів 

впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо вирішення проблем 

енергозбереження є використання джерел низькопотенціального тепла для 

теплонасосних установок. Це системи утилізації тепла на очисних спорудах 

каналізації, використання тепла ґрунтів, використання поновлюваних джерел 

енергії низькопотенціального тепла з використанням енергії сонця та вітру. 

В обсязі невідкладних заходів у сфері теплопостачання на підприємствах 

теплозабезпечення міста Кривого Рогу передбачаються такі – табл. 14.31. Крім 

того, планується створення системи енергетичного менеджменту міської системи 

теплопостачання; наладка теплогідравлічного режиму системи теплопостачання 

міста; заміна мережних насосів на котельнях; використання тепла міських 

каналізаційних стоків Північної та Інгулецької станцій аерації для потреб ГВП; 

термомодернізація будівель; гаряче водопостачання з нічним акумулюванням 

теплоти від електроенергії; впровадження когенераційних установок на 4-х 

котельнях КПТМ «Криворіжтепломережа».  
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Отже, розвиток системи теплопостачання м. Кривий Ріг передбачає 

збереження централізованої системи теплопостачання на основі використання 

модернізованих котлів середньої та великої потужності, ліквідації неефективних 

ділянок централізованої системи, залучення в паливно-енергетичний баланс 

скидної теплової енергії каналізаційних стоків, а також дешевої нічної 

електроенергії, спільне вироблення теплової та електричної енергії, зменшення 

споживання теплової енергії об’єктами бюджетної сфери за рахунок їх 

термомодернізації, організацію оперативного контролю та аналізу ефективності 

використання природного газу та електроенергії, а також підвищення рівня 

комфортності теплового режиму в будинках. 

Таблиця 15.32 

№№ Найменування заходів 

Орієнтовна 
вартість 

впровадження, 
тис. грн. 

Очікуваний ефект 

1 2 3 4 

1 

Підключення споживачів 
тепломережі №5 ДП «Криворізька 
теплоцентраль» (залізничний вокзал і 
інші) загальним навантаженням 5,2 
Гкал/год (6,05 МВт) до котельної по 
вул. Обнорського, 78 з виведенням її 
з експлуатації 

500 

Скорочення споживання 
природного газу на 38,0 тис. 
м3/рік на суму 0,85 млн. грн. 

2 

Установка автоматичної системи 
контролю обліку електроенергії 
(АСКОЕ)   

4 700 

Скорочення споживання 
активної електроенергії на  
2400 тис. Вт·год/рік на суму 
1,7 млн. грн 

3 

Встановлення утилізаторів тепла на 
газоходах водогрійних котлів 
потужністю 6,5-10 Гкал/год (7,6-11,6 
МВт) 

4 880 

Скорочення поживання 
природного газу на 1774,3 
тис. м3/рік на суму 3,43 млн. 
грн 

4 

Модернізація котельні «ПівнГЗК №2» 
з виведенням котельні ПЗРК із 
експлуатації та перепідключенням її 
споживачів до теплових мереж 
котельні «ПівнГЗК №2»  

4 800 

Скорочення споживання 
природного газу – 2753 тис. 
м3/рік,на суму 5,4 млн. грн., 
електроенергії – 
1655 т.кВт·год/рік  на суму 
1,25 млн. грн. 

5 

Заміна малоефективних пальників та 
автоматики на котлоагрегатах 

7 700 

Скорочення споживання 
природного газу на 2605,85 
тис. м3/рік на суму 
5,04 млн. грн 

6 

Впровадження схем частотного 
регулювання швидкості обертання 
електродвигунів тягодуттьових 
механізмів котлів та живильних 
насосів  

19 600 

Скорочення споживання 
активної  електроенергії на 
9220,2 тис. кВт·год/рік на 
суму 7,6 млн. грн 
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Продовження таблиці 15.32 

№№ Найменування заходів 

Орієнтовна 
вартість 

впровадження, 
тис. грн. 

Очікуваний ефект 

1 2 3 4 

7 
Встановлення приладів обліку в 
котельнях  9 253 

Скорочення споживання 
природного газу на 2188,7 тис. 
м3/рік на суму 4,3 млн. грн. 

8 

Проектування і установка пристроїв 
компенсації реактивної потужності на 5 
котельнях 

400 

Скорочення споживання  
реактивної електроенергії на 
8,66 млн. кВАр·год/рік на 
суму 260,1 тис. грн. на рік. 

9 

Переведення підключеного теплового 
навантаження споживачів 
0,0045 Гкал/год (0,005 МВт) на 
теплопостачання від ТК-27 з виведенням 
з експлуатації тепломережі №3 ДП 
«Криворізька теплоцентраль» 
діаметрами 300-50 мм довжиною 1100 м. 

40 

Скорочення витрати 
теплової енергії в мережах 
під час її транспортування 
на 1768 Гкал/рік на суму 465 
тис. грн. на рік. 

12 

Заміна котлів НІІСТУ-5 з низьким ККД, 
встановлення автоматики, 
хімводоочистки, хімічної деаерації на 6 
котельнях 

6 380 

Скорочення споживання 
природного газу на 875,22 
тис. м3/рік на суму 
1,7 млн. грн. 

13 

Виведення з експлуатації котельні на 
території ПАТ «МітталСтіл Кривий Ріг» 
та «Гігант» з реконструкцією 9 ТРП під 
котельні та встановлення 11 модульних 
котелень. 

159 000 

Скорочення споживання 
природного газу – 22311 
тис. м3/рік, на суму 
43 млн. грн., електроенергії – 
7064 т.кВт·год/рік на суму 5,1
млн. грн. 

14 

Виведення з експлуатації ділянки 
тепломережі діаметрами 800 та 700 мм 
довжиною 3974 м від ТК-327 до ТК-240 
з переключенням підключеного 
теплового навантаження мікрорайону 5-
й Зарічний на теплопостачання від 
котельні №4, для чого виконати її 
розширення (установка додаткового 
котла ПТВМ-50, заміна мережних 
насосів, розширення ВПУ, заміна 
виводів, реконструкція схеми 
електропостачання) або виконати 
будівництво нової блочної котельні на 
55 Гкал/год (64 МВт). 

10 000 

Скорочення витрат теплової 
енергії в мережах під час її 
транспортування на 5492 
Гкал/рік на суму 1444 тис. 
грн. на рік. 

15 

Виведення з експлуатації котельні №6 
ДП «Криворізька теплоцентраль», 
насосної на пр. Південний  з 
переобладнанням ТРП №119 в 
котельню. Встановлення 3-х блочно-
транспортабельних котельних 
максимальною потужністю по 20 
Гкал/год (23,3 МВт) та 5 Гкал/год (5,8 
МВт) в Комсомольському містечку 
мікрорайону ПАТ «Південний ГЗК» 

98 300 

Скорочення споживання 
природного газу – 3782 
тис. м3/рік, на суму 
7,3 млн. грн., електроенергії 
– 914,6  т.кВт·год/рік  на 
суму 0,7 млн. грн. 
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 Продовження таблиці 15.32 

№№ Найменування заходів 

Орієнтовна 
вартість 

впровадження, 
тис. грн. 

Очікуваний ефект 

1 2 3 4 

16 

Будівництво котелень на базі ТРП № 
37, 38, 96 та 97 та виведення з 
експлуатації ділянки магістрального 
трубопроводу №2 від котельні №2 ДП 
«Криворізька теплоцентраль» 
діаметром 800-400 мм довжиною 2700 
м. 

32 500 

Скорочення споживання 
природного газу – 2220 
тис.м3/рік, на суму 
4,3 млн. грн., електроенергії 
– 483 т.кВт·год/рік  на суму 
0,4 млн. грн. 

17 

Переведення теплових мереж 
мікрорайону 12 ПАТ «Північний ГЗК» 
з відкритої на закриту систему 
постачання шляхом встановлення 
автоматизованих індивідуальних 
теплових пунктів 

45 300 

Скорочення споживання 
природного газу – 2068 
тис.м3/рік, на суму 
4,0 млн. грн., електроенергії 
– 724 т.кВт·год/рік  на суму 
0,42 млн. грн. 

18 

Виведення з експлуатації котельні 
«Центральна» Інгулецького ГЗК та 
реконструкція існуючих 4-х ТРП в 
котельні та встановлення 2-х 
модульних або впровадження 
когенерації та ізоляція магістральних 
мереж ефективною теплоізоляцією 

84 500 

Скорочення споживання 
природного газу – 6749 
тис.м3/рік, на суму 
13,0 млн. грн., 
електроенергії – 
3730 т.кВт·год/рік  на суму 
2,8 млн. грн. 

19 

Встановлення 7 блочно-модульних 
транспортабельних котелень по вул. 
Рубльова, Донського, Магнітогорській, 
Тольятті, Лаштоди, 
Червоногвардійській, Мирівській. 

30 000 

Скорочення споживання 
природного газу – 1784 
тис.м3/рік, на суму 
3,5 млн. грн.. 

20 

Модернізація котлів ТВГ-8, ТВГ-8М та 
КВГ-6,5 із заміною пальникових 
пристроїв та конвективних поверхонь 
нагріву 

6 440 

Підвищення ККД котлів, 
покращення умов 
експлуатації, продовження 
терміну служби котлів на 
10-15 років. 
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15.6 Електропостачання 

Для живлення споживачів, розташованих на території міста, передбачена 

відповідна система електропостачання. Система електропостачання охоплює всіх 

споживачів, пристосована до забудови міста й обумовлює необхідність 

відповідного розвитку розподільних електричних ятерів. 

Електропостачання м. Кривий Ріг виконане від підстанцій:  

1. ПС330/150/35кВ «Рудна»; 

2. ПС 330/35/6 кВ «Першотравнева»; 

3. ПС 330/35/6 кВ «Горная»; 

4. ПС 330/150/3 5 кВ «Південна»; 

5. ПС 750/330/150 кВ Криворізької ТЄЦ; 

6. ПС 330/35 кВ «Кіровська». 

Зв'язок електричних мереж міста з енергосистемою здійснюється напругою 

330 кв по наступних лініях електропередачі: 

1. Придніпровська ГРЭС - ПС330/150/35 кВ «Першотравнева»; 

2. КРЭС-2 - ПС330/150 кВ «Південна»; 

3. ПС330/150 кВ «Південна» - ПС330/150/10 кВ «Кіровська»; 

4. ПС330/150/10 кВ «Кіровська» - ПС330/150/35 кВ «Першотравнева»; 

5. ПС750 кВ «Дніпровська» - ПС330 кВ «Першотравнева» й «Рудна»; 

6. КРЭС-2 - ПС330 кВ «Кіровська»; 

7. Крем. ГЕС - ПС330 кВ «Першотравнева». 

Підстанції розташовані в межах міста й приєднані до енергосистеми лініями 

електропередач ЗЗ0кВ від Кременчуцької ГЕС, Дніпровської ТАК-750, 

Криворізької ТЄЦ та Придніпровської ГРЄС. 

 Основні показники системи визначаються місцевими умовами: розмірами 

міста, наявністю джерел живлення, характеристиками споживачів і т.п. 

Найбільшу увагу  приділено надійності електропостачання споживачів, чому 

сприяє застосування автоматизованих розімкнутих схем ятерів з резервуванням на 

стороні високої або низької напруги. Так, зокрема, двопроменева й 

багатопроменева схеми. 
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Електропостачання промислових підприємств виконується від головних 

знижувальних підстанцій, до яких  підключені підстанції, розташовані на 

майданчиках підприємств: 

ПАО «ПівнГЗК» : 

- електропостачання ГПП ПАО «ПівнГЗК» здійснюється від ПС330/150 

Першотравнева ПС330/150 Рудна. 

- електропостачання ГПП-1 шахти «Першотравнева» здійснюється 

двуланцюговою повітряною мережею 150 кВ №157 і №158 від ПС 330/150/35 кВ    

«Рудна». Довжина траси становить 10,3км. Постачальником електроенергії є ПАО 

«Дніпроенерго». 

ПАО «Кроріжзалізрудком» 

- електропостачання підстанції 150/6кВ «Ленінська-2» здійснюється 

двуланцюговою повітряною мережею 150 кВ №135  і   №136  від  підстанції 

330/150/35кВ «Першотравнева». Довжина траси становить 11,17км. 

Постачальником електроенергії є ПАО «Дніпроенерго».  

- електропостачання підстанції 150/35/6кВ «Гвардійська» здійснюється 

дволанцюговою повітряній мережі 150кВ №135 і №136 від  підстанції 

330/150/35кВ «Першотравнева». Довжина траси становить 11,17км. 

Постачальником електроенергії є ПАО «Дніпроенерго».  

-   електропостачання підстанції 150/6кВ «Жовтень» здійснюється 

дволанцюговою ПЛ 150 кВ № 39А і №39Б від ПС 150/35/6 кВ від Криворізької 

ТЄЦ. Довжина траси становить 1,3км. Постачальником електроенергії є ПАО 

«Дніпроенерго». 

 - електропостачання шахти «Жовтнева» здійснюється дволанцюговою ПЛ 

6кВ від ЗРУ 6 кВ підстанції 150/6 кВ. 

-    електропостачання шахти Батьківщина здійснюється по кабельними 

трасами напругою 6 кВ від підстанції 150/6кВ «Красино», яка одержує живлення 

дволанцюговою повітряною мережею 150 кВ №143 і № 144 від підстанції 

330/150/35кВ «Кіровська». Довжина траси становить  5,3км. Постачальником 

електроенергії є ПАО «Дніпроенерго». 
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-   електропостачання підстанції 35/6кВ «Батьківщина» здійснюється 

повітряними лініями 35кВ « Роза-31» і «Роза - 32» від   підстанції   150/35/6 кВ 

«Гвардійська» Довжина траси становить 5,060км. 

-  трьома  кабельними лініями 6 кВ   «Фрунзе-1», «Фрунзе-2»,  «Фрунзе-3», 

від розподільчого пункту 6 кВ Криворізької ТЄЦ,  подається  живлення до 

підстанції   ш«.Фрунзе». Довжина траси становить 0,56км. Постачальником 

електроенергії є ПАО «Дніпроенерго». 

ПАО «ЦГЗК» : 

- електропостачання ГПП ПАО «ПівнГЗК» здійснюється від ПС330/150 

«Першотравнева» ПС330/150 «Рудна». 

-  електропостачання ГПП - 4 здійснюється дволанцюговою повітряною 

мережою 150 кВ №78, №79 від підстанції 330/35/6 кВ «Першотравнева» ( 1-й 

уведення). Довжина траси становить 24,7км. 

- 2-е введення  здійснено дволанцюговою повітряною лінією 150 кВ № 153, 

№154 від підстанції 330/150/35 кВ «Рудна». Довжина траси становить 34,4км. 

Постачальником електроенергії є ПАО «Дніпроенерго». 

-  підстанція 35/6 шахти «Гігант» живиться від підстанції 150/35/6 кВ 

«Пролетарська». Довжина траси 0,8км. Постачальником електроенергії є ПАО 

«Дніпроенерго». 

ПАО «АрселорМіттал» : 

-  електропостачання шахти №1 ім. Артема й ш. «Кірова - Клітьовий» 

здійснюється від підстанції 150/35/6 кВ «Кірова - Східна» і від підстанції  

150/35/6кВ  «Артем - ЦРП» кабельною  трасєю  6кВ. Довжина траси становить від 

ПС Кірова - Східна - 0,7км від ПС Артем- ЦРП - 0,4км. 

-  електропостачання підстанції «Артем - ЦРП» здійснюється  по 

двохланцюговою повітряною лінією 150 кВ № 141, №142 від підстанції  

330/150/35кВ «Кіровська». Довжина траси 3,85км. Постачальником електроенергії 

є ПАО «Дніпроенерго». 

-  електропостачання знижувальних підстанцій ГПП-1, НКГОК-2 і ГПП-3    

(НКГОК)  здійснюється по  дволанцюговою повітряною лінією 150 кВ від 
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підстанції 330/35/6 кВ «Горная». Постачальником електроенергії є ПАО 

«Дніпроенерго». 

Електропостачання металургійного виробництво здійснюється від підстанції 

330/150 «Кіровська», «Рудна», «Південна». 

 ПАО «ІнГЗК»: 

-  електропостачання підстанції ГПП-4  здійснюється двохланцюговою ПЛ 

150 кВ № 161, №162 від підстанції 750/330/150 кВ Криворізької ТЄЦ. Довжина 

траси становить 50,2км. 

-  підстанція ГПП-3 живить двохланцюговою повітряною лінією 150кВ №163, 

№164.  Довжина траси становить 43,8км. Постачальником електроенергії є ПАО 

«Дніпроенерго». 

-  підстанції  ГПП-1 і ГПП-2 також живиться напругою 150кВ повітряними 

лініями від ПАО «Дніпроенерго». 

         ПАО «КЗГО»: 

Електропостачання підстанції КЗГО-1 і КЗГО – 2 здійснюється по 

двохланцюговою ПЛ 150 кВ  від підстанції 330/150 кВ «Кіровська».  
 

Електропостачання комунальних споживачів 

Розподіл електроенергії в межах міста здійснюється напругою 150/35 кв. 

Основними опорними підстанціями є підстанції 330 кв «Південна», 

«Першотравнева», «Кіровська», «Гірська» й «Рудна». Основні розподільні 

підстанції 150 кВ: «Гвардійська», «Жовтнева», «Красина», «Наклонноствольная», 

«Артем ЦРП», «Східна», «Батуринська», «Ювілейна» й «Правда». 

-  електропостачання комунальних споживачів виконується від 

трансформаторних підстанцій напругою 6кВ або 10кВ, підключених до підстанцій 

150/35/6 кВ та 35/6 кВ « Гвардійська», 150/35/6кВ «Східна», 150/35/6кВ  «Правда» 

і 150/35кВ/10 «Крессовська - житлова».  
 

Перспективний розвиток 

До 2031 року в Кривому Розі буде спостерігатися зростання потужності 

промислового споживання електроенергії.  
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Надалі спостерігатимуться наступні тенденції при споживанні 

електроенергії  (див. таблицю 15.33). 

  Таблицю 15.33 

Найменування показників 

 

Щорічно 

% до 2030году 

Всьго за містом 
 

+2% 

Промисловость  +0,4% 

Залізниця  

Сільгоспвиробники  

Житлово-комунальне -0,7% 

В т.ч. водоканал -0,4% 

Підприємства та організації державного бюджету +0,1% 

Підприємства та організації місцевого  бюджету +0,1% 

Населення -0,7% 

Інші споживачі +2% 

 

Зростання електричних навантажень на перспективу: передбачається 

будівництво нових і частково реконструкція існуючих мереж і підстанцій: 

- підстанції  35/10  у Довгинцівському районі передбачається живлення від 

ПС150/35/6  КОГО-1; 

- підстанції  35/6  в Ценрально-міському районі(центральний ринок),  

передбачається живлення від ПС150/35/6 «Правда»; 

- підстанції 150 кВ ГПП-5 на ІнГЗК передбачається живлення від ПС 

750/330/150 кВ Криворізької ТЄЦ; 

- тягової підстанції 35 кВ на ПивГЗК передбачається живлення від ПС 

150/35/10 кВ №4; 

- реконструкція підстанції 150/6 «Наклоноствольная». 

Також передбачається будівництво тягових підстанцій для розвитку міського 

електричного транспорту. У зв'язку з  новим житловим будівництвом та зміною 



 523
забудови, на першу чергу и розрахунковий період передбачається 

реконструкція існуючих мереж 6, 10 кВ  і будівництво нових мереж та мережних 

споруд на напрузі 10 кв. 

 

Зона санітарного відведення та охоронні зони  в смузі проходження ПЛ 

Захист населення від впливу електричного поля повітряних ліній 

електропередачі (ЛЕП) напругою 220 кВ і нижче, які задовольняють вимоги 

Правил будови електроустановок, не потрібен.  

Під розміщення повітряних ЛЕП 330 кВ змінного струму промислової 

частоти відведень  санітарно - захисної зони (СЗЗ). Санітарно - захисної зони 

повітряних ЛЕП 330 кВ в м Кривого Рогу проходять вздовж коридору ЛЕП 

330кВ:  

- від ПС750/330/150  Криворізькою ТМЦ до ПС 330/150/035 «Горна» і  ПС 

330/150/035 «Південна»; 

-від ПС 330/150/035« Південна до ПС 330/150/035» Кіровська; 

-від  ПС 330/150/035«Кіровська до ПС 330/150/035» Першотравнева; 

-від  ПС 330/150/035« Першотравнева до ПС 330/150/035» Рудна. 

На підходах до підстанцій повітряних і кабельних ліній повинні бути 

забезпечені технічні смуги для їх вводу і виводу розмірами залежно від кількості і 

напруги ліній.  

Розміри земельних ділянок для закритих підстанцій і розподільних пристроїв 

приймаються 0,6га. 

Трансформаторні підстанції 6, 10 кВ і розподільні пункти напругою 10 кВ 

передбачаються будувати закритими і розміщувати від вікон житлових і 

громадських будинків на відстані не менше 10м, від лікувальних і оздоровчих 

установ - відповідно не менше 25м і 15м.  

Лінії електропередачі напругою 35кВ і, передбачається розміщувати за 

межами сельбищних територій, а при реконструкції  - їх винесення за  межи 

території м. Кривого Рогу.  

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних 

підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх 
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напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких 

залежать від типу і напруги енергооб'єкта. Розміри цих зон слід приймати за 

таблицею 15.34. 

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:  

а) будувати житлові, громадські та дачні будинки;  

б) розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних 

матеріалів;  

в) влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки 

громадського транспорту здійснювати зупинки всіх видів транспорту (крім 

залізничного) в охоронних зонах ПЛ електропередачі напругою 330 кВ і вище.  

В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330 кВ включно 

передбачається розміщення виробничих будинків і споруд, колективних гаражів і 

відкритих стоянок легкових транспортних засобів. 

Охоронні зони електричних мереж також встановлюються за периметром 

трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3м 

від огорожі або споруди; уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 

кВ, прокладених під тротуарами в населених пунктах, у вигляді земельної 

ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на відстані 

0,6м у напрямку будинків і споруд та на відстані 1 м у напрямку проїжджої 

частини вулиці.  

 
Таблиця 15.34 

Тип ліній 
Напруга, 

кВ 
Охоронна 
зона , м 

Санітарно-
захисна 
зона, м 

Відстань по горизонталі від 
проекцій крайніх проводів 
при їхньому найбільшому 
відхиленні до найближчих 

виступаючих частин 
будинків, споруджень і 

гаражів, м 
Повітряна лінія 
електропередачі  

До 20 
включ. 

10 - 2 

-"- 35 15 - 4 
-"- 110 20 - 4 
-"- 150 25 - 5 
-"- 220 25 - 6 
-"- 330 30 20 8 
-"- 500 30 30 - 
-"- 750 40 40 - 
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  Продовження таблиці 15.34 

Тип ліній 
Напруга, 

кВ 
Охоронна 
зона , м 

Санітарно-
захисна 
зона, м 

Відстань по горизонталі від 
проекцій крайніх проводів 
при їхньому найбільшому 
відхиленні до найближчих 

виступаючих частин 
будинків, споруджень і 

гаражів, м 
Кабельна лінія 
електропередачі в 
ґрунті  

До 220 
включ. 

1 - - 

Трансформаторна 
підстанція, 
розподільний пункт, 
пристрій  

До 220 
включ. 

3 (від 
огородження)

- - 

 
15.7 Телефонний зв’язок, телебачення та радіофікація 

 

           На сьогодні в місті Кривому Розі діє 63 АТС  міської телефонної мережі 

центру телекомунікаційних послуг №2 ПАТ «Укртелеком» ємністю більше 180 

тис. номерів, 24 АТС операторів зв’язку різних форм власності ємністю 50 тис. 

номерів та 35 відомчих АТС загальною номерною ємністю 36 тис. номерів. На 

телефонній мережі діють 1129 телефонів-автоматів.  

           Абонентська ємність  мережі складає більше 230 тис. номерів, на якій 193 

тис. обслуговується квартирний сектор (генеральним планом міста в 1984р. на 

розрахунковий 2005р. передбачалось 260 300 номерів). Кількість стаціонарних 

телефонів на 100 мешканців міста становить 26 одиниць, а бажаючих на 

встановлення квартирних телефонів 18,5 тис. громадян, з яких 5,1 тис. пільгової 

категорії.  

            На протязі останніх п’яти років операторами зв’язку додатково введено в 

дію більше 50 тис. номерів цифрових станцій: АТС-90/92, 91/94, 95, 405, 406, 407, 

440, 442, 493 ЦТП №2 ПАТ «Укртелеком», АТС-278, 287, 462 ПРАТ «Датагруп», 

АТС-404, 409 «Оптіма-Телеком», АТС-401 ПАТ «Сі-Ес-Ті Інвест». 

             За цей час у місті було введено семизначну нумерацію з індексом «4», що 

дозволило операторам зв’язку отримувати номерний ресурс, здійснювати    

розвиток телефонної мережі загального користування та задовольняти потреби 

мешканців міста в послугах телефонного зв’язку. 

            Лінійні споруди абонентської мережі є в усіх районах міста. Телефонна 

каналізація виконана з азбестоцементних і бетонних труб діаметром 100мм. 
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           Оглядові пристрої цегляні і залізобетонні. 

           Мережа побудована по шафовій системі и розбита на шафові райони. На 

міжстанційних  мережах використовуються кабелі МКС та  волоконно-оптичні 

кабелі. 

            Обладнання на існуючих станціях АТС цифрове, координатне та декадно-

крокове. 

            Послуги по забезпеченню телефонним зв’язком абонентів в місті Кривий 

Ріг надають наступні оператори: 

- Центр електрозв’язку №2 ПАТ «Укртелеком»; 

- АТ «Зв’язок»; 

- ПРАТ «Датагруп»; 

- ТОВ «Промтел»; 

- ТОВ «Промспецзв’язок»; 

- ТОВ «Оптіма-телеком»; 

- «Криворізька дистанція сигналізації і зв’язку ДП «Придніпровська 

залізниця»; 

- СП «Промторгінвест-Компані»; 

- «ДЕЛКС-13»; 

- ПАО «Дніпрообленерго»; 

- ПАТ «Сі-Ес-Ті Інвест». 

      В місті є відомча мережа телефонного зв’язку, яка належить наступним 

підприємствам: 

- ПАТ «АрселорМіттал»; 

- ПАТ «ЦГЗК»; 

- ПАТ «Північний ГЗК»; 

         - ПАТ «Південний ГЗК»; 

         - ПАТ «ІнГЗК»; 

         - ПАТ «Хлібопереробник». 

Міжміський зв’язок міста забезпечується міжміською телефонною станцією, 

що розміщується в приміщені АТС-71.  
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                                                      Мобільний зв’язок 

        Послуги мобільного телефонного зв’язку (голос та інтернет на технології 

передавання даних GPRS, EDGE), комутованого доступу, широкосмугового 

доступу по кабельним мережам (для домогосподарств, корпоративних клієнтів) та 

по каналам Wi Max в місті надають оператори: 

- ЗАТ «МТС»; 

-  ЗАТ «Київстар»; 

-  ТОВ «Астеліт»; 

-  ЗАТ «Телесистеми України»; 

-  ЦМЗ №2 філіалу «УТЕЛ» ПАТ «Укртелеком»; 

- ЗАТ «українські радіосистеми»; 

-  ТОВ «СST-Інвест». 

Послугами мобільного зв’язку користуються більше ніж 75% мешканців 

міста Кривого Рогу, а враховуючи швидке будівництво мережі кабельного 

Інтернету то, навіть і більше. 

Слід зазначити, що мережа мобільного зв’язку 2-2,5G у місті, фактично 

збудована, але оператори постійно працюють над якістю покриття та 

функціонування мережі, тому у місцях як з великою кількістю мешканців, так і у 

віддалених окраїнах будуються нові базові станції, які носять суто соціальний 

характер - забезпечити єдиний можливий зв’язок на даній місце вині. Обладнання, 

що використовується на об’єктах (базові станції і мережеві комутаційні вузли) – 

це перевірене роками, сертифіковане в Україні,обладнання (передавачі, антени, 

мінілінки, стійки РБС, інше) яке відповідає жорстким Українським стандартам та 

нориам безпеки (СЕС, охорона праці). 

                                                         Телебачення 

Генеральним планом міста в 1986р. на 2005р. передбачалось запровадження 

кабельного телебачення. 

На даний час для забезпечення місцевого населення багатопрограмним 

телебаченням та підвищення технічної якості зображення на території міста в 

зонах забудови багатоповерховими будинками  впроваджено кабельне 

телебачення. 
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Послуги кабельного телебачення надають наступні оператори: 

- ТОВ «ТРК «Кабельне ТБ» головна станція (об’єднує мережі 14 операторів 

кабельного телебачення); 

-  ТОВ «Веста-Л»; 

-  ТОВ «Ніко-ТВ»; 

-  ТОВ «Пілот»; 

-  ТОВ «Центр-Феномен»; 

-  ТОВ «Кривбасс-Телеком»; 

-  ПП «Людмила»; 

-  ТОВ «Телесвіт»; 

-  ПП «Сателіт»; 

-  ПП «Галос»; 

-  ПП «СВ»; 

-  ПП «Центрумсервіс»; 

-  ТОВ «Теленавігатор»; 

-  ТОВ «Олмат»; 

-  ТОВ «Нова-Сервіс»; 

-  ТОВ «Воля»; 

-  ПП «Скай-Лінк»; 

-  ПП «Інтер-ТВ-Сервіс»; 

-  ПП «Теле-Ком». 

Оператори ретранслюють абонентам 2 пакети телеканалів: універсальний 

(понад 24 канали) та стандартний (понад 80 каналів). Послугами кабельного 

телебачення на сьогоднішній день користуються більш ніж 100 тис. абонентів. 

 Послуги ефірного телебачення в місті споживачам надає Криворізький цех 

Дніпропетровського обласного радіотелевізійного передавального центру. На 

поточний час мешканці нашого міста мають можливість дивитися на своїх 

телеекранах 15 ефірних телеканалів державного, суспільного та місцевого 

телебачення. 

Для можливості перегляду телевізійних програм ефірного телебачення 

мешканцями квартир в новобудовах, будинки обладнуються розгалужувальною 
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мережею ефірного телебачення. Антени ефірного телебачення типу DIP6/2-4 

канали, DIP11/6-12 канали,  DIP19/21-60 канали встановлюються на дахах 

будинків. В квартирах мешканців будинків встановлюються антенні розетки. 

                                                   Проводове мовлення 

В місті Кривий Ріг налічується 95 294 радіоточки (на 01.01.1984р-336 875), 

які підключені до 14-ти  радіоузлів через понижуючі трансформатори. 

Протяжність ліній 1772км (на 1.01.1984р.-1160км). З 21 трансформаторних 

підстанцій 4 потужністю від 7кВт і 17 – потужністю по 5 кВт. Три 

трансформаторні підстанції звукової частоти мають двосторонє живлення. 

Згідно проектного рішення генерального плану міста Кривий Ріг в 1986р на 

2005р. передбачалось підключення 384200 радіоточок, але останнім часом 

кількість радіоточок в місті зменшується не зважаючи на те що згідно вимог ДБН 

В1.1-7-2002, НПБ 104-03, Закону України про цивільну оборону, Закону України 

про захист населення та території від надзвичайних ситуацій технічного та 

природного характеру  та Постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 

1999 р. №192 про затвердження положення про організацію оповіщення при 

надзвичайних ситуаціях, радіоточками проводового мовлення повинні бути 

обладнанні всі житлові будинки, громадські споруди та споруди промислового 

значення. 

                                                   Перспектива розвитку 

В перспективі розвитку телекомунікаційних мереж міста планується 

перетворення її в надійну, безпечну, живучу й високорентабельну мультисервісну 

мережу, здатну надавати користувачам широкий спектр послуг зв’язку 

нормативної якості й забезпечувати міське населення поступовим виконанням 

завдань загального обслуговування (universal service). Обладнання існуючих АТС 

декадно-крокового та координатного типу  планується замінити на електронне 

типу Квант-Є та цифрове типу Honet, магістральні кабелі з мідними жилами 

замінити на волоконно-оптичні для можливості широкосмугової пакетної 

комутації для забезпечення широкосмугового абонентського доступу й взаємодії з 

пакетними мережами, зокрема, транспортною мережею асинхронного режиму 

перенесення інформації АТМ (Asynchronous Transfer Mode) та виконання функції 
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повноти спільно канальної сигналізації №7 (СКС7). Для зменшення витрат на 

мережу  абонентських ліній  в якості концентраторів у місцях скупчення 

невеликих груп абонентів – в мікрорайонах приватної забудови  планується 

застосування ВАМ (виносних абонентських модулів) і повноцінних, з 

можливостями транзитних з’єднань і замикання внутрішніх викликів ВКМ 

(виносних комутаційних модулів).  

Генеральним планом міста в 1986р. передбачалось розширення існуючих і 

будівництво нових АТС. На даний час для розширення існуючих  АТС та 

введення нових АТС в будівництві нових приміщень не має потреби, в зв’зку з 

тим що нове обладнання може розташовуватись в пристосованому приміщенні. 

Будівництво приміщень для розміщення АТС передбачити на територіях 

нових житлових мікрорайонів.  

На базі  нових технологій мобільного  зв’язку      плануються  так звані 

мережі третього покоління 3G а це, в свою чергу, потребує будувати мережу з 

більшою щільністю базових станцій ( через відносно малий радіус їх дії та 

проникної спроможності), прокладати нові оптичні магістралі до кожної станції. 

Враховуючи наявність споживачів послуг 3G, об’єкти мережі плануються 

будувати в першу чергу в густонаселених мікрорайонах (Зарічний, Східний, 

Індустріальний, Гірницький, Сонячний, Соцмісто, Старий центр міста, Карачуни, 

Макулан та інші), а також в нових мікрорайонах . Орієнтована кількість 80 

базових станцій. 

Для забезпечення населення послугами кабельного та ефірного телебачення 

на територіях нових житлових забудов передбачається улаштування ефірних 

телевізійних антен та станцій кабельного телебачення. 

Необхідність забезпечення кабельним телебаченням та розміщення базових 

станцій і мереж вирішується в кожній конкретній ситуації окремо.   

Для радіофікації в проектованих нових мікрорайонах передбачити 

приміщення для розміщення опірно-підсилюючих станцій та ТП  з будівництвом  

поза квартальних та внутрішньо квартальних мереж радіофікації. 

Збільшення ємності АТС, ємності базових станцій кабельного телебачення, 

кількості радіоточок залежить від перспективи розвитку житлового будівництва в 
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місті. Збільшення ємності базових станцій мобільного зв’язку  залежить від 

збільшення кількості абонентів, а збільшення кількості абонентів залежить від 

демографічної ситуації в місті. 

                                           Електромагнітне забруднення 

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є  

трансформаторні підстанції, Криворізький РТПЦ, базові станції мобільного 

зв’язку. Прояв електромагнітного випромінювання, з перевищенням нормативних 

рівнів, від трансформаторних підстанцій розповсюджується в межах технічного 

відводу території об’єкту. 

Джерелами електромагнітного випромінювання є радіотелевізійний 

передаючий центр, місцеві та базові станції мобільного зв’язку.             

Місця розташування цих об’єктів, відповідно до вимог Закону «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Положення про 

державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» та «Державних 

санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних 

випромінювань», державний санітарно-епідеміологічний нагляд  за базовими 

станціями мобільного стільникового зв’язку та іншими радіотехнічними 

об’єктами  здійснюються та узгоджені санітарними службами міста. Кожна базова 

станція має санітарний паспорт. За даними облСЕС фактичні рівні 

електромагнітних полів не перевищують гранично-допустимих норм 

випромінювання – 2,5 мкВт/см2.                         
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16. ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГІЇ (ВДЕ) В МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

У період до 2031р. обсяг  виробництва електроенергії буде зростати 2,3 % на 

рік. Загальний ріст електроенергії за рахунок відновлювальних джерел щорічно на 

3%, і його частка, зросте з 18% на 30% в 2030році.  

Відновлювальні джерела електроенергії які можуть бути використати в 

г.Кривой Ріг. 

У житловому комунальному господарстві Кривого Рогу теплові насоси,  є 

найбільш перспективними серед відновлювальних джерел для вирішення проблем 

енергозбереження, до 2030 р. частка опалення й гарячого водопостачання за 

допомогою теплових насосів повинна скласти 26 % від потреб ЖКГ. 

Використання шахтних вод для застосування теплових насосів «Вода-вода»  

дозволить забезпечить потребу в енергоресурсах  шахт на 6%, установку 

передбачається встановити на  водоводах шахтних вод  на наступних шахтах  ш. 

Батьківщина, ш. Ювілейна, ш. Фрунзе, ш Гвардійська, ш. Леніна, 20-го Партз'їзду. 

З кількістю перекачуваної води в обсяів 16 млн. м³ в рік.  

Використання теплого повітря вентиляційних установок для застосування 

теплових насосів «повітря вода», «повітря-повітря» дозволити забезпечить 

потребу в енергоресурсах  шахти на 2%. Передбачається встановити на  ГВУ  на 

наступних шахтах  ш. Батьківщина, ш. Ювілейна, ш. Фрунзе, ш. Гвардійська, ш. 

Леніна, 20-го Партз'їзду з кількістю прокачуваного повітря  в об'ємі 3,2 млн. м³ на 

добу. 

Використання стічних вод станцій аерації для застосування теплових насосів 

«Вода-вода» дозволить забезпечить потребу в енергоресурсах  2%  енергоресурсів 

станцій аерації, що споживаються. Передбачається використовувати на 

центральній, південній та північній станціях.  

Використання стічних вод станцій аерації для використання продуктів 

бродіння в системах опалювання виробничих будівель очисних споруд.  

Використання тепла газів ТЄЦ, котелень, топочних  дозволяє зекономити до 

8% енергоресурсів для опалення. 
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Використання біологічних газів на полігонах побутових відходів міста  

Кривого Рогу дозволить отримувати до 7% економії енергії при обслуговуванні 

полігонів.  

 Установку вітрогенераторів передбачається  використовувати на греблях 

хвостосховищ, опрацьованих  відвалів. Дозволяє виробляти до 15% 

енергоресурсів для побутових і виробничих цілей  

Застосування  геліоустановок в комунальному господарстві і для побутових 

цілей дозволяє зекономить до 16% енергії для опалення та гарячого 

водопостачання. 

Враховуючи те, що до 40% енергії споживається у ЖКГ на опалювання, в 

Кривому Розі пропонується здійснювати утеплення будівель, що дозволить 

зекономить до 16% споживаного тепла. 

Для економного використання енергоресурсів в житлових, цивільних 

будівлях і спорудах пропонуються  заходи: 

- облік  теплової енергії, газу, води; 

- при будівництві нових, реконструкції існуючих будівель  та споруд  

утеплення огороджувальних конструкцій,  перекриттів, покриттів, цокольних 

поверхів до нормативних значень опору теплопередачі, що забезпечують  

мінімальне споживання теплової енергії витрачається на опалення;  

- заповнення віконних отворів і балконних дверних блоків виконуваного 

ефективними  віконними блоками  з профілю  та  з ущільненням притворів; 

- зовнішні входь у будівлі слід виконуваного через тамбури.  Застосування 

тільки  цих заходів при  будівництві дає змогу економії  більш, ніж 50% теплової 

енергії на опалення; 

- у тепломережах та системах водопостачання  застосування економічних 

технологічних систем, процесів і обладнання, що відповідають сучасним 

досягненням науки і техніки; 

- передбачити автоматичне  та управління  вентустановками в залежності від  

зовнішнього повітря  (дає змогу економити  електроенергії); 
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- для енергоспоживачів міськводоканалу і інших промислових 

підприємств міста рекомендується використання енергозберігаючого обладнання  

електроприводами - частотних перетворювачів. 

Застосування  перетворювачів дає наступні переваги: 

- плавний пуск і останов приводних механізмів виключає пускові струми, при 

цьому збільшується термін експлуатації двигуна і приводних механізмів; 

- захист від струмів  і короткого замикання, неприпустимих відхилень  

параметрів  

- контроль, регулювання і вимірювання  параметрів електропривода; 

- вибір раціонального режиму ведення технологічного процесу; 

- немає необхідності в регулюючій арматурі; 

- відсутні гідроудари в системі трубопроводів; 

- скорочення питомих витрат енергоресурсів і збільшення продуктивності 

устаткування 

- зручна інтеграція електроприводів до системи АСОВІ ТП. 

Найбільш можливе зменшення витрат електроенергії при використанні  

частотних перетворювачів: 

- на 15%, завдяки автоматичному регулюванню швидкості обертання приводу; 

- на 10%, завдяки функції оптимізації енергоспоживання; 

- на 5%, завдяки автоматичній адаптації до параметрів двигуна; 

 - на 3%, завдяки програмній гнучкості регулювання; 

- на 2%, завдяки  зменшеним  втратам в силовому перетворювачі; 

- на 2%, завдяки фільтрації струмів. 

Відмінність між споживаною енергією при регулюванні засувкою і при 

застосуванні  частоти складає  реальну економію електроенергіі при використанні 

перетворювачів частоти для вентиляторів, насосів та компресорів. 

Крім того оптимізація розподілу електричного навантаження - максимально 

довести коефіцієнт завантаження  до номінального значення дозволяє економити 

5% електроенергії. 

На  живлячих  підстанціях повинна бути виконана компенсація реактивній 

потужності, що дає спроможність економити до 10% електроенергії, а також 
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встановлені лічильники комерційного урахування  активної  та   реактивної 

електроенергії дає можливість економити 10% електроенергії. 

На даний час для освітлення міста витрачається приблизно 15% від всієї 

споживаної електроенергії. Тому в умовах безперервного підвищення цін на 

енергоресурси, зростаючих вимог до якості освітлення, особливої важливості для 

економіки міста набуває проблема зниження витрат і раціонального використання 

електроенергії, а також підвищення екологічної чистоти освітлювальних 

установок.  

Задля цього пропонується: 

- у внутрішніх освітлювальних ліхтарях застосовуються економічні 

світильники (при заміні ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи в 

середньому економиться 60% електроенергії, при заміні ламп розжарювання на  

люмінесцентні лампи в середньому економиться 40-47% електроенергії); 

- у зовнішніх освітлювальних ятерах  заміна дугових ртутних ламп (ДРЛ) на 

енергозберігаючі натрієві лампи високого тиску, це дає  економити 38-50%; 

- виконано автоматичне керування зовнішнім освітленням від природної 

освітленості, з  перемикання  освітлення або відключення у година ночі 

(економиться 15% електроенергії); 

Графічне зображення економії електроенергії за рахунок переходу на більш 

ефективні освітлювальні установки на рис.16.1. 
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Рис.16.1 Економія електроенергії за рахунок переходу на більш ефективні 

освітлювальні установки 

 

ЛН - лампи розжарювання 

ДРЛ - ртутні  лампи 

ЛЛ - люмінесцентні лампи 

МГЛ - метало-галогенні лампи 

НЛВД - натрієві лампи високого тиску 

 
В обсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні на 

сучасному етапі потребують реалізації такі питання: 

- оптимізація системи теплопостачання міста; 

- оснащення котелень когенераційними установками; 

- глибока утилізація теплоти відхідних газів котлоагрегатів; 

- заміна котлів у працюючих котельнях на більш сучасні з ККД не менше 

92%; 

- заміна, реконструкція та будівництво теплових мереж із застосуванням 

нових технологій безканального прокладання труб з попередньою теплоізоляцією; 
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- влаштування модульних котелень для локальних систем 

теплопостачання об’єктів, впровадження сучасного теплотехнічного обладнання 

для використання у системах поквартирного опалення багатоквартирних 

будинків; 

- впровадження на котельнях приладів автоматизованого обліку енергоносіїв 

підвищеного класу точності, засобів обліку та регулювання споживання тепла на 

базі комп’ютерного забезпечення; 

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії у 

житловому фонді; 

- впровадження технологій будівництва із підвищенням показників 

теплоопору огороджувальних конструкцій будівель, термомодернізація існуючих 

будівель та споруд; 

- модернізація теплових пунктів. 

Для покращення показників економії паливно-енергетичних ресурсів, 

подальшого підвищення коефіцієнта ефективності перетворення енергії, у тому 

числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, 

водопідготовки, додаткових споруд і пристроїв, теплопостачання одно- і 

багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва 

пропонується шляхом застосування теплових установок сучасного типу: 

теплогідромеханічних генераторів, теплових насосів та інших. Одним із шляхів 

впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо вирішення проблем 

енергозбереження є використання джерел низькопотенціального тепла для 

теплонасосних установок. Це системи утилізації тепла на очисних спорудах 

каналізації, використання тепла ґрунтів, використання поновлюваних джерел 

енергії низькопотенціального тепла з використанням енергії сонця та вітру. 
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17. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО  

РОЗВИТКУ МІСТА 
17.1   Планувальна структура міста 

Кривий Ріг - місто обласного підпорядкування, великий індустріальний і 

культурний центр Дніпропетровської області. Станом на 01.01.2011 року 

населення міста – 666,393 тис. чол. (разом з селами Авангард, Гірницьке, Степноє, 

Коломійцеве, Ново-Іванівка Тернівський Кут). Станом на 01.01.2011 року 

територія міста становить 43 140,20га. 

В 1986 році проектний інститут «Діпромісто» (м. Київ) розробив генеральний 

план міста Кривого Рогу. Даний генеральний план вже розглядав криворізький за-

лізорудний комплекс як єдине територіальне об'єднання - від м. Терни до м. 

Інгулець. На основі даного генерального плану, місто поділено в адміністра-

тивному відношенні на 7 районів - Центрально-Міський, Дзержинський, 

Довгинцівський, Саксаганський, Жовтневий, Тернівський, Інгулецький. Роз-

рахункова проектна чисельність міста (2005 р.) становила 745,1 тис. чол., а 

територія міста повинна бути 51 640га. 

В той же час населення міста (згідно Статистичного щорічника України, 

2007) на 01.01.1989 р. складало 726 тис. чол., 2002 р. - 709 тис. чол., 2005 р. - 697 

тис. чол., 2008 - 681 тис. чол., 2011 -  666,393 тис. чол.. Тобто починаючи з 1989 р. 

населення міста поступово зменшувалось (в середньому на 2,05 тис. чол. в рік). 

В дійсності станом на 01.01.1999 р. територія міста становила 42 192.4га, а 

станом на 01.01.2008 р. – 44 602.6га,  станом на 01.01.2011 р. – 43 140,20га. 

Місто Кривий Ріг розміщене в зоні добувної промисловості - залізна руда, на 

північ від міста залежі урану та титану, на південному сході залежі нікелю та 

марганцю, на схід від міста є прояви залежі золота, в районі м. Жовті Води прояви 

залежі скандію, на півдні (в районі смт. Широке) прояви залежі алюмінію та 

молібдену. Район міста Кривий Ріг багатий залежами будівельної галузі - піски, 

граніти, глини тощо. 

Згідно планувального районування Дніпропетровської області м. Кривий Ріг 

є центром системи розселення з 5-ти адміністративних районів - Криворізькому, 

Широківському, Софієвському, Апостольському та П´ятихатському.  В зону 
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впливу м. Кривий Ріг можна віднести і Петрівський район Кіровоградської 

області. 

На теперішній час місто розміщено на території  2-х адміністративних 

районів Дніпропетровської області - Криворізькому та Широківському та має 

залізничне, автомобільне та повітряне сполучення з м. Дніпропетровськом, м. 

Києвом та іншими великими містами України. 

Функціонально-планувальна структура міста розвивалась, згідно гене-

ральному плану 1986 р. 

За 1986-20011 рр. практично завершилося формування  I-го планувального 

району міста - Карачуни, Старе місто, Довгинцево, Соцмісто, ПівдГЗК. 

Практично закінчилося формування II-го планувального району - забудовані 

житлові масиви рудоуправлінь їм. Кірова та К. Лібкнехта. 

III-тій планувальний район - житлові райони Рибасово, Соколовки та житлові 

райони рудоуправління ім. Леніна. 

ІV-тий планувальний район - Терни. 

V-тий планувальний район - Інгулець. 

Крім того до міста приєдналися землі Аеропорту (с. Чкалівка) – 1 211га та 

землі військових частин (в районі Довгинцево та Карачуни). 

Великі зміни в використанні земель сталися в період 1999-2011 роки. 

Внутрішні чинники містобудівної ситуації. 

-   до специфіки внутрішніх чинників слід віднести характер основних 

виробництв міста, які потребують великих санітарних зон та передбачають 

необхідні заходи для розміщення житлових територій на великій відстані від 

праці; 

-   розосередження основних фокусів трудового тяжіння вздовж залізниці на 

протязі понад 100км, що обумовлює направлення подальшого територіального 

розвитку міста; 

-   містобудівна ситуація в центральній частині міста і в північних районах 

далеко нерівномірна. Коли північна частина міста тільки починає розвиватись в 

територіальному відношенні, то в центральній частині територіальні ресурси 

вичерпані (крім реконструкції кварталів 50-х років в Соцмісті); 



 540
-   багато районів малоповерхової приватної забудови знаходяться в 

дискомфортних умовах - райони селища Терни, поселень вздовж кар'єрів тощо). 

-   більша частина приватної забудови знаходиться в зоні охорони надр і в 

перспективі підлягає зносу. 

Інша ситуація в районах забудови вздовж окружної автодороги - район c. 

Кіровка, Кресівського водосховища та далі на північ. Є також можливості 

освоювати території в вздовж р. Саксагань. Ці території розміщені на безрудній 

території. 

Існуюча система розселення побудована на сполученні 2-х чинників -

розселення в крупних житлових масивах та зручності зв'язків місць розселення та 

місць праці. Позитивним чинником існуючої системи розселення є її відкритий 

універсальний характер, який розширяє діапазон можливих варіантів конкретного 

розселення в зв'язку з потребами того, або іншого промислового комплексу. 

Основу планувальної структури визначають магістрально-вуличні   мережі 

міста, структура якої обумовлена специфікою  містобудівних умов. Мережа 

магістралей визначила лінійне креслення планувальної структури території міста. 

На теперішній  час основною планувальною віссю є магістральна автодорога 

міста. 

17.2 Цілі і задачі територіального планування міста  

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого 

середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста, забезпечення екологічної і 

техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини. 

Рішення генерального плану Кривого Рогу спрямовані на визначення 

функціонального призначення територій міста, виходячи із сукупності 

соціальних, економічних, екологічних і інших факторів, з метою: 

- забезпечення інтересів України, Дніпропетровської області, жителів м. 

Кривого Рогу; 

- підвищення якості міського середовища; 

- забезпечення сталого розвитку м. Кривого Рогу; 

- збереження і генерація історичного і природного середовища; 

- розвиток інженерної, транспортної і соціальної інфраструктури. 



 541
Основними задачами територіального планування м. Кривого Рігу є: 

- забезпечення ефективного використання міських територій; 

- створення сприятливого середовища життєдіяльності; 

- безпека території і навколишнього середовища; 

- поліпшення житлових умов, досягнення різноманіття типів житлової 

забудови і комплексної забудови житлових територій; 

- розвиток і рівномірне розміщення на території міста суспільних і ділових 

центрів; 

- надійність транспортного обслуговування й інженерного устаткування 

території; 

- формування якісно нової структури виробничого комплексу; 

- комплексність благоустрою й озеленення міста. 

Виходячи з аналізу сучасного планування і забудови по окремим 

планувальним угрупуванням, можливо зробити наступні висновки: 

- транспортним і комунікаційним зв’язкам між житловими і промисловими 

угрупуваннями перешкоджає залізниця, яка перетинає місто з заходу на схід; 

- сформована планувальна структура міста не відповідає ні сучасним, ні 

перспективним потребам з організації міського середовища щодо 

функціонального зонування і транспортного обслуговування. 

У характеристиці існуючого планування і забудови міста та висновках, 

позначені чотири блоки основних проблем, які необхідно вирішити в 

генеральному плані на 2030 рік. 

Для цього у генеральному плані передбачається: 

- функціональне зонування, як основа удосконалення та розвитку 

планувальної структури міста; 

- реорганізація існуючої системи магістральних вулиць і об’їзних доріг з 

метою забезпечення збільшення їхньої пропускної здатності і безпеки руху; 

- удосконалення системи обслуговування всіх рівнів; 

- інженерна підготовка і благоустрій території; 

- заходи щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища. 
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З метою забезпечення більш ефективного використання міських земель і 

створення сприятливих умов для проживання, генеральним планом 

передбачається організація наступних функціональних зон: загальноміського 

центру; сельбищної; промислово-складської; ландшафтно-рекреаційної; 

транспортно-комунікаційної. 

Основною відмінністю дійсного генерального плану від попереднього є те, 

що усі вищевказані заходи щодо удосконалення планувальної структури і 

міського середовища пропонується проводити з урахуванням транспортно-

комунікаційного коридору (залізничного і автомобільного). 

У зв’язку з цим в основу територіального упорядкування міста покладена ідея 

формування планувального каркасу на основі реорганізації міської вулично-

дорожньої мережі, відповідно до сучасних вимог і перспективної інтенсивності 

руху масового пасажирського і легкового транспорту. 

Мережа магістралей загальноміського значення доповнюється мережею 

вулиць районного значення, які зв’язують окремі житлові райони, рекреаційні 

зони і групи промислових підприємств. 

Зона загальноміського центру розглядається генеральним планом, як полі 

функціональна планувальна структура і містить у собі зону історичного ядра, зону 

адміністративних будинків, торгово-комерційних установ, банків, закладів 

культурно-побутового обслуговування, спортивно-рекреаційну зону, а також 

житлової забудови. 

Проектними рішеннями передбачаються основні заходи щодо організації і 

функціонування загальноміського центра: 

- реконструкція історичного ядра із збереженням основ структури і характеру 

забудови, що сформувалася; 

- диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від 

транспорту; 

- озеленення і санація внутрішньо-квартальних територій. 

Функціональний розподіл території (зонування) та історико-архітектурна 

зона з виділенням пам’ятників архітектури і історії, ділова, комерційна зони, 

культурно-освітні установи, зона житлової забудови, рекреаційна (бульвари, 
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сквери, парки), спортивні споруди визначені в містобудівному регламенті 

центральної частини міста. 

За своєю містобудівною ємністю історично сформована частина центра міста 

у виді певних обмежень, наявності вільних територій, пропускної здатності 

вуличної мережі, потенційних можливостей з інженерного забезпечення 

(водопостачання, електропостачання і т.д.) не може задовольнити потреб 

інвесторів як зона суспільно-ділової активності обласного центра. 

Розвиток сельбищної зони передбачається, як за рахунок реконструкції 

кварталів історично сформованої забудови, так і за рахунок внутрішніх 

територіальних резервів (вільних від забудови земель) міста, а також за рахунок 

територій військових частин, що припинили своє функціонування, а також 

територій, що примикають до межі міста. 

При формуванні зон багатоквартирної забудови 10% її від загального обсягу 

пропонується розмістити на реконструкції в центральних районах міста з 

врахуванням їхньої інвестиційної привабливості, забезпеченістю інженерно-

транспортною інфраструктурою. 

Реконструкцію в центральній частині міста намічається робити комплексно з 

організацією центрів ділової і комерційної активності, а також житлових 

комплексів з більш комфортним і дорогим житлом, ніж у периферійних районах. 

Разом з тим проектними рішеннями встановлені санітарно-захисні зони від 

промислово-виробничих і комунально-складських об’єктів, уточнені межі їх 

планувально-територіальних утворень, намічені еколого-містобудівні заходи 

щодо оздоровлення навколишнього середовища. 

Ландшафтно-рекреаційна зона формується на основі існуючих зелених 

насаджень загального користування і створення нових масивів спортивно-

рекреаційних комплексів. 

У цілому по місту відсутня єдина система зелених насаджень загального 

користування. 

Найбільш упоряджені зелені насадження в центральній частині міста. 

На сьогоднішній день на території м. Кривий Ріг існуючі кладовища 

традиційного поховання майже вичерпали свій територіальний ресурс.  
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Генеральним планом пропонується розмістити нові кладовища загальною 

площею 198,0га. 

Протипожежні заходи. На даний час у місті Кривий Ріг є 9 пожежні депо 

самостійних державних пожежних частин на 37 пожежні автомобілі. 
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18. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
 

Концепція сталого розвитку міста створена і діє, як результат  об'єднання 

трьох основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної. 

Економічний підхід до концепції стійкого розвитку передбачає оптимальне 

використання обмежених ресурсів і використання екологічних технологій, 

включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної 

продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів. Соціальна складова 

стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження 

стабільності соціальних і культурних систем. З екологічної точки зору, сталий 

розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. 

Узгодження трьох елементів сталого розвитку розглядається збалансовано. 

Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі 

нові завдання, як досягнення справедливості всередині одного покоління 

(наприклад, щодо розподілу доходів) та надання цілеспрямованої допомоги 

бідним верствам населення. Механізм взаємодії економічного та екологічного 

елементів породив нові ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в 

економічній звітності підприємств) зовнішніх впливів на навколишнє середовище. 

Нарешті, зв'язок соціального та екологічного елементів викликає інтерес до таких 

питань, як внутрішньопоколінна і міжпоколінна рівність, включаючи дотримання 

прав майбутніх поколінь, та участі населення в процесі прийняття рішень. 

З огляду на концепцію сталого розвитку міста стратегія соціально-

економічного розвитку Кривого Рогу до 2015 р. передбачає наступні стратегічне 

бачення. 

Кривий Ріг – це: 

– екологічно безпечне для проживання місто; 

– високотехнологічний індустріальний центр; 

– місто стабільного розвитку на основі сучасних науково-інноваційних, 

технологічно безпечних технологій; 

– місто з високим рівнем життя населення, із забезпеченням соціального і 

правового захисту та рівних можливостей розвитку для всіх верств населення; 
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– місто з високим освітнім, науковим та культурним потенціалом. 

Стратегія розвитку м. Кривого Рогу повинно зосереджуватись на наступних 

пріоритетних напрямках: 

1. Підвищення рівня екологічної та техногенної безпеки, основними 

складовими елементами якої є: 

– зменшення рівня  забруднення навколишнього середовища; 

– ліквідація наслідків підтоплення територій міста; 

– впровадження нових технологій утилізації відходів; 

– організація та підвищення ефективності екологічного моніторингу  

– контроль стану підземних пустот. 

2. Реформування міської системи охорони здоров’я, основними складовими 

елементами якої є: 

– підвищення якості обслуговування населення; 

– зменшення рівня захворюваності та малюкової смертності; 

– збільшення рівня народжуваності 

– оновлення матеріально-технічного обладнання. 

3. Підвищення доступності та якості освіти, основними складовими 

елементами якої є: 

– оптимізація мережі навчальних закладів; 

– удосконалення системи управління освітою; 

– підвищення ефективності функціонування освіти; 

– запровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних систем; 

– поліпшення матеріально-технічного забезпечення. 

4. Модернізація житлово-комунальної сфери та інфраструктури міста, 

основними складовими елементами якої є: 

– створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних 

послуг; 

– активне впровадження енергоефективних технологій у комунальну сферу; 

– розвиток механізмів державно-приватного партнерства; 

– оновлення рухомого складу міського електричного транспорту; 

– створення сприятливих умов для залучення інвестицій. 



 547
5. Розвиток інноваційних методів взаємодії влади та бізнесу, основними 

складовими елементами якої є: 

– спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру; 

– зменшення часових і грошових витрат при одержанні дозвільних 

документів; 

– створення комфортних умов для отримання публічних послуг; 

– вдосконалення муніципального управління; 

– встановлення зворотнього зв'язку із суб'єктами господарювання. 

6. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій, основними 

складовими елементами якої є: 

– розширення й підтримка діяльності мережі бізнес-центрів, інноваційних 

центрів та інших об’єктів інфраструктури залучення грошових кошів; 

– забезпечення інформаційної і організаційної підтримки іноземних 

інвесторів; 

– формування позитивного інвестиційного іміджу міста; 

– формування баз даних об'єктів для інвестування та інвестиційних проектів; 

– забезпечення супроводу стратегічних (пріоритетних) інвестиційних 

проектів. 

7. Збереження і розвиток духовного та культурного потенціалу міста, 

основними складовими елементами якої є: 

– створення умов для організації культурного дозвілля мешканців; 

– забезпечення підтримки та розвитку міських творчих колективів; 

– перетворення бібліотечної мережі у центри розвитку культурних та 

духовних цінностей; 

– активне використання місцевого історико-культурного потенціалу; 

– поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів культури. 

Першочерговими заходами для поліпшення якості освіти повинно стати 

проведення поточних та капітальних ремонтів закладів освіти, заміна застарілого 

навчального та  технологічного обладнання. Для підвищення доступності освіти 

необхідно відновити роботу нефункціонуючих груп у діючих дошкільних 

закладах, відновити роботу раніше ліквідованих дошкільних навчальних закладів, 
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створити навчально-виховні комплекси «школа – дитячий садок» у  

функціонуючих школах (в мікрорайонах, в яких неможливе створення 

дошкільних закладів). Необхідне фінансування розвитку до 2015 р. приблизно 

складатиме 184 млн. грн. 

Для підвищення якості та доступності системи охорони здоров’я в першу 

чергу необхідно здійснити перебудову окремих приміщень та будинків під 

відділення закладів охорони здоров’я, поточний та капітальний ремонт, 

модернізацію котельних та будівництво нових теплових мереж, створити 

комп'ютерні цифрові телекомунікації між медичними закладами міста, придбати 

обладнання глобального позиціонування для автотранспорту виїзних бригад та 

системи доочистки води в лікувально-профілактичних закладах. Необхідне 

фінансування розвитку до 2015 р. орієнтовно дорівнює 354,8 млн. грн. 

Модернізація житлово-комунальної сфери та інфраструктури міста потребує 

забезпечення природним газом житлових масивів індивідуальної забудови та 

приміських селищ, будівництво котельних нового типу та реконструкцію старих 

котелень, прокладання нових теплових мереж, відновлення парку електричного 

транспорту міста, заміну зношеного обладнання ліфтового господарства, 

придбання нового або перебудову старого житла, реконструкцію парків, зон 

відпочинку та об’єктів благоустрою. 

Необхідне фінансування розвитку житлово-комунальної сфери та 

інфраструктури міста до 2015 р. потребує 1,0…1,5 млрд. грн.  

Більшість коштів закладені у програмах розвитку Дніпропетровської області, 

таких як: 

– програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 

2010-2014 рр.;  

– регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-

2017 рр.;  

– програма розвитку міського електротранспорту на 2008-2015 рр.; 

– програма розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту на 2009 – 

2017 рр. 
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Найбільша увага приділяється підвищенню рівня екологічної та 

техногенної безпеки – важливішому елементу сталого розвитку Кривого Рогу. 

Згідно з довгостроковою програмою щодо вирішення екологічних проблем 

Кривбасу та поліпшення стану навколишнього середовища на 2011-2022 рр., а 

також іншими окремими заходами передбачено 11 млрд. грн, освоєння яких буде 

відбуватися до 2022 р. 

 Таблиця 18.1 

Найменування заходів, об’єктів 
Фінансування 
до 2022 р.,  
тис. грн 

1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря 7 666 810 
         – модернізація систем пилоочищення 116 170 
         – застосування пилогнітючих заходів  50 790 
         – природоохоронні заходи при проведенні масових вибухів 92 050 
         – впровадження природоохоронних заходів при новому будівництві  
            та реконструкції 7 407 800 
2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів 1 522 655 
         – модернізація систем зливових вод  100 880 
         – зниження впливу хвостосховища на навколишнє середовище 782 600 
         – впровадження систем зворотного водопостачання 35 250 
         – проектування та будівництво колекторів  159 120 
         – розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних  
            очисних споруд 187 159 
         – будівництво та реконструкція систем водопостачання 125 000 
         – розробка водоохоронних зон водних об’єктів на території міста 6 500 
         – розчистка річок та водойм міста 28 500 
         – заходи з захисту від підтоплення 97 646 
3. Поводження з відходами та раціональне використання земель 1 762 510 
         – рекультивація порушених земель  141 740 
         – використання розкривних порід  743 700 
         – використання хвостів збагачення  561 300 
         – утилізація промислових відходів  98 570 
         – утилізація побутових відходів  32 000 
         – придбання обладнання та спецтехніки  33 400 
         – заходи з озеленення території міста  118 100 
         – відселення мешканців з зон зрушення земної поверхні 33 700 
4. Організація моніторингу 24 130 
         – розвиток систем автоматизованого контролю промислових  
            викидів у атмосферу  1 000 
         – придбання систем та приладів контролю для спостереження за  
            якістю атмосферного повітря 20 200 
         – розробка екологічної карти м. Кривого Рогу та проекту  
            організації системи моніторингу 2 180 
         – оснащення локальних інформаційно-аналітичних центрів  
            моніторингу довкілля  750 
5. Аналіз існуючого стану складових довкілля міста 28 000 
         – моніторинг стану поверхневих вод суші та якості питної води в  
            централізованій мережі водопостачання 11 400 
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  Продовження таблиці 18.1 

Найменування заходів, об’єктів 
Фінансування 
до 2022 р.,  
тис. грн 

         – моніторинг атмосферного повітря  10 800 
         – проведення спостережень за рівнем та гідрохімічним режимом  
            ґрунтових вод 1 000 
         – моніторинг підтоплених, зсувонебезпечних територій міста 2 400 
         – моніторинг радіологічного стану на території міста 2 400 
6. Охорона, збереження, утримання об’єктів природно-заповідного  
    фонду (ПЗФ) 5 140 
         – встановлення інформаційних та межових знаків на об’єктах ПЗФ 280 
         – розробка проектів винесення меж об’єктів ПЗФ в натуру 3 600 
         – забезпечення об’єктів ПЗФ картографічним матеріалом 480 
         – установлення фактичних меж об’єктів ПЗФ 780 
7. Екологічна освіта та інформування громадськості з  
    природоохоронних питань 3 880 
         – організація і здійснення робіт з екологічної освіти 1 080 
         – видання поліграфічної продукції з екологічної тематики  360 
         – утримання, оснащення та зміцнення матеріально-технічної бази  
            з питань охорони навколишнього природного середовища 2 440 

Всього 11 013 125 
 

Головною метою розвитку водогосподарського комплексу є заходи, 

спрямовані на поліпшення якості води, подальший розвиток очисних споруд і 

збільшення ефективності використання енергетичних ресурсів. 

Для забезпечення рентабельного та надійного водовідведення від об’єктів в 

місті Кривий Ріг потрібна модернізація очисних станцій, з використанням 

сучасного обладнання і виведення з експлуатації морально застарілого, повна 

автоматизація насосних станцій з урахуванням сучасних розробок. Виповнити  

заміну фізично зношених колекторів на труби, які відповідають високим 

технічним і експлуатаційним вимогам, прийнявши до уваги світові тенденції 

розвитку виробництва труб із штучних матеріалів. 

Однією з невирішених проблем  в роботі системи водовідведення міста 

являється відсутність зливних станцій, що призводить к порушенням  роботи 

мереж, погіршує умови проживання населення. 

З метою припинення несанкціонованого зливу рідких нечистот до 

комунальної каналізаційної мережі міста, що призводить до утворення 

несприятливої санітарно-епідеміологічної ситуації в місцях зливу рідких нечистот 

та погіршує роботу мереж та споруд, за узгодженням підприємства 
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«Кривбасводоканал», Генеральним планом розвитку міста вноситься 

пропозиція будівництва 3 зливних станцій в Інгулецькому, Тернівському та 

Жовтневих районах міста. 

Для запобігання скиду в водотоки дощових  неочищених вод намічено 

влаштування очисних споруд  дощової  каналізації,  як на нових, так і на діючих 

випусках. Також намічено розширення  існуючої дощової  мережі й будівництво 

нових головних та магістральних дощових  колекторів, до яких передбачено 

підключення колекторів із  прилеглих вулиць та мікрорайонів, влаштування 

насосних станцій. 

Розвиток системи теплопостачання м. Кривий Ріг передбачає збереження 

централізованої системи теплопостачання на основі використання модернізованих 

котлів середньої та великої потужності, ліквідації неефективних ділянок 

централізованої системи, залучення в паливно-енергетичний баланс скидної 

теплової енергії каналізаційних стоків, а також дешевої нічної електроенергії, 

спільне вироблення теплової та електричної енергії, зменшення споживання 

теплової енергії об’єктами бюджетної сфери за рахунок їх термомодернізації, 

організацію оперативного контролю та аналізу ефективності використання 

природного газу та електроенергії, а також підвищення рівня комфортності 

теплового режиму в будинках. 

Для сталого розвитку системи газопостачання міста необхідно реалізувати 

комплекс першочергових невідкладних заходів по забезпеченню безперебійного 

та безаварійного газопостачання, що дасть можливість для подальшого 

перспективного розвитку. 
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19. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА  
 

Генеральним планом передбачено комплекс рішень по збільшенню об’єктів 

соціальної сфери з метою значного підвищення культурного рівня населення, 

безпосередньо розосередженням цих об’єктів по всій території міста та окремо 

сформувати культурно-ділові центри в кожному районі.  

Визначено перелік будівництва першочергових об’єктів соціальної сфери, в 

цілому по місту та окремо по районах: 

Будівництво об’єктів соціальної сфери: 

- багатофункціональний палац спорту (Вечірній бульвар, Саксаганський 

район); 

- будинок баскетболу (Саксаганський район); 

- плавальний басейн (Центрально-Міський район); 

- багатофункціональні спортивні майданчики (в кожному районі); 

- льодовий палац (Дзержинський район); 

- зоосад, зоопарк (Центрально-Міський, Дзержинський район); 

- діагностичний центр здоров’я населення (Жовтневий район); 

- критий ринок (Саксаганський район); 

- оптовий, овочевий ринок (Жовтневий район); 

- історико-краєзнавчий музей м. Кривого Рогу; 

- ДЮСШ по гірськолижному спорту зі стадіоном; 

- школи мистецтв (мкр. Зарічний та мкр.Сонячний); 

- стрілкова, кінноспортивна дитячо-юнацька школа; 

- притулок для тварин (Центрально-Міський район); 

- сміттєпереробний завод (Жовтневий район); 

- крематорій. 

Організація рекреаційних зон: 

- ландшафтні парки в районі Тарапаківського кар’єру між вул. Геологічною, 

Свердлова, Толстого; 

- ландшафтні парки в районі шахти Валявка, вул. Весняна; 

- ландшафтні парки в районі шахти ГПУ, кар’єр «Червона Балка»; 
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- ландшафтні парки в районі балки «Железорудная»; 

- реконструкція парка ім. Б. Хмельницького; 

- реконструкція парка ім. «Гагаріна»; 

- реконструкція парка ім. «Газети Правди»; 

- реконструкція парка «Героїв»; 

- реконструкція парка по вул. Мусорського; 

- реконструкція парка ім. П. Морозова (Карачуни); 

- аквапарк (Саксаганський район); 

- лісопаркові зони (Карнаватка, шахта Гвардійська); 

- сквер з каскадом водопадів між вул. Леніна і Пастуховським кар’єром;  

- набережна по р. Саксагань від р. Інгулець до вул. Електроніки; 

- набережна (в районі колишнього ресторана «Поплавок»); 

- набережна і сквер вздовж р. Саксагань (мкр. Зарічний);  

- зона відпочинку «Саксагань» (район тисячікоєчної лікарні); 

- загальноміський пляж (на Карачунівському водосховищі). 

Перелік майданчиків розміщення житлового будівництва на першу чергу 

будівництва наведений нижче: 

 Житлове будівництво:  

- вул. Галілея (Саксаганський район); 

- район шахти «Гвардійська» (Тернівський район); 

- мкр. «Східний-3» (Довгинцівський район); 

- ст. шв. тр. «Електрозаводська» (Жовтневий район); 

- ст. шв. тр. «Індустріальний» (Жовтневий район);  

- ст. шв. тр. «Зарічна» (Жовтневий район); 

       - вул. Іллічівська (Дзержинський район); 

- вул. Рязанова (Дзержинський район); 

        - вул. Вокзальна (Дзержинський район); 

- вул. Революційна (Дзержинський район); 

- вул. Димитрова (Дзержинський район); 

        - вул. Леніна в районі кільця «Українська» (Центрально-Міський район); 

 - вул. Калініна (Саксаганський район); 
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 - вул. Доватора (Тернівський район); 

 - вул. Адмірала Головко (Тернівський район); 

 - мкр-н Східний-3 (Довгинцівський район); 

 - вул. Дніпропетровське шосе (Довгинцівський район); 

 - вул. Полянська (Довгинцівський район); 

 - вул. Батуринська (Довгинцівський район); 

 - вул. Десантна біля Кресівського водосховища (Жовтневий район); 

 - район « Стара Гданцівка» (Центрально-Міський район); 

 - район «Нова Гданцівка» (Центрально-Міський район); 

 - район парку «Правди» (Центрально-Міський район); 

 - мікрорайон «Всебрацьке» (Центрально-Міський район); 

 - район колишнього піонер лагерю «Ластівка» (Центрально-Міський район).  

Реконструкція житла: 

- вул. Іллічівська (Саксаганський район); 

       - вул. Рязанова  (Саксаганський район); 

       - пр-т Металургів (Саксаганський район); 

       - вул. О. Брозовського (Саксаганський район); 

       - вул. Енгельса (Саксаганський район); 

       - пр-т Дзержинського (Саксаганський район); 

       - вул. Харцизька (Саксаганський район); 

       - вул. Українська (Центрально-Міський район); 

       - вул. Іскрівська (Довгинцівський район); 

       - вул. Башкірська (Довгинцівський район); 

       - вул. Симбірцева (Жовтневий район); 

- вул. Геологічна (Центрально-Міський район); 

- вул. Кімівська (Інгулецький район). 

 Будівництво логістичних центрів: 

- на Кіровоградсько-Київському напрямку (Центрально-Міський район); 

- на Миколаївсько-Одеському напрямку (Центрально-Міський район); 

- на Дніпропетровсько-Харківському напрямку (Довгинцівський район,  

Жовтневий район); 
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- на Київському напрямку (Тернівський район). 

 – розширення кладовища «Західне» (техбаза). 

 

Генеральним планом передбачено комплекс рішень по збільшенню 

пасажирських перевезень на міському електричному транспорті з метою значного 

зниження автобусних перевезень, що дозволить знизити загазованість і 

покращити екологічний стан повітря. 

Визначений перелік першочергових об’єктів будівництва вулично-

транспортної інфраструктури, спрямований на підвищення пропускної 

спроможності магістралей міста. 

Будівництво вуличної мережі: 

- будівництво майданчиків для транзитного транспорту на виїздах до міста з 

боку м. Дніпропетровськ, м. Нікополь, м. Кіровоград, м. Миколаїв; 

- будівництво надземних переходів по об’їзній автодорозі міста (зупинки 

швидкісного трамваю станція «Жовтнева», станція «ім. Гутовського»); 

- будівництво підземних переходів (пр. 200 років Кривого Рогу, в районі 

ринку «Ювілейний», вул. Тухачевського, в районі зупинки громадського 

транспорту «173 квартал», перехрестя пр. Металургів з вул. Косіора); 

- будівництво транспортної розв’язки в районі житлового масиву «Терни»; 

- будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на пл. Горького (95 

квартал); 

- будівництво вуличної мережі районного значення: від вул. Іллічівської до 

вул. Кобилянського; від вул. Урожайної до вул. Кривбасівської; від вул. 

Постишева до вул. Нікопольське шоссе; від вул. Лермонтова до вул. Урицького; 

- будівництво тролейбусної лінії від вул. Кремлівської до вул. Десантної, 

через дамбу КРЕС, при здійсненні руху тролейбусів вул. Шурупова і Рзянкіна, в 

односторонньому напрямку; 

- будівництво тролейбусної лінії «мкр. Східний-1,2,3 – Дніпропетровське 

шосе»; 
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- будівництво тролейбусної лінії від вул. Кресівська до вул. 

Електрозаводська, через дамбу КРЕС, при здійсненні руху тролейбусів вул. 

Шурупова і Рзянкіна, в односторонньому напрямку. 

- будівництво споруд міського автотранспорту; 

-облаштування тролейбусного розворотного кільця в районі вул. 

Електрозаводська ( I- черга будівництва); 

- облаштування трамвайної розв’язки кільця в районі вул. Рязанова. 

Реконструкція вуличної мережі: 

- реконструкція вуличної мережі від вул. Іллічівської до пр. Миру; вул. 

Лебединського – від вул. Урицького до вул. Кобилянського; вул. Електроніки  до 

вул. Волгоградської; 

- розширення автомобільних доріг в районі примикання об’їзної автодороги 

на Дніпропетровське шосе, та в районі виїзду з мкр. Східний -1 на об’їзну 

автодорогу; 

- розширення автомобільної дороги від вул. Електрозаводської до СТО 

швидкісного трамваю; 

       - устрій світлофорних перехресть міста. 
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20. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 
Таблиця 20.1  

 Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан на 

01.01.2011 

Розрахунковий 
строк на 

01.01.2030 

 1 2 3 4 

1 Населення тис.чол. 666,393 641,143 

2 Територія, усього                                га 43 000,20 43 000,20 

3 Житловий фонд                         
тис. м2 

тис. кількість
квартир 

16 918,2 
240,454 

17 986,2 
264,49 

 - багатоквартирний тис.м2/% 12 543,02/74,1 13 305,09/73,9 

 - садибний тис.м2/% 4 375,18/25,9 4 681,11/26,1 

 Житлова забезпеченість, усього м2/люд. 25,4 28,2 

 - в багатоквартирній забудові м2/люд. 24,5 27,9 

 - в садибній забудові м2/люд. 28,3 28,4 

4 Баланс територій    

 - житлова забудова га 3 717,07 4 505,67 

 - цивільна забудова га 2 325,13 3 230,13 

 - рекреаційні зони (зони відпочинку) га 3 048,45 4 728,46 

 
- промислова, в тому числі 
 комунально – складська 

га 16 216,47 18 455,57 

 - зовнішнього транспорту га 2 560,75 3 520,0 

 - для технічної інфраструктури га 252,61 380,25 

 - спецпризначення га 3 338,75 3 500,10 

 - сільськогосподарського використання га 7 385,37 1 000,50 

 - ліси та інші лісовкриті площі га 2 805,56 3 200,0 

 - землі під водоймами га 1 328,04 1 328,04 

 
- території, для яких необхідні 
інженерні заходи 

га 22,0 300,0 

5 Сфера обслуговування    

 - Дитячі дошкільні заклади  тис. місць 23,077 24,834 

 На 1 000 чол. населення місць 35,0 39,0 

 - Загальноосвітні школи тис. місць 61,785 49,748 

 На 1 000 чол. населення місць 93,0 78,0 
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 Продовження таблиці 20.1  

 Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан на 

01.01.2011 

Розрахунковий 
строк на 

01.01.2030 

 1 2 3 4 

 - Лікарні  тис. ліжок 6,558 11,295 

 На 1 000 чол. населення ліжок 10,0 18,0 

 - Поліклініки 
тис. 

відвідувань 
на зміну 

18,832 16,081 

 На 1 000 чол. населення 
відвідувань 
за зміну 

28,0 25,0 

 - Пожежні депо 
пожежних 
автомобілів 

37 47 

 На 1 000 чол. населення 
пожежних 
автомобілів 

0,06 0,07 

6 Транспорт     

 Довжина магістральних вулиць,  км 2 528,16 2 628,16 

 у т.ч.: загальноміського значення км 199,53 220,0 

районного значення км 2 328,63 2 500,0 

 
Щільність мережі магістральних 
вулиць 

км/км2 0,47 0,5 

 
Довжина ліній пасажирського 
транспорту (по осі вулиць): 

км 4 868,2 5 000,0 

 - тролейбус км 255,4 265,4 

 - автобус км 2 047,0 2 300,0 

 - швидкісний трамвай км 43,6 73,6 

 - трамвай км 88,11 95,11 

 Щільність транспортної мережі км/км2 5,96 6,0 

 
Загальний об’єм пасажирських 
перевезень, всього 

млн. пас. за 
рік 

135,70 150,0 

 у т.ч. по видах транспорту:    

 - автобус+легковий 
млн. пас. за 

рік 
73,0 75,0 

 - тролейбус 
млн. пас. за 

рік 
21,6 25,0 

 - трамвай 
млн. пас. за 

рік 
23,3 30,0 

 - швидкісний трамвай 
млн. пас. за 

рік 
17,80 20,0 
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 Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан на 

01.01.2011 

Розрахунковий 
строк на 

01.01.2030 

 1 2 3 4 

 
Рівень забезпечення індивідуальним 
транспортом: 
- легкові індивідуальні автомобілі; 

одиниць/тис. 
мешканців; 

-«- 

 
 

144,0 

 
 

150,0 

 
Кількість індивідуального транспорту: 
- легкових автомобілів; 
- вантажних автомобілів 

одиниць 
 

95 919,0 
12 412,0 

 
97 000,0 
12 500,0 

 
Рухомий склад, що обслуговує міські 
маршрути: 

   

 - тролейбус одиниць 64,0 60,0 

 - автобус одиниць 1 300,0 1 200,0 

 - трамвай одиниць 46,0 40,0 

 - швидкісний трамвай одиниць 46,0 40,0 

 

Види зберігання легкового 
індивідуального транспорту, всього, з 
них: 
- в мало- та багатоповерхових гаражах;
- на автостоянках; 

 
 
 

одиниць 
одиниць 

 
 
 

48 310,0 
3 550,0 

 
 
 

60 000,0 
5 000,0 

7 
Інженерне обладнання 
території                        

   

 Водопостачання     

 

Сумарний відпуск води: 
- питної якості 
- технічної якості  
- шахтної 

тис.м3/ рік 
161561 
203059 
17251 

127100 
212400 
16500 

 
Потужність головних споруд питного 
водопроводу (ВОС)         

тис.м3/ добу 950,0 950,0 

 
Джерела водопостачання, що 
використовуються: 

   

 
Радушанський водопровідний 
комплекс 

тис. м3/добу 700,0 700,0 

 
Карачунівський водопровідний 
комплекс 

тис. м3/добу 250,0 250,0 

 Каналізація    

 
Загальне надходження стічних 
вод                

тис.м3/рік 67578 60282 

 
Потужність каналізаційних очисних 
споруд 

тис.м3/добу 458,4 458,4 
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   Продовження таблиці 20.1  

 Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан на 

01.01.2011 

Розрахунковий 
строк на 

01.01.2030 

 1 2 3 4 

 Санітарне очищення території    

 Об’єми побутового сміття тис. м3/рік 1 186,1 1 141,2 

 Удосконалені звалища 
од. /тис. 
м3/рік 

4/580,0 4/560,0 

 Сміттєпереробне підприємство 
од./тис. 
м3/рік 

- 3/360,0 

 Теплопостачання    

 
Потужність централізованих джерел 
тепла (житлово-комунальний сектор) 

МВт 
(Гкал/добу) 

4 429 
(3 808) 

3 150 
(2 709) 

 Подача тепла, всього                            
МВт 

(Гкал/добу) 
2 360 

(2 029) 
2 360 

(2 029) 

 Газопостачання     

 ГРС-1 (482 тис.м3/годину) тис.м3/годину 87,0 87,0 

 ГРС-1А (400 тис.м3/годину) тис.м3/годину 132,0 132,0 

 ГРС-2 (202 тис.м3/годину) тис.м3/годину 142,0 142,0 

 ГРС-3 (100 тис.м3/годину) тис.м3/годину 54,0 54,0 

 ГРС-6 (544 тис.м3/годину) тис.м3/годину 60,0 60,0 

 
ГРС-4 (м. Інгулець) 
(40 тис.м3/годину) 

тис.м3/годину 25,0 25,0 

 
АГРС с.Кам’яне Поле  
(3 тис.м3/годину) 

тис.м3/годину 1,7 1,7 

 
АГРС с.Веселе  
(3 тис.м3/годину) 

тис.м3/годину 1,9 1,9 

 Споживання газу  млн.м3/рік 1643 1416 

 Електропостачання    

 Сумарне електричне навантаження млн. кВт/рік 1,128 1,5 

 Джерела покриття електронавантажень млн. кВт 2,0 2,0 

8 
Інженерна підготовка та захист 
території   

   

 Розчистка русел річок, струмків км 5,6 18,0 

 Розчистка водойм га - 1 600,0 

 Благоустрій пляжів га 0,5 1,0 

 Влаштування дамби обвалування км - 1,0 
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 Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан на 

01.01.2011 

Розрахунковий 
строк на 

01.01.2030 

 1 2 3 4 

 Берегозакріплення км 5,2 7,0 

 Влаштування набережної км 3,0 5,0 

 
Підсипка (намив) території всього (під 
житлову забудову) 

тис. м3 7,8 10,5 

 Заходи по боротьбі з підтопленням га 5,0 85,0 

 Протиерозійні заходи га 240,0 400,0 

 Рекультивація порушених територій га 197,0 1 216,0 

9 
Охорона навколишнього природного 
середовища 

   

 Санітарно-захисні зони, всього тис. га 275,0 283,0 

 у т.ч. озеленення тис. га 5,0 33,0 
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