
     

 

   



 

Кривий Ріг – найбільше місто України, яке має статус обласного значення, 

розташоване у центральній частині українського кристалічного масиву та є 

одним з найбагатших на корисні копалини регіонів України. 

Кривий Ріг – «сталеве серце» України, потужний гірничо-металургійний 

центр світу з розвиненим промисловим комплексом. 

Серед міст в Україні Кривий Ріг займає: 6-е місце за площею, 7-е місце за 

чисельністю. 

Криворіжжя – унікальний у своєму роді та один із найбагатших на корисні 

копалини регіон України. 

Найбільш важливі: рудні родовища, поклади бурого вугілля, мармур, 

доломіти (40% балансових запасів України), покрівельні та талькові сланці, 

сурик, охра, мумії, будівельні піски, суглинки, скандій, ванадій та ще близько 

40 елементів таблиці Менделєєва. 

Добувають три основні промислові типи залізних руд: багаті руди, 

магнетитові і окислені залізисті кварцити. 

Криворіжжя – найбільше родовище на сході Європи і одне з найкращих у 

світі щодо кількості, якості та чистоти залізної руди. 

У Кривому розі добувають 50 видів корисних копалин, 250 мінералів,  

100 гірських порід. 

Найбільш відомі запаси кольорового каміння: авантюрин, аметист, гірський 

кришталь, гранат, джеспіліт, кальцит, кордієрит, лімоніт, магнетит. 
 

На 1 листопада 2018 року чисельність наявного населення Криворізької 

міської ради становить 628 481 осіб. Протягом січня-жовтня 2018 року 

зменшення чисельності відбулося на 3 941 осіб за рахунок природного 

скорочення -4 663 осіб та міграційного приросту на +722 особи. 

У ІІІ кварталі 2018 року середньооблікова чисельність штатних працівників 

підприємств, установ та організацій міста склала 160,7 тис.осіб, що на 2,6% 

менше, ніж за відповідний період минулого року та становить 20,8% 

загальнообласного показника. 

Індустрія міста займає провідне місце у промисловості Дніпропетровщини та 

України в цілому. Кривий Ріг – місто з потужним потенціалом з випуску 

промислової продукції. 

Промисловість міста налічує 137 підприємств з таких галузей, як: гірничо-

добувної та металургійної, машинобудівної, промислових будматеріалів, 

хімічної, поліграфічної, деревообробної, легкої, харчової тощо. 

Промислові підприємства міста Кривого Рогу виробляють найважливіші 

промислові види продукції: залізна руда  



У січні-вересні 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 

126,13 млрд грн, що становить 35,6% у загальному обсязі реалізації 

Дніпропетровської області, по Україні цей показник становить майже 7%. 

 

За останніми статистичними даними в січні-вересні 2018 року  

підприємствами, організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування 

освоєно 12,7 млрд грн капітальних інвестицій, що становить 34,5% вкладень 

по Дніпропетровській області. Підприємствами міста за січень-жовтень  

2018 року виконано будівельних робіт власними силами на суму 3,8 млрд 

грн, що становить 37,9% у загальному обсязі Дніпропетровської області.  

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 

53% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (28,3% 

та 18,7% відповідно). 

 

Інструментом реалізації державної політики підприємництва на місцевому 

рівні є Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в 

м. Кривому Розі на 2017-2020 роки (Програма), яка визначає комплекс 

заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого й 

середнього підприємництва та відкритого партнерства влади, бізнес-

асоціацій і громадських організацій підприємців. 

На сьогодні функціонує понад 10 тис. об’єктів бізнесу, внесок малого й 

середнього підприємництва до міського бюджету складає 42,1%. 

Стабільно працює 52 підприємства харчової промисловості й 23 з них мають 

свої торгові марки, які добре відомі далеко за межами Кривого Рогу. 

Одним із інтенсивних напрямів  діяльності в економіці є  сфера торгівлі та 

ресторанного господарства. У 2018 році торговельна мережа міста Кривого 

Рогу налічує понад 8 тисяч об’єктів торгівлі, загальна торговельна площа яких 

складає  423,7 тис. м2, у тому числі протягом року створено 20 об’єктів 

торгівлі, в яких розпочали роботу близько 100 працівників. 

З метою насичення споживчого ринку якісною продукцією 

товаровиробники постійно розширюють фірмову мережу. У 2017 році 

фірмова мережа зросла на 40 об’єктів торгівлі, а в 2018 ще на 6 одиниць і на 

01.12.2018 в місті працює 102 фірмових магазинів та кіосків.   

 В рамках Програми передбачені кошти в міському бюджеті на часткову 

компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію 

проектів суб’єктів малого й середнього підприємництва для створення нових 

робочих місць. 

Суб’єкти господарювання (переможці конкурсу проектів зі створення нових 

робочих місць) отримують часткову компенсацію в розмірі 75% фактично 

сплачених відсоткових ставок за кредитом через 6 місяців з моменту 

створення робочих місць, за умови їх збереження.  



 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД АМБУЛАТОРІЇ КНП «ЦПМСД №2» КМР 

ЗПСМ ПО ВУЛИЦІ ВАТУТІНА, 43/5 ПРИМІЩЕННЯ 129  

Кошторисна вартість – 7,7 млн грн. Проект направлений  на  вирішення 

нагальної проблеми-збереження і використання незадіяного приміщення 

шляхом його переобладнання під амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини та надання якісних медичних послуг. Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та функціональної доступності прикріпленого 

населення в кількості  4 500 осіб до первинної медико-санітарної допомоги. 

Реконструкція  приміщень під амбулаторію загальною площею 51,25м2. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД 3 АМБУЛАТОРІЇ «ЦЕНТРУ ПМСД  

№3» ПО ВУЛ. ТУХАЧЕВСЬКОГО, 33А 

Кошторисна вартість – 30,0 млн грн. Проект направлений на вирішення 

нагальної проблеми – збереження і використання незадіяного приміщення 

шляхом його переобладнання під амбулаторію загальної практики сімейної 

медицини та надання якісних медичних послуг для 35000 осіб. 

 

ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ № 7 «ЦЕНТРУ ПМСД № 3»  

ЗА АДРЕСОЮ: МКР. 7 ЗАРІЧНИЙ, 9А – РЕКОНСТРУКЦІЯ 

Кошторисна вартість – 6,3 млн грн. З метою надання мешканцям міста 

сучасної первинної допомоги спільно зі Світовим банком проекту 

Міністерства охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на 

службі у людей». Проект направлений на вирішення нагальної проблеми – 

збереження і використання незадіяного приміщення шляхом його 

переобладнання під амбулаторію загальної практики сімейної медицини та 

надання якісних медичних послуг для 10000 осіб. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5»ПО ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО, 9 

Кошторисна вартість – 12,9 млн грн. Відкриття амбулаторії ЗПМС надає змогу 

максимально наблизити надання медичної допомоги населенню, 

забезпечити виявленню захворювань на ранніх стадіях перебігу, своєчасно 

проводити профілактичні та лікувальні заходи. Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та функціональної доступності прикріпленого 

населення в кількості   10 000 осіб до первинної медико-санітарної допомоги. 

Реконструкція  приміщень під амбулаторію загальною площею 480 м2. 

 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«ЦЕНТР ПМСД №5» ПО ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО,141В 

Кошторисна вартість – 25,5 млн грн. Відкриття амбулаторії ЗПМС надає змогу 

максимально наблизити надання медичної допомоги населенню, 

забезпечити виявленню захворювань на ранніх стадіях перебігу, своєчасно 

проводити профілактичні та лікувальні заходи. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ  

АМБУЛАТОРІЇ №5 (ВУЛ. П. МИРНОГО, 18) 

Створення належних умов для роботи медичних працівників та комфортного 

перебування пацієнтів. Наближення надання якісних медичних послуг 

населенню у кількості 11713 осіб. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«ЦЕНТР ПМСД №4» ПО ВУЛ. ШМАКІВСЬКА, 15 

Відкриття амбулаторії ЗПМС надає змогу максимально наблизити надання 

медичної допомоги населенню, забезпечити виявленню захворювань на 

ранніх стадіях перебігу, своєчасно проводити профілактичні та лікувальні 

заходи. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«ЦЕНТР ПМСД №4» НА МКР. ЮВІЛЕЙНИЙ, 8А 

Кошторисна вартість – 7,5 млн грн. З метою надання мешканцям міста 

сучасної первинної допомоги спільно зі Світовим банком проекту 

Міністерства охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на 

службі у людей». Відкриття амбулаторії ЗПМС надає змогу максимально 

наблизити надання медичної допомоги населенню, забезпечити виявленню 

захворювань на ранніх стадіях перебігу, своєчасно проводити профілактичні 

та лікувальні заходи. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ ЦЕНТРУ 

ПМСД №4 ПІД ФІЛЬТР-БОКС АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ №2  

ЗА АДРЕСОЮ: МКРН. СОНЯЧНИЙ, 25А 

Кошторисна вартість – 7,5 млн грн. Реалізація проекту забезпечить 

доступність та якісне надання медичної допомоги на первинному рівні 

мешканцям Саксаганського району і передбачає реконструкцію частини 

приміщень першого поверху для влаштування фільтру-боксу загальної 

практики – сімейної медицини. Площа реконструкції 1802,67 м2. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ «ЦЕНТРУ ПМСД 

№6» ПО ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 21, ПРИМІЩЕННЯ, 17 

Кошторисна вартість – 2,2 млн грн. Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та функціональної доступності прикріпленого 

населення в кількості 9000 осіб, з них дітей 1500,0 осіб. до первинної медико-

санітарної допомоги. Реконструкція  приміщень під амбулаторію загальною 

площею 391 м2.   



РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«ЦЕНТРУ ПМСД №1» ПО ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 24 

Кошторисна вартість – 3,1 млн грн.  Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та функціональної доступності прикріпленого 

населення в кількості 3301 осіб, з них дорослих – 2926, дітей – 375. до 

первинної медико-санітарної допомоги. Реконструкція  приміщень під 

амбулаторію загальною площею  100 м2. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ №3  

КНП «ЦЕНТР ПМСД №7» ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДРУЖБИ, 2 

Кошторисна вартість – 12,4 млн грн. Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та функціональної доступності прикріпленого 

населення в кількості 9385  осіб, з них дорослих – 7478 осіб, дітей – 1907 осіб  

до первинної медико-санітарної допомоги. Реконструкція  приміщень під 

амбулаторію загальною площею 690,9 м2. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ  

КЗ «КРИВОРІЗЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ №1»  

ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮРІЯ КАМІНСЬКОГО, 5 

Кошторисна вартість – 50,0 млн грн. Проект направлений на підвищення 

ефективності системи опалення та відновлення гарячого водопостачання    

для покращення умов перебування в комунальному закладі та надання 

якісних медичних послуг шляхом заміни системи опалення та гарячого 

водопостачання з централізованого на індивідуальне.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА 3-МУ ПОВЕРСІ ОПЕРАЦІЙНОГО 

БЛОКУ КЗ «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2» ДОР 

Кошторисна вартість – 4,8 млн грн. Мета – надання мешканцям міста сучасної 

стаціонарної медичної допомоги в інтервенційній кардіології та загальній 

ангіографії та для розміщення агіографічної системи. 

 

ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ КЗ «КРИВОРІЗЬКА 

ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ №1 «ДОР»ПО ВУЛ. Ю.КАМІНСЬКОГО, 5  

– ЗАМІНА ВІКОННИХ, ДВЕРНИХ БЛОКІВ БУДІВЕЛЬ  

Кошторисна вартість – 3,5 млн грн. Мета – покращення перебування 

пацієнтів в закладі, для проведення енергозберігаючих заходів. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«ЦЕНТРУ ПМСД №4» ПО ВУЛ. ПАВЛИКА МОРОЗОВА, 15 

Кошторисна вартість 5,4 млн грн. Мета -  надання мешканцям міста сучасної 

первинної допомоги спільно зі Світовим банком проекту Міністерства 

охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у 

людей». 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«ЦЕНТРУ ПМСД №6» ПО ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, 18 

Кошторисна вартість 4,5 млн грн. Мета – надання мешканцям міста сучасної 

первинної допомоги спільно зі Світовим банком проекту Міністерства 

охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у 

людей». 

 

«РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«ЦЕНТР ПМСД №4» НА МКР. СОНЯЧНИЙ, 25А 

Кошторисна вартість 20,8 млн грн. Відкриття амбулаторії ЗПМС надає змогу 

максимально наблизити надання медичної допомоги населенню, 

забезпечити виявленню захворювань на ранніх стадіях перебігу, своєчасно 

проводити профілактичні та лікувальні заходи. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ  

«ЦЕНТРУ ПМСД №2» ПО ВУЛ. ВАТУТІНА, 61 

Кошторисна вартість – 3,9 млн грн. Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та функціональної доступності прикріпленого 

населення в кількості 4500 осіб до первинної медико-санітарної допомоги. 

Реконструкція  приміщень під амбулаторію загальною площею 51,25 м2. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ МКЗ «ПК «МИСТЕЦЬКИЙ» (РЕМОНТ 

ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ ТА РЕМОНТ ПОКРІВЛІ) ПО ВУЛ. БИКОВА, 2 

Кошторисна вартість – 10,9 млн грн. Сучасний естетичний вигляд будівлі 

сприятиме успішній роботі закладу, зацікавленості творчим життям міста. 

Надасть можливість покращити умови для комфортного перебування 

мешканців, тим самим збільшить кількісні показники відвідувачів та створить 

гідні умови для працівників культури й творчого розвитку їх вихованців. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 2А, ПІД 

РОЗМІЩЕННЯ КП «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК» 

Кошторисна вартість – 25 млн грн. Впровадження проекту надасть 

можливість значно розширити театральну діяльність, забезпечити 

доступність лялькового мистецтва широким верствам населення, створити у 

подальшому інформаційний центр для керівників дитячих театральних 

колективів міста, проводити дитячі та професійні фестивалі й конкурси 

театрального мистецтва, а найголовніше – постановки вистав з 

використанням інноваційних сучасних технологій. Місто Кривий Ріг отримає 

новий унікальний центр дитячого дозвілля – казкове містечко для родинного 

відпочинку «Криворізький діснейленд». Проект направлений на розширення 

театральної діяльності, забезпечення доступності лялькового мистецтва 

широким верствам населення, відвідування 190 глядачами вистав, в 

постановках яких використовуватимуться інноваційні сучасні технології.  

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ КП «КРИВОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР 

ДРАМИ ТА МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

Кошторисна вартість – 19,7 млн грн. Проект направлений на покращення 

надання послуг в театральної діяльності, на створення належних умов для 

комфортного перебування відвідувачів театру, втілення інноваційних 

сучасних технологій при постановці вистав.  

 

НОВЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ КЗ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ 

НЕЗАВЕРШЕНОЇ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. САЛАСЮКА, 66А 

Кошторисна вартість – 41 млн грн. Підвищення рівня усестороннього розвитку 

дітей шляхом створення центру позашкільної освіти на  базі незавершеної 

будівництвом нежитлової будівлі. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. КРАСНОЯРСЬКІЙ, 9 ПІД 

РОЗМІЩЕННЯ ДНЗ 

Кошторисна вартість – 19,5 млн грн. Проект направлений на розширення 

мережі дошкільних навчальних закладів міста шляхом реконструкції  будівлі 

під дошкільний навчальний заклад  на 35 місць. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДІВЛІ КЗ «ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №231 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» 

Кошторисна вартість – 16,9 млн грн. 

 

 
Триває робота в напрямку реалізації в місті проекту «Заходи 

енергоефективності в місті Кривий Ріг, Україна» у рамках співпраці з 

Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), а саме 

виконання капітального ремонту шляхом проведення комплексної 

термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу». 

Проектом передбачається виконання комплексу заходів з термомодернізації 

будівлі дошкільного навчального закладу та модернізації інженерних мереж, 



у тому числі утеплення стін та покрівлі, установлення рекупераційних 

вентиляційних установок у групах, реконструкції внутрішньої системи 

опалення та встановлення індивідуального теплового пункту. 

Реалізація проекту із заходів з енергозбереження, підвищення 

енергоефективності будівлі комунального закладу шляхом комплексної 

термомодернізації  (утеплення стін – 1321 м2, заміна вікон – 375 м2, утеплення 

перекриття – 1249 м2, модернізація освітлення, заміна опалення тощо). 

Потужність нової системи опалення 140 кВт.  

В листопаді 2018 року між Північною екологічною фінансовою корпорацією 

та Криворізькою міською радою були підписані кредитний договір на суму  

6602,8 тис. грн. та договір про грант на суму до 94990 євро.  

Наразі ведеться робота з підготовки та проведення процедури конкурсних 

торгів. Реалізація проекту запланована на 2019 рік. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Кошторисна вартість – всього 332,7 млн грн. Планується здійснити часткові 

заходи: індивідуальні теплові пункти, часткова заміна труб у підвалі, заміна 

вікон, системи опалення, вентиляції та ін. в наступних закладах: КЗОШ №45, 

55, 78, 112, 125, 126, 32, 68, 113, 124, 118, 19, 122, 108, 26, 103, 22, 85, 99, 114; 

Криворізькій Тернівській гімназії, Тернівському ліцеї КНВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів», 

Криворізькій гімназії №49, 91, Криворізькому природничо-науковому ліцеї, 

Криворізькій педагогічній гімназії, КПНЗ «Клуб «Юний авіатор», 

Криворізькому науково-технічному металургійному ліцеї №81, ДНЗ №115, 

271, 113, 206, 175, 190, 300, 81, 130, 183, 227, 236, 241, 79, 294, 161. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ НА ТЕРИТОРІЇ КПНЗ 

«ДЮСШ №10» ПО ВУЛ. БИКОВА, 4 

Кошторисна вартість – 20 млн грн.  Проект реалізуватиметься з метою 

можливості проведення на високому рівні соціальних стандартів  

тренувальних занять та змагань різного рівня. Загальний розмір ігрового 

поля 144*70, (площа 1,008 га.) Реконструкція існуючого футбольного поля  під 

прямокутне трав'яне поле розміром 100*70. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ  

СТАДІОНУ «МЕТАЛУРГ» КПНЗ «ДЮСШ №1» 

Кошторисна вартість – 147,15 млн грн. Комплекс робіт по реконструкції 

існуючих приміщень стадіону: роздягальні для команд з туалетами та 

душовими,спортивні зали для тренувань, кімната для суддів, кімната для 

медперсоналу, коридори стадіону, адміністративні приміщення, заміна 

покрівлі трибун, заміна сидінь для глядачів, заміна збірних залізобетонних 

плит трибун, заміна сидінь для глядачів, заміна мереж водопостачання, 

водовідведення, електропостачання, освітлення та опалення, заміна фізично 

та морально зношеного пластику зі стелі та стін на сучасні екологічні 

матеріали, замінна покриттів підлог, влаштування систем вентиляції та 

кондиціювання, внутрішні оздоблювальні роботи. 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАЛАЦУ ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ  

КПНЗ «ДЮСШ №1» 

Планується ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки 

великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, загально-будівельні 

роботи (1,2,3 поверхи), Монтаж технологічного устаткування (стійка 

реєстратора), покрівля, дефекти, утеплення чаші басейну, водопостачання та 

каналізація, технологічні трубопроводи, електроосвітлення (1,2,3 поверхи), 

електромонтажні роботи (1,2,3 поверхи), блискавкозахист, мережі зв'язку, 

чаша басейну (обл.плитка, тумби для стрибків. 

 

ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНОСТІ РІЧКИ СТАРА САКСАГАНЬ В ЦЕНТРАЛЬНО-

МІСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДАЧА ВОДИ) 

Кошторисна вартість – 2,8 млн грн. Системний водообмін річки в обсязі  

860 тис. м3 дозволяє запобігти замуленню раніше розчиненої ділянки русла 

річки, покращує її екологічний стан та забезпечує підтримання належного  

санітарно-гігієнічного та екологічного стану прибережної території, 

відновлення рекреаційних властивостей водного об’єкту, розташованого в 

історичному та культурному центрі міста. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА 

 
Кошторисна вартість – 1,2 млн грн. З метою забезпечення мешканців міста 

актуальною інформацією про стан повітря планується розробка мобільного 

додатку «ЕКОМОНІТОРИНГ», а також висвітлення у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» 

на офіційному порталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» 

даних автоматизованих постів підприємств групи МЕТІНВЕСТ-ХОДЛДИНГ,  

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». Тобто 

у режимі он-лайн висвітлюватимуться дані 28 автоматизованих постів 

спостереження, з яких 5 – міські, 23 – промислових підприємств. 

 Використання найкращих технологій дозволить оперативно відстежувати 

зміни у стані атмосферного повітря міста, пересвідчуватись у екологічній 

ефективності повітроохоронних заходів. Також сприятиме поліпшенню стану 

атмосферного повітря та досягнення нормативних показників його якості. 

 



ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ МІСТА ЗА РАХУНОК: 

Капітальний ремонт 138 контейнерних майданчиків. Кошторисна вартість –  

13,8 млн грн. 

Інвентаризація 200 контейнерних майданчиків. Кошторисна вартість – 0,4 млн 

грн. 

Придбання 100контейнерних систем. Кошторисна вартість – 2,7 млн грн. 

Придбання 30 контейнерів об’ємом 6 м3. Кошторисна вартість – 1,2 млн грн. 

Придбання 200 контейнерів об’ємом 1,1 м3. Кошторисна вартість – 2 млн грн. 
 

БУДІВНИЦТВО КОРДОДРОМУ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ «ЮВІЛЕЙНИЙ» В 

ДОВГИНЦІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

Кошторисна вартість – 5,6 млн грн. Створення сучасних зон дозвілля та 

відпочинку і розваг різноманітних груп населення. 
 

НОВЕ БУДІВНИЦТВО МОСТУ В ПАРКУ ІМ. Ю.ГАГАРІНА 

Кошторисна вартість – 10,6 млн грн. Проект реалізується з метою  розвитку 

транспортної інфраструктури міста. Його реалізація надасть можливість  

перетинати річку Саксагань по мосту у напрямку в парк ім. Ю. Гагаріна. 

Довжина мосту 65,1 п.м. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО  

ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА 

Реконструкція  підземного переходу здійснюватиметься з метою  запобігання 

підтоплення та руйнування конструкцій підземного переходу, забезпечення 

безпечного підземного руху пішоходів. Загальна площа реконструкції -  

1109,0 м2.   

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ 

Кошторисна вартість – 75,0 млн грн. Поліпшення технічного стану 

конструктивних елементів, ліфтового обладнання будинків та умов 

проживання мешканців. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНА, 42 

Кошторисна вартість – 7,0 млн грн. Поліпшення технічного стану 

конструктивних елементів, ліфтового обладнання будинків та умов 

проживання мешканців. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ВУЛ.БАЖОВА, 8 

Кошторисна вартість – 2,0 млн грн. Поліпшення технічного стану 

конструктивних елементів, ліфтового обладнання будинків та умов 

проживання мешканців. 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ВУЛ. СТЕПОВОЇ ДЕВІЗІЇ, 3 

Кошторисна вартість – 1,6 млн грн. Поліпшення технічного стану 

конструктивних елементів, ліфтового обладнання будинків та умов 

проживання мешканців. 



МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ (І ЕТАП) 

Кошторисна вартість – 32 млн євро – кредит ЄІБ; 6,4 млн євро – грант фонду 

Е5Р. Проектом передбачено установлення нових 5-ти районних котельних та 

модернізації котельні «Гігант» із виведенням з експлуатації фізично та 

морально застарілої котельні з надлишковою потужністю й низькою 

енергоефективністю на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

 

НОВЕ БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ОСНОВІ 

НЕЗАВЕРШЕНОГО ГУРТОЖИТКУ ПО ВУЛ. ТУПОЛЄВА 

Кошторисна вартість – 60 млн грн. Замовник на будівництво – департамент 

капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації 

Направлено документацію до відділу ДАБК для отримання дозволу на 

початок будівельних робіт. Генеральний підрядник – ТОВ «Крайт і К». 

 

ОНОВЛЕННЯ ТРОЛЕЙБУСНОГО ПАРКУ МІСТА КРИВОГО РОГУ 

Кошторисна вартість – 10 млн євро за договорами Європейського банку 

реконструкції та розвитку. Відповідно до проекту передбачається закупівля 

до 50 од. нових сучасних тролейбусів 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ  

ДРУГОГО КОРПУСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПЛ. МОЛОДІЖНА, 1 

Кошторисна вартість – 50 млн грн. Проект реконструкції адміністративної 

будівлі під розміщення Центру надання адміністративних послуг 

«Муніципальний центр послуг м. Кривий Ріг» надасть змогу збільшити площу 

для прийому громадян, забезпечити умови для комфортного перебування 

відвідувачів та надання їм якісних адміністративних послуг, можливість 

доведення візитів до 400 тис. осіб. 

 
  



ДОДАТОК 

 
благоустрій Будівництво кордодрому на території 

парку «Ювілейний» в Довгинцівському 

районі 

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного 

доступу усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг 

благоустрій Нове будівництво мосту в парку ім. 

Ю.Гагаріна 

Проект реалізується з метою  розвитку 

транспортної інфраструктури міста. Його 
реалізація надасть можливість  

перетинати річку Саксагань по мосту у 

напрямку в парк ім. Ю. Гагаріна. 

Довжина мосту 65,1  п.м. 

благоустрій Реконструкція парку ім.Федора 

Мершовцева (ІІ черга) 

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного 

доступу усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг, 
що сприяє піднесенню культури та 

духовності молодого покоління, 

утвердженню здорового способу життя 

благоустрій Реконструкція підземного пішохідного 

переходу на вул. Лермонтова 

Реконструкція  підземного переходу 

здійснюватиметься з метою  запобігання 

підтоплення та руйнування конструкцій 

підземного переходу, забезпечення 

безпечного підземного руху пішоходів. 

Загальна площа реконструкції – 1109,0 
м2.   

виробництво Індустріальний парк «Кривбас» Пошук керуючої компанії 

індустріального парку «Кривбас», 

інформаційне забезпечення 

розроблення всіх видів містобудівної та 

проектної документації, застосування 

рішень містобудівної документації при 

плануванні й забудові територій, 

здійснення містобудівного моніторингу 

дитячі садки Реконструкція будівлі на вул. 
Красноярській, 9 під розміщення ДНЗ  

Проект направлений на розширення 
мережі дошкільних навчальних закладів 

міста шляхом реконструкції  будівлі під 

дошкільний навчальний заклад  на 35 

місць. 

дитячі садки Капітальний ремонт шляхом 

проведення комплексної 

термомодернізації будівлі 

комунального закладу «ДНЗ (ясла-

садок) №231 комбінованого типу за 
адресою: пр-т. Миру, 48а 

Підвищення енергоефективності будівлі 

комунального закладу шляхом 

комплексної термомодернізації 

(утеплення стін – 1321 м2, заміна вікон – 

375 м2, утеплення перекриття – 1249 м2, 
модернізація освітлення, заміна 

опалення тощо). Потужність нової 

системи опалення 140 кВт. Проект 

направлений на підвищення 

енергоефективності будівлі 

комунального закладу, зменшення 

споживання енергетичних ресурсів та 

покращення умов перебування в закладі 
200 дітей 



дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (дитячий 

садок) №79 художньо-естетичного 

профілю» по вул. Святогеоргіївська, 7д 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №81 комбінованого типу» по 

вул. мкр-н Гірницький, 46а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №113» по вул. Ракітіна, 18а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-
садок) №115» по вул. Мирівська, 29 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №130» по вул. Вернадського, 

169а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №161» по вул. Сонячна, 7 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №175 комбінованого типу» по 
вул. Яроша, 1а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №183» по вул. Соборності, 85а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №190» по вул. м-н Сонячний, 8а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №206» по вул. Міжпланетна, 13 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-
садок) №227 комбінованого типу» по 

вул. Соборності, 88а 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №236 комбінованого типу» по 

вул. Дніпровське шосе, 60 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №241 комбінованого типу» по 

пр-т. Миру, 18 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №271» по вул. Сергія 
Колачевського, 150 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №294 комбінованого типу» по 

вул. Миколаївське шосе, 13а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

дитячі садки Капітальний ремонт КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №300» по бульв. Вечірній, 21 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

екологія Відновлення водності річки Стара 

Саксагань в Центрально-Міському 

районі (подача води) 

Для підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму річки Стара 

Саксагань, запобігання її замуленню 
щорічно у весняно-літній період 

здійснюватиметься подача води з 

Карачунівського водосховища в обсязі 

860 тис. м3.  

екологія Удосконалення системи моніторингу 

навколишнього природного 

середовища міста 

З метою забезпечення мешканців міста 

актуальною інформацією про стан 

повітря планується розробка мобільного 

додатку «ЕКОМОНІТОРИНГ», а також 

висвітлення у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» 
на офіційному порталі міста Кривого 

Рогу «Криворізький ресурсний центр» 



даних автоматизованих постів 

підприємств групи МЕТІНВЕСТ-

ХОДЛДИНГ, ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг» та ПАТ «ХайдельбергЦемент 

Україна». Поліпшення стану 

атмосферного повітря та досягнення 

нормативних показників його якості. 

екологія Капітальний ремонт контейнерних 
майданчиків 138 одиниць 

Поліпшення санітарного стану міста 

екологія Інвентаризація контейнерних 

майданчиків 200 одиниць 

Поліпшення санітарного стану міста 

екологія Придбання 100 контейнерних систем Поліпшення санітарного стану міста 

екологія Придбання 30 контейнерів об’ємом 6 

м3 

Поліпшення санітарного стану міста 

екологія Придбання 200 контейнерів об’ємом 1,1 

м3 

Поліпшення санітарного стану міста 

житлове 

будівництво 

Нове будівництво житлового будинку 

на основі незавершеного будівництвом 

гуртожитку по вул. Туполєва 

Замовник на будівництво – департамент 

капітального будівництва 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації. Направлено 
документацію до відділу ДАБК для 

отримання дозволу на початок 

будівельних робіт. Генеральний 

підрядник – ТОВ «Крайт і К». 

ЖКГ Капітальний ремонт 99 ліфтів Поліпшення технічного стану 

конструктивних елементів, ліфтового 

обладнання будинків та умов 

проживання мешканців. 

ЖКГ Капітальний ремонт гуртожитку по вул. 

Старовокзальна, 42 

Поліпшення технічного стану 

конструктивних елементів, ліфтового 
обладнання будинків та умов 

проживання мешканців. 

ЖКГ Капітальний ремонт будинку  вул. 

Бажова, 8 

Поліпшення технічного стану 

конструктивних елементів, ліфтового 

обладнання будинків та умов 

проживання мешканців. 

ЖКГ Капітальний ремонт будинку по вул. 

Степової Девізії, 3 

Поліпшення технічного стану 

конструктивних елементів, ліфтового 

обладнання будинків та умов 
проживання мешканців. 

культура Реконструкція будівлі, розташованої за 

адресою: вул. Житомирська, 2а, під 

розміщення комунального 

підприємства «Криворізький міський 

театр ляльок» 

Проект направлений на розширення 

театральної діяльності, забезпечення 

доступності лялькового мистецтва 

широким верствам населення, 

відвідування 190 глядачами вистав, в 

постановках яких 

використовуватимуться інноваційні 

сучасні технології.  

культура Мала сцена КП «Криворізький 
академічний міський театр драми та 

музичної комедії імені Тараса 

Шевченка» – реконструкція 

Проект направлений на покращення 
надання послуг в театральної діяльності, 

на створення належних умов для 

комфортного перебування відвідувачів 

театру, втілення інноваційних сучасних 

технологій при постановці вистав.  

культура Капітальний ремонт будівлі МКЗ «ПК 

«Мистецький» КМР (ремонт фасаду з 

утепленням та ремонт покрівлі) за 

адресою: вул. Бикова, 2 

Сучасний естетичний вигляд будівлі 

сприятиме успішній роботі закладу, 

зацікавленості творчим життям міста. 

Надасть можливість покращити умови 
для комфортного перебування 

мешканців, тим самим збільшить 

кількісні показники відвідувачів та 

створить гідні умови для працівників 



культури й творчого розвитку їх 

вихованців. 

культура Реконструкція будівлі КПНЗ «Палац 

дитячої та юнацької творчості 

Центрально-Міського району» по вул. 

Ракетна, 1к 

Створення належних умов для 

забезпечення рівного та вільного 

доступу усіх вікових груп населення для 

отримання якісних культурних послуг, 

що сприяє піднесенню культури та 

духовності молодого покоління, 
утвердженню здорового способу життя 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію №2 «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №4» з 

цілодобовим відділенням невідкладної 

допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 

25а 

Реалізація проекту надасть змогу 

покращити надання медичної допомоги 

населенню у кількості 12334 осіб, у тому 

числі дорослих -10478 осіб, дітей – 1856 

осіб.  Площа реконструкції 1802,67 м2 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №2» по 
вул. Ватутіна, 61 

Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та 

функціональної доступності 
прикріпленого населення в кількості 4 

500 осіб до первинної медико-санітарної 

допомоги. Реконструкція  приміщень під 

амбулаторію загльною площею 51,25м2.  

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №2» по  

вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129  

Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та 

функціональної доступності 

прикріпленого населення в кількості 9 

190 осіб до первинної медико-санітарної 
допомоги. Реконструкція  приміщень під 

амбулаторію загльною площею 728 м2.   

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №1» по 

вул. Івана Сірка, 24  

Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та 

функціональної доступності 

прикріпленого населення в кількості 

3301 осіб, з них дорослих – 2926, дітей – 

375. до первинної медико-санітарної 

допомоги. Реконструкція  приміщень під 
амбулаторію загльною площею 100 м2 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №5» по 

вул. Рокоссовського, 9, приміщення 26 

Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та 

функціональної доступності 

прикріпленого населення в кількості 

10000 осіб до первинної медико-

санітарної допомоги. Реконструкція  

приміщень під амбулаторію загльною 

площею 480 м2.  

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №5» по 

вул. Вернадського,141в  

Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та 

функціональної доступності 

прикріпленого населення в кількості 16 

710 осіб до первинної медико-санітарної 

допомоги. Реконструкція  приміщень під 

амбулаторію загльною площею 570,6 м2.  

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію №3 комунального 
некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

№7» за адресою: вул. Дружби, 2  

Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та 
функціональної доступності 

прикріпленого населення в кількості 

9385 осіб, з них дорослих – 7478 осіб, 

дітей – 1907 осіб до первинної медико-

санітарної допомоги. Реконструкція 

приміщень під амбулаторію загальною 

площею 690,9 м2. 



охорона 

здоров’я 

Реконструкція системи опалення та 

гарячого водопостачання з 

централізованого на індивідуальне 

комунального закладу «Криворізька 

інфекційна лікарня №1» за адресою: 

вул. Юрія Камінського, 5 

Проект направлений на підвищення 

ефективності системи опалення та 

відновлення гарячого водопостачання 

для покращення умов перебування в 

комунальному закладі та надання 

якісних медичних послуг шляхом заміни 

системи опалення та гарячого 

водопостачання  з централізованого на 
індивідуальне.  

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі головного 

корпусу комунального закладу 

«Криворізька інфекційна лікарня №1» 

за адресою: вул. Юрія Камінського, 5,  

Реалізація проекту забезпечить якісне 

медичне обслуговування дитячого 

населення міста Кривого Рогу та 

прилеглих районів в кількості 144520 

дітей. Загальна площа будівлі головного 

корпусу інфекційної лікарні, що 

підлягатиме капітальному ремонту 

3608,9 м2.  

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 3 

амбулаторії «Центру первинної медико-

санітарної допомоги №3» по вул. 

Тухачевського, 33а  

З метою надання мешканцям міста 

сучасної первинної медичної допомоги  

спільно зі Світовим банком проекту 

Міністерства охорони здоров'я України 

«Поліпшення охорони здоров'я на 

службі у людей» 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії 

№5 (вул. П. Мирного, 18) 

Створення належних умов для роботи 

медичних працівників та комфортного 

перебування пацієнтів. Наближення 
надання якісних медичних послуг 

населенню у кількості 11713 осіб 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №4» по вул. 

Шмаківська, 15 

Відкриття амбулаторії ЗПМС надає змогу 

максимально наблизити надання 

медичної допомоги населенню, 

забезпечити виявленню захворювань на 

ранніх стадіях перебігу, своєчасно 

проводити профілактичні та лікувальні 

заходи. 

охорона 
здоров’я 

Реконструкція приміщень під 
амбулаторію «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №4» на мкр. 

Ювілейний, 8а 

Відкриття амбулаторії ЗПМС надає змогу 
максимально наблизити надання 

медичної допомоги населенню, 

забезпечити виявленню захворювань на 

ранніх стадіях перебігу, своєчасно 

проводити профілактичні та лікувальні 

заходи. 

охорона 

здоров’я 

Приміщення під амбулаторію № 7 

«Центру первинної медико-санітарної 

допомоги № 3» за адресою: мкр. 7 
Зарічний, 9а – реконструкція 

Проект направлений на вирішення 

нагальної проблеми – збереження і 

використання незадіяного приміщення 
шляхом його переобладнання під 

амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини та надання якісних 

медичних послуг для 10 000 осіб 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №4» по 

вул. Павлика Морозова, 15  

З метою надання мешканцям міста 

сучасної первинної медичної допомоги  

спільно зі Світовим банком проекту 

Міністерства охорони здоров'я України 
«Поліпшення охорони здоров'я на 

службі у людей» 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №6» по 

вул. Переяславській, 18  

З метою надання мешканцям міста 

сучасної первинної медичної допомоги  

спільно зі Світовим банком проекту 

Міністерства охорони здоров'я України 

«Поліпшення охорони здоров'я на 

службі у людей» 



охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №6» по 

вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 

17  

Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та 

функціональної доступності 

прикріпленого населення в кількості 

9000 осіб, з них дітей 1500,0 осіб. до 

первинної медико-санітарної допомоги. 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію загльною площею 391 м2.   

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень на 3-му 

поверсі будівлі операційного блоку КЗ 

«Криворізька міська клінічна лікарня 

№2» ДОР за адресою: площа 30-ти 

річчя Перемоги, 2 

Мета – надання мешканцям міста 

сучасної стаціонарної медичної 

допомоги в інтервенційній кардіології та 

загальній ангіографії та для розміщення 

агіографічної системи. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №4» на мкр. 

Сонячний, 25а 

Відкриття амбулаторії ЗПМС надає змогу 

максимально наблизити надання 

медичної допомоги населенню, 

забезпечити виявленню захворювань на 
ранніх стадіях перебігу, своєчасно 

проводити профілактичні та лікувальні 

заходи. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень під 

амбулаторію «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №2» по 

вул. Ватутіна, 61 

Проект реалізується з метою 

забезпечення територіальної та 

функціональної доступності 

прикріпленого населення в кількості 

4500 осіб до первинної медико-

санітарної допомоги. Реконструкція  
приміщень під амбулаторію загальною 

площею 51,25 м2. 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція приміщень 1-го поверху 

КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня 

№2 ДОР» під відділення екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги за 

адресою: майдан 30-річчя Перемоги, 2 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

охорона 

здоров’я 

Капітальний ремонт лікарні №9 за 

адресою: вул. Женевська, 6б 

Створення належних умов для 

комфортного перебування мешканців  

міста у закладі охорони здоров’я. 

спорт Реконструкція стадіону на території 

комунального позашкільного 

навчального закладу «ДЮСШ №10» за 

адресою: вул. Бикова, 4 

 Проект реалізуватиметься з метою 

можливості проведення на високому 

рівні соціальних стандартів  

тренувальних занять та змагань різного 

рівня.  Загальний розмір ігрового поля 

144*70, (площа 1,008 га.) Реконструкція 

існуючого футбольного поля  під 

прямокутне трав'яне поле розміром 

100*70. 

спорт Капітальний ремонт палацу водних 

видів спорту КПНЗ «ДЮСШ №1» по пр-

т. Металургів, 5 

Планується ремонт з технічного 

переоснащення системи водопідготовки 

великої чаші, загально-будівельні 

роботи (1,2,3 поверхи), монтаж 

технологічного устаткування (стійка 

реєстратора), покрівля, дефекти, 

утеплення чаші басейну, водопостачання 

та каналізація, технологічні 
трубопроводи, електроосвітлення, 

електромонтажні роботи, 

блискавкозахист, мережі зв'язку, чаша 

басейну (обл.плитка, тумби для стрибків. 

спорт Реконструкція спортивного комплексу 

«Металург» КПНЗ «ДЮСШ №1» по пр-т. 

Металургів, 5 

Комплекс робіт по реконструкції 

існуючих приміщень стадіону: 

роздягальні для команд з туалетами та 

душовими, спортивні зали для 

тренувань, кімната для суддів, кімната 



для медперсоналу, коридори стадіону, 

адміністративні приміщення, заміна 

покрівлі трибун, заміна сидінь для 

глядачів, заміна збірних залізобетонних 

плит трибун, заміна сидінь для глядачів, 

заміна мереж водопостачання, 

водовідведення, електропостачання, 

освітлення та опалення, заміна фізично 
та морально зношеного пластику зі стелі 

та стін на сучасні екологічні матеріали, 

замінна покриттів підлог, влаштування 

систем вентиляції та кондиціювання, 

внутрішні оздоблювальні роботи. 

спорт Будівництво спортивного плавального 

басейну на території КПНЗ «ДЮСШ 

№3» по вул. Зарічній, 3 

Створення умов для розвитку і 

популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення різних 

вікових категорій  в будь-яку пору року 

спорт Реконструкція стадіону, розташованого 

на території КПНЗ «ДЮСШ №3» по вул. 

Зарічній, 3  

Створення умов для розвитку і 

популяризації спорту та зорового 

способу життя, оздоровлення різних 

вікових категорій  в будь-яку пору року 

теплопостачання Модернізація системи теплопостачання 

міста Кривого Рогу (І етап) 

Проектом передбачено установлення 

нових 5-ти районних котельних та 

модернізації котельні «Гігант» із 

виведенням з експлуатації фізично та 

морально застарілої котельні з 
надлишковою потужністю й низькою 

енергоефективністю на території ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» 

транспорт Створення транспортно-логістичного 

центру  

Створення на базі КП «Міжнародний 

аеропорт «Кривий Ріг» транспортно-

логістичного центру, що буде 

здійснювати перевезення в сегменті low-

cost, туристичні чартери та вантажні, 

зокрема поштові перевезення. 

транспорт Оновлення тролейбусного парку міста 
Кривого Рогу 

Відповідно до проекту передбачається 
закупівля до 50 од. нових сучасних 

тролейбусів 

ЦНАП Реконструкція адміністративної будівлі 

другого корпусу за адресою: площа 

Молодіжна, 1 

Проект реконструкції адміністративної 

будівлі під розміщення Центру надання 

адміністративних послуг 

«Муніципальний центр послуг м. Кривий 

Ріг» надасть змогу збільшити площу для 

прийому громадян, забезпечити умови 

для комфортного перебування 
відвідувачів та надання якісних 

адміністративних послуг, можливість 

доведення візитів до 400 тис. осіб. 

школи Нове будівництво будівлі КЗ 

позашкільної освіти на базі 

незавершеної будівництвом нежитлової 

будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а 

Підвищення рівня усестороннього 

розвитку дітей шляхом створення центру 

позашкільної освіти на  базі 

незавершеної будівництвом нежитлової 

будівлі 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №19» по вул. І. 

Авраменка, 20 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №22» по вул. 

Стрєльцова, 4в 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №26» по вул. 

Володимира Бизова, 7а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 



школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №32» по вул. мк-рн. 

7-й Зарічний, 7 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №45» по вул. Сергія 

Колачевського, 170в 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №55» по вул. Сергія 

Колачевського, 108а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №68» по вул. м-н. 

Гірницький, 3 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №78» по вул. 

В.Терещенка, 10г 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №85» по вул. м-н. 

Всебратське-2, 65б 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №99» по вул. 
Недєліна, 41а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №103» по вул. 

Костенко, 23 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №108» по вул. 

Соборності, 115 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №112» по вул. 

Святоандріївська, 10а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №113» по вул. 

Курчатова, 39а 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №114» по вул. 

Каткова, 35 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №118» по вул. м-н. 

Сонячний, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №122» по вул. 
Володимира Великого, 51д 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 
навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №124» по вул. м-н. 

Гірницький, 33а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №125» по вул. м-н. 5-

й Зарічний, 32а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КЗ «Криворізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №126» по вул. м-н. 5-

й Зарічний, 32в 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт КПНЗ «Клуб «Юний 
авіатор» по вул. Соборності, 77 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт «Криворізької 

гімназії №49» по вул. Шурупова, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт «Криворізької 

гімназії №91» по вул. Генерала 

Радієвського, 48 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 



школи Капітальний ремонт «Криворізької 

педагогічної гімназії» по вул. Героїв 

АТО, 88 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт «Криворізької 

Тернівської гімназії» по вул. Адмірала 

Головка, 45а 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт «Криворізького 

науково-технічного металургійного 

ліцею №81» по вул. Симонова, 10 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт «Криворізького 
природничо-наукового ліцею» по вул. 

Володимира Великого, 32а 

Створення належних умов для 
комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

школи Капітальний ремонт «Тернівського 

ліцею КНВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів» по вул. В. 

Терещенка, 10е 

Створення належних умов для 

комфортного перебування дітей у 

навчально-виховному закладі. 

 


