
 

 

 

  



 

Загальна площа району складає 1347,2 кв. км (4,2% від території області), в 

т.ч. сільгоспугідь 79,3%, 9,7% – забудовані землі, 5,1% території – ліси, 4,7% – 

водойми, 0,8% – відкриті землі, 0,4% – болота. Із загального земельного 

фонду сільськогосподарські підприємства займають більше 30%, близько 

40% земель займають громадяни, яким надані землі у власність і 

користування, 15% – землі запасу. Ґрунтовий покрив Криворізького району 

складають чорноземи звичайні і південні. В районі налічується 89 населених 

пунктів, з них 2 селища міського типу та 87 сільських населених пунктів. 

Мінеральні ресурси району представлені сировиною для виробництва 

будівельних матеріалів – глиною і піском. Також, ведеться промисловий 

видобуток залізної руди і каменю будівельного місцевого значення.  
 

Чисельність наявного населення Криворізького району станом на 01 жовтня 

2018 року складала 44622 особи, з них міського – 5,2 тис. осіб (11,6%), 

сільського – 39,4 тис. осіб (88,4%). У Криворізькому районі проживають 

представники майже 80-ти національностей. Найбільш чисельніші з них: 

українці – 90%, росіяни – 7,8%, білоруси – 0,8%, вірмени – 0,3%, молдавани – 

0,2%, інші – 0,9%. Криворізький район, як і Дніпропетровська область та 

Україна, перебуває у стані демографічної кризи, яка характеризується 

депопуляцією, постарінням населення та зменшенням середньої тривалості 

життя, що негативно впливає на рівень добробуту населення та в кінцевому 

рахунку на загальну економічну ситуацію.  
 

На території району діють 12 промислових підприємств. Сфера їх діяльності 

належить добувній, переробній промисловості та енергетичній галузі. 

У районі видобуваються гранули, крихта та порошок, галька, гравій, щебінь 

та камінь дроблений, який використовується як наповнювач бетону, для 

дорожнього покриття та інших будівельних цілей. Підприємства 

енергетичної сфери постачають електроенергію, газ, пару та кондиційоване 

повітря. Переробна сфера представлена підприємствами харчової галузі. Це 

виробництво консервованої овочевої продукції, кетчупів, соусів і продуктів 

для приготування соусів, інших приправ та прянощів змішаних, борошна, 

крупів, продуктів готових харчових із зернових культур, отриманих 

здуванням зерен. Для сфери будівництва в районі виробляються конструкції 

та їх частини, плити, прутки кутики, профілі з металів чорних або алюмінію, а 

також двері, вікна і рами до них, пороги для дверей. Діють і підприємства 

сфери послуг: по ремонту й технічному обслуговуванню електродвигунів, 

генераторів і трансформаторів, а також з установлення та монтажу машин і 

устаткування промислового призначення для металургії. 



Провідною галуззю економіки району є сільське господарство. Основу 

агропромислового сектору району складають: 236 сільськогосподарських 

підприємств різних форм господарювання, із них: 35 сільськогосподарських 

товариств, 197 фермерські господарства та 4 – інші. Площа 

сільськогосподарських угідь становить 90,3 тис. га, із яких рілля – 86,3 тис. га. 

Основними напрямами виробничої діяльності сільськогосподарських 

підприємств району є вирощування зернових, технічних та овочевих культур, 

а також виробництво м’ясо – молочної продукції. У зерновому комплексі 

перевага надається пшениці озимій, ячменю та кукурудзі на зерно. 

 

У січні – вересні 2018 року на території району прийнято в експлуатацію  

1595 м2 житла, що на 20,2% більше показника відповідного періоду 

попереднього року. Житловий фонд району обслуговує 19 житлово-

експлуатаційних контор комунальної форми власності. 

 

Робота малого підприємництва в Криворізькому  районі здійснюється 

відповідно до затверджених заходів в рамках Програми сприяння розвитку 

малого підприємництва в Криворізькому районі, яка діє вже протягом 

більше десяти років і спрямована на створення сприятливих умов для 

започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності, в 

тому числі спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру 

суб’єктам підприємництва, недопущення прийняття економічно недоцільних 

та неефективних регуляторних актів, удосконалення інформаційної 

підтримки суб’єктів малого підприємництва, поліпшення якості надання 

адміністративних послуг. Станом на 01 січня 2018 року в районі діють  

385 малих підприємств. 

 

 

На теперішній час в районі не створено жодної об’єднаної громади. З метою 

моніторингу впровадження Перспективного плану формування територій 

громад Дніпропетровської області опрацьовано питання з головами 

виконкомів сільських (селищних) рад щодо намірів об’єднання громад. 

 

З метою забезпечення дітей Криворізького району освітніми послугами в 

районі функціонує 18 дошкільних, 3 опорних заклади, 8 філій, 

6 загальноосвітніх закладів, 6 НВК, 2 позашкільних заклади та Інклюзивно-

ресурсний центр. 



З метою впровадження освітньої реформи, відповідно до вимог Нової 

української школи в Криворізькому районі у 2017-2018 роках створено  

3 опорних навчальних заклади, а в них функціонують 8 філій, а саме: ОКНЗ 

«Софіївська ЗОШ», ОКНЗ «Лозуватська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка; 

ОКНЗ «Надеждівський НВК (ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ)». 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття освіти керівництвом району створено 

комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр». 

За звітний період значно зміцніла матеріальна база навчальних закладів та 

дитячих садків: це придбання предметів довготривалого використання, 

ремонт туалетів та дахів, заміна вікон, дверей та утеплення стін тощо. І цьому 

є підтвердження вже сьогодні: 

 у Широківському ДНЗ «Оленка» здійснено капітальний ремонт 

системи опалення на суму 496,3 тис. грн, а у Чкаловському ДНЗ 

«Ластівка» – на суму 285,2 тис. грн. 

 протягом двох років триває реконструкція КЗ «Глеюватський ДНЗ 

(ясла-садок) «Веселка», в якому добудовано ще дві групи (на 38 місць), 

приміщення ігротеки, збільшено площі медичного блоку та пральні,  

проведено капітальний ремонт 4 груп, харчоблоку, сходів, музичної 

зали. Територію прикрашають 6 альтанок, велосипедна доріжка, 

спортивний майданчик. 

 на етапі завершення поточний ремонт із заміни вікон у КНЗ 

«Червонозабійницька ЗОШ І-ІІІ ступенів», на що виділено 100 тис. грн; 

у КНЗ «Новопільський НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ)», де виділено  

260 тис. грн; у КНЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», де виділено  

102 тис. грн. Це тільки початок оновлення освітнього простору, адже 

заплановано ряд заходів для приведення структури системи загальної 

середньої освіти Криворізького району у відповідність із соціальними 

запитами громадян на якісну освіту.  

Загалом же за звітний період 2015-2018 року на капітальні та поточні 

ремонти закладів освіти витрачено близько: 2015 рік – 310,8 тис. грн;  

2016 рік – 4289,9 тис. грн (що більше у 13 разів у порівнянні з 2015 роком); 

2017 рік – 2789,2 тис. грн; 2018 рік – 2236,8 тис. грн. 

 

У Криворізькому районі знаходиться 2 медичних заклади: КЗ «Криворізька 

ЦРЛ» ДОР» та КЗ «Криворізький районний центр ПМСД», 11 лікарських 

амбулаторій ЗПСМ та 36 фельшеро-акушерських пунктів. 

За звітний період виконані поточні ремонти по заміні вікон, дверей, 

покрівель на 22-х об’єктах охорони здоров’я району, використано близько 

1253,1тис. грн. 

 Реалізовано проект «Реконструкція будівлі гуртожитку під 

амбулаторію ЗПСМ по вул. Гагаріна,17 в с. Червоне (у т.ч. ПКД)» на 

суму 4,7 млн грн. 



В районі діє Програма «Здоров’я нації» на заходи якої виділені кошти на  

2018 рік в сумі 305,2 тис. грн. у тому числі 135 тис. грн для надання 

стаціонарної допомоги учасникам АТО (на медикаменти 95,0 тис. грн; на 

продукти харчування – 40,0 тис. грн). За звітний період 50 учасників АТО 

пройшли курс лікування в КЗ «Криворізька центральна районна лікарня», 

використано 72,7 тис. грн. 

 

За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту 

та здорового способу життя у 2017-2018 роках реалізовано 2 проекти:  

 «Будівництво спортивного майданчику для міні – футболу зі 

штучним покриттям» в с. Лозуватка, освоєно 1440,7 тис. грн. 

  «Будівництво спортивного майданчику для міні – футболу зі 

штучним покриттям» в с. Глеюватка, освоєно 1503,0 тис. грн. 

Заклади освіти поповнено спортивним інвентарем на суму понад 500,0 тис. 

грн. 

 

В районі функціонує 51 заклад культури: 17 сільських будинків культури;  

2 селищних будинки культури; 5 сільських клубів; 1 районна центральна 

бібліотека; 1 дитяча районна бібліотека; 23 сільських, селищних бібліотек-

філій; 1 ПСМНЗ «Криворізька районна музична школа». 

 У звітному періоді реалізовано проект «Реконструкція будівлі 

Вільненського СБК в с. Вільне», використано 1561,9 тис. грн. 

 На виконання заходів з енергозбереження виконано реконструкцію 

будівлі Веселівського СБК на суму 803,5 тис. грн, будівлі «Клуб 

відпочинку» в с. Грузьке, освоєно 480,1 тис. грн, проведено ремонт 

фасадної частини приміщення Широківського СБК на суму 125 тис. 

грн, здійснено поточний ремонт даху Лозуватського СБУ на суму  

197,8 тис. грн., виконані роботи по реконструкції покрівлі 

Надеждівського СБК на суму 1466,0 тис. грн. 

Значну увагу приділено і зовнішньому вигляду артистів району, так у  

2017 році на одяг колективів району було виділено 440,0 тис. грн; у 2018 році 

– 263 тис. грн. 

У 2017 році фонди книгозбірень Криворізької централізованої бібліотечної 

системи поповнились 1300 примірниками нової художньої літератури. 

 

 З метою безперебійного водозабезпечення 2200 мешканців шести сіл 

Веселівської сільської ради виконано будівництво магістрального 

водоводу «Кривий Ріг – Веселе» розпочате в 2016 році за рахунок 

коштів обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість складає 

19,018 млн грн, протяжність 6,7 км. 



 В 2018 році закінчено реконструкцію 2,4 км магістрального водоводу 

«Кривий Ріг – Лозуватка», освоєно майже 4,7 млн грн. Водовід 

забезпечуватиме питною водою мешканців с.Лозуватка. 

 На території Грузької та Червоненської сільських рад, за кошти 

місцевого бюджету проведено реконструкцію водопровідних розвідних 

мереж. 

 

З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, економії 

та ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді 2017-

2018 років реалізовані проекти з реконструкції зовнішнього освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих технологій у населених пунктах 

Красівської, Данилівської, Шевченківської, Надеждівської, Широківської, 

Новопільської, Недайводської, Гейківської  сільських рад та Радушненській 

селищній раді освоєно близько 7137,7 тис. грн. 

 

В 2015-2016 роках в рамках енергозберігаючих заходів та 

енергонезалежності, з метою економії блакитного палива п’ять газових 

котелень переведено на твердопаливні котли.   

 

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

здійснено: 

  будівництво мереж побутової каналізації та каналізаційної насосної 

станції с. Глеюватка;  

 будівництво каналізаційної мережі в с. Червоне;  

 реконструкція каналізаційної мережі в с. Червоне.  

За 2015-2018 роки освоєно близько 66 млн грн. 

 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання виконано 

поточний ремонт доріг місцевого значення: у 2016 році – 7035 м2 на суму 

1744,0 тис. грн; у 2017 році – 7560 м2 н суму 973,4 тис. грн; за 9 місяців  

2018 року – 20200 м2 на суму 4034,7 тис. грн (більше у 2,6 рази до 2017 року 

та більше у 2,7 раз до 2016 року). 

 

Основу агропромислового сектору  Криворізького району складають –  

236 сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм 

господарювання, із них – 35 сільськогосптовариства, 197 фермерські 

господарства та 4 – інші. 

Сільськогосподарськими підприємствами району за період з 2015 по  

2018 роки включно на придбання сільськогосподарської техніки інвестовано 



– 127,9 млн грн, а саме всього придбано – 89 одиниць, в т.ч. 75 тракторів,  

14 зернозбиральних комбайнів.  

 За період 2015-2016 роки значні кошти у реконструкцію 

тваринницьких приміщень по  утриманню дійного стада вкладено 

дирекцією ТОВ «Агрофірма «Красний Забойщик», а саме близько  

7,0 млн грн, кількість новостворених робочих місць – 25. 

 У 2018 році створено нове фермерське господарство «Соломія-2018», 

кількість новостворених робочих місць – 8. 

 

В районі діє «Центр надання адміністративних послуг» та здійснює свою 

діяльність за принципом «єдиного вікна» і надає 114 адміністративних послуг.  

 

У 2015 році створено Центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції, до якого в середньому щороку звертаються близько 300 чоловік 

учасників АТО. Для вдови загиблого бійця придбано будинок в с. Лозуватка. 

Придбано 2 квартири у м. Кривий Ріг для інвалідів – учасників АТО 

Лозуватської сільської ради та Радушненської селищної ради. 

 

З метою забезпечення пожежної безпеки Криворізького району у 2017  та 

2018 роках на оснащення 23 державної пожежно-рятувальної частини 

Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області виділені 

кошти у сумі 623,0 тис. грн для придбання сучасної аварійно-рятувальної та 

пожежної техніки, спеціального обладнання, засобів захисту.  

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ВІЛЬНЕНСЬКОГО  

СІЛЬСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

 



Загальна кошторисна вартість складає 1,6 млн грн. 

Реалізація проекту покращить умови праці персоналу сільського будинку 

культури, забезпечить комфортне перебування відвідувачів, створить 

належні умови для проведення культурно-масових заходів. Покращення 

естетичного вигляду будівлі позитивно вплине на перспективу розширення 

роботи закладу та створення нових творчих колективів і клубних формувань, 

сприятиме залученню широких мас населення до участі у формуванні 

культурного простору. Все це сприятиме духовно-естетичному розвитку 

населення села. 

 

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ДЛЯ МІНІ-ФУТБОЛУ 

ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ В С. ЛОЗУВАТКА 

 

Загальна кошторисна вартість складає 1,4 млн грн. 

На будівництво спортивного майданчику для міні – футболу зі штучним 

покриттям чекають усі мешканці Лозуватської сільської ради. Сучасний 

спортивного майданчику для міні – футболу буде продовженням дій громади 

по відродженню спортивної інфраструктури, надасть імпульс популяризації 

в громаді Лозуватської сільської ради фізичної культури та спорту. 

Реалізація даного проекту в першу чергу спрямована на створення умов для 

розвитку і популяризації спорту та здорового способу життя. Активне 

сімейне дозвілля не тільки оздоровить дитину, але й родину. 

Універсальність та функціональність даного спортивного майданчику для 

міні – футболу дозволить долучити всі верстви населення. Спортивні заняття 

можуть проводитися в будь-яку пору року. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МАГІСТРАЛЬНОГО ВОДОГОНУ  

М.КРИВИЙ РІГ – С.ВЕСЕЛЕ 

Загальна кошторисна вартість складає 19,018 млн грн., протяжність 6,7 км. 

Проект направлений на вирішення загальної проблеми – забезпечення 

життєдіяльності 2200 мешканців шести населених пунктів Веселівської 

сільської ради (с. Бурлацьке, с. Веселе, с. Нова Зоря, с. Новий Шлях, 

с. Новомар’янівське, с. Львів), шести об’єктів соціальної сфери, 7 виробничих 

об’єктів. 



 

 
Реалізація проекту дасть можливість розв’язати наболілу проблему 

безперебійного водозабезпечення мешканців шести населених пунктів 

Веселівської сільської ради. Забезпечить стабільну роботу закладів 

соціальної сфери: дошкільних навчальних закладів, школи, лікарської 

амбулаторії, ФАПу, закладів торгівлі, побуту. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ В ДНЗ «ЛАСТІВКА» 

ЧКАЛОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 
Проект передбачає створення комфортних умов для функціонування 

виховного закладу, оптимізації споживання енергоносіїв, скорочення 

видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат 

паливно-енергетичних ресурсів 

Проект спрямований на створення безпечних умов виховання в ДНЗ 

«Ластівка», забезпечення дотримання санітарних норм перебування в 

будівлі, поліпшення рівня теплового комфорту в приміщенні закладу, 

економії бюджетних коштів. 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В КОТЕЛЬНІ 

ЛОЗУВАТСЬКОГО ЖКП 

Проект спрямовано на комплексну реконструкцію котельні із модернізацією 

технічного оснащення та упровадженням оперативно-автоматичного 

регулювання. 

 



 
Проектом передбачено оптимізацію режиму роботи газорозподільних 

мереж низького тиску в ході профілактично-налагоджувальних робіт на 

обладнанні газорегуляторних пунктів і системах газопостачання, підвищення 

ефективності технічного обслуговування внутрішніх газопроводів. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

В 2019-2021 РОКАХ 
 

Основною метою є примноження економічного потенціалу району, 

забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його мешканців. 

Для реалізації мети перспективного плану визначено 4 пріоритетні напрями 

розвитку території:  
 

Першочерговими завданнями 2019-2021 років є:  

сприяння розвитку діючих підприємств, що дасть нові робочі місця, 

розширить базу оподаткування та наповнення районного бюджету; 

збільшення капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій; 

зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті; 

підвищення рівня та якості життя мешканців району. 
 

Збереження та розвиток людського потенціалу визначено основою 

соціальної політики району. Цей напрям передбачає стабілізацію 

демографічних процесів через створення на території району умов щодо 

якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного 

забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію 

діяльності місцевого населення, реалізацію місцевих ініціатив, 

впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад. 
 

 



Передбачається стимулювання здорового способу життя, удосконалення 

системи освіти, культури, створення належних умов для навчання та 

комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення 

якісного функціонування навчального процесу, формування та розвиток 

туристичних продуктів: історичного, пізнавального та екологічного туризму. 
 

Екологічна політика району спрямована на збереження безпечної для 

існування живої та неживої природи навколишнього середовища, на захист 

і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

довкілля, на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на 

охорону, раціональне використання природних ресурсів. 

 

 

1. Технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення 

котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення 

споживання природного газу. 

2.  Збільшення житлового фонду району за рахунок капітальних вкладень у 

будівництво. 

3. Будівництво та реконструкція 27,3 км водопровідних мереж для 

поліпшення якості послуг з водопостачання та забезпечення послугами з 

централізованого водопостачання близько 10 тис. осіб у сільській місцевості:  

 реконструкція водопостачання с.Червоне (розвідні мережі) на суму – 

3693,2 тис. грн; 

 водозабезпечення сіл Ранній Ранок, Новий Кременчуг Криворізького 

району (реконструкція) на суму – 28974,2 тис. грн; 

 реконструкція підвідного водоводу Кривий Ріг – Глеюватка, на суму –  

6260,6 тис. грн; Кривий Ріг – Красна Балка на суму – 4527 тис. грн; 

Кривий Ріг – Красівське на суму – 18152,5 тис. грн. 

4. Виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів 

обласного бюджету та місцевого бюджетів загальну суму 5857,5 тис. грн, а 

саме: 

 капітальний ремонт дороги в с. Лозуватка, вул. Толстого. 

5. Покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг району. 

6. Здійснення обсягу робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та 

ремонтами автодоріг загального користування. 

 

Проведення в закладах соціальної сфери енергоефективних заходів на 

загальну суму 14607,9 тис. грн, в.т.ч. : 



у закладах освіти – на 7334,9 тис. грн, у тому числі: 

 - реконструкція приміщення будівлі ДНЗ «Оленка» в с. Широке –  

5831,9 тис. грн; 

 - реконструкція приміщення будівлі Веселівської ЗОШ – 1503 тис. грн. 

у закладах культури – на 7273 тис. грн, у тому числі: 

 реконструкція будинку культури с. Широке – 1473,1 тис. грн; 

 капітальний ремонт Кіровського будинку культури – 1300,0 тис. грн; 

 реконструкція будівлі Веселівського СБК – 4500,0 тис. грн. 

 

Забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами 

до освіти; 

здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного 

процесу в відділених населених пунктах до місця навчання та у зворотному 

напрямку;  

забезпечення підручниками і посібниками за рахунок коштів державного 

бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі загальноосвітні 

навчальні заклади денної форми навчання використовують їх у навчально-

виховному процесі та підключені до мережі Інтернет; 

підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб 

регіонального ринку праці; 

придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів 

(фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних); 

створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при 

діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей 

до якісної дошкільної освіти в районі; 

створення умов для проведення заходів професійного спрямування для 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб; 

придбання 100 од. комп’ютерів; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

Проведення капітальних ремонтів у закладах культури територіальних 

громад району, а саме:  

 реконструкція будинку культури с. Широке, вул. Миру,1, на суму  

1473,1 тис. грн; 

 капітальний ремонт Данилівського сільського будинку культури на 

суму 1300 тис. грн; 

 реконструкція будівлі Веселівського СБК на суму 4500,0 тис. грн. 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для 

підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в територіальних 

громадах району, а саме: 



 будівництво мереж побутової каналізації (КНС) с. Глеюватка на суму 

6323,8 тис. грн; 

 будівництво каналізаційної мережі мереж с. Червоне на суму  

2797,7 тис. грн; 

 реконструкція систем розподільної самопливної та напірної 

каналізації і споруд на них та необхідних споруд для очищення стічних 

вод в смт. Радушне на суму 1391,2 тис. грн. 

Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в 

населених пунктах району, регулювання водного режиму та розчищення 

русел річок. 

Проектування, будівництво, реконструкція полігонів, заводів, станцій, 

комплексів для складування, оброблення, сортування, утилізації та 

захоронення твердих побутових відходів, а саме:  

 будівництво спеціалізованих полігонів ТПВ на території 

Червоненської сільської та Радушненської селищної рад на суму  

120 млн грн. 

Упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів. 

Захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та 

тваринних ресурсів. 

Удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі 

моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища 

із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем). 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГУРТОЖИТКУ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЗПСМ 

 
Будівля гуртожитку по вул Гагаріна, 17 в с. Червоне буде переобладнана під 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини.  

Проектом передбачено капітальний ремонт незадіяного приміщення  та 

його обладнання відповідно до норм і вимог чинного законодавства; 



відкриття кабінетів: реєстратури, лікарського прийому, стоматологічного, 

оглядового, операційно-перев’язувального, щеплень, функціональної 

діагностики, фізіотерапевтичного, стерилізаційного, маніпуляцій них для 

дитячого та дорослого населення, діагностичної лабораторії, допоміжні, 

денного стаціонару, для збору мокроти хворих з підозрою на туберкульоз, 

згідно ДОТС – стратегії; встановлення системи автономного опалення. 

В результаті реалізації цього проекту буде знято один з факторів, який 

впливає на рівень соціальної напруги, адже значно розшириться спектр 

медичних послуг, що надаватимуться населенню, підвищиться оперативність 

та якість цих послуг, будуть зекономлені час і кошти територіальної громади, 

збережено та відновлено незадіяне приміщення в центрі села.  

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА  

«ВЕСЕЛКА» У СЕЛІ ГЛЕЮВАТКА  

У 2019 році у селі Глеюватка Криворізького району буде завершено 

реконструкцію дитсадку «Веселка».  

Дитсадок у Глеюватці з’явився ще у 80-х роках минулого століття. Через 

близькість кар’єрів на стінах та фундаменті закладу з’явилися тріщини. З 

проханням поліпшити умови виховання дітлахів звернулися батьки. 

Передусім передбачено модернізацію старого корпусу на чотири групи: 

утеплення фасаду, покрівлі й підвалу, заміна вікон й комунікації, укладення 

теплої підлоги, проведення внутрішніх оздоблювальних робіт, ремонт 

харчоблоку. 

 
Аби розширити дитсадок, до існуючої будівлі добудували двоповерховий 

корпус на дві групи – ясельну й дошкільну.  

Садочок був на 70 місць. Наразі його розширили, і тепер він буде 

розрахований на 108 діточок. У добудованому корпусі, крім двох додаткових 

груп, – ігрова зала. Для занять спортом – зала фізкультурна. Спортом 

займатимуться і дошкільнята, і учні місцевої школи.   

У кожної групі – ігровий майданчик з павільйоном та пісочницею. Крім того, 

у розпорядженні малечі – велодоріжки та куточок для вивчення правил 

дорожнього руху. 

Задля комфортного температурного режиму у групах – власна автономна 

котельня. Вона дозволить регулювати подачу тепла. 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ БУДІВЛІ  

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОЛЕНКА» 

 
В селі Широке буде реконструйовано комунальний заклад «Широківський  

ДНЗ (ясла-садок) «Оленка» загального розвитку». Приміщенню дитсадка 

«Оленка» у 2018-му виповнилося 45 років. Найболючішими проблемами є: 

холодні зовнішні стіни, які потребують утеплення, застаріла каналізаційна 

система, заміна вікон першого поверху приміщення на енергозберігаючі, в 

кількості 31 штук, капітальний ремонт електрообладнання першого поверху 

приміщення. Буде замінено каналізаційну систему, вікна, утеплено 

фундамент та цоколь будівлі, термомодернізовано фасад. Буде облаштовано 

територію закладу. У малечі буде ігровий майданчик з новими гойдалками. 

У дитсадку «Оленка» – понад 55 вихованців. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ С.ЧЕРВОНЕ 

(РОЗВІДНІ МЕРЕЖІ) 

 
В селі Червоному водовід був збудований на початку 70-х років минулого 

століття, який на даний час вичерпав свій термін експлуатації та мав значні 

пошкодження, що призводило до значних втрат питної води (більше 40%).  

Це створювало негативний вплив , як на навколишнє середовище так і на 

соціальні умови населення. Комунальне підприємство «Червоненська ЖКД» 

було збитковим та траплялися постійні тривалі перебої водопостачання.  



Сільською радою було прийнято рішення про виготовлення проектно-

кошторисної документації з реконструкції розвідних мереж в с. Червоне. 

Після реалізації проекту водопровідна розвідна мережа в с. Червоне на  

13-ти вулицях, будуть  замінені стальні труби на пластикові.  

Також проектом передбачено врахування вимог протипожежної безпеки із 

встановленням гідрантів згідно норм ДБН.  

Очікуваним результатом впровадження даного проекту є покращення якості 

питної води, зменшення втрат до мінімально допустимих технологічних та 

забезпечення 100 відсотковим обліком питної води. 

 

ВОДОЗАПЕСПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В С. ВІЛЬНЕ 

 
Робочим проектом об’єкту будівництва передбачається заміна існуючого 

водогону, який прийшов в неробочий стан і розведення нових ліній 

трубопроводів по вулицям житлової забудови нового мікрорайону (пров. 

Миру, вулиці Миру, Шахтарська, Свободи, Б. Хмельницького, Козацька, 

Берегова, Зоряна) с. Вільне. 

Наразі траса існуючого водогону діаметром 150 мм, яка експлуатується з 

1964 року, в результаті частих поривів, електрохімічної корозії, перебуває в 

аварійному стані, що є причиною неякісного забезпечення мешканців с. 

Вільне питною водою, особливо у весняно-літній період.  

Новий водогін передбачений з поліетиленових труб, діаметром 225х20,5, 

160х9,5, 110х6,6, із споживанням води на господарсько-побутові потреби 

лімітом 150 м. куб. на добу.    

Загальна кошторисна вартість даного проекту в поточних цінах станом на 

2015 рік становила 5337,8 тис. грн. 

 

  



ДОДАТОК 

 
водопостачан-

ня 

Реконструкція водопостачання с. 

Червоне (розвідні мережі) 

Забезпечення якісним водопостачанням 

800 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Зовнішні мережі водопостачання. 

Водозабезпечення житлової забудови по 

пр. Миру, вулиць Миру, Шахтарська, 
Свободи, Богдана Хмельницького, 

Берегової та Зоряної в с. Вільному  

Забезпечення якісним водопостачанням 

1500 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Водозабезпечення сіл Ранній Ранок, 

Новий Кременчук – реконструкція 

Забезпечення якісним водопостачанням  

1500 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція підвідного водоводу 

Кривий Ріг – Глеюватка 

Забезпечення якісним водопостачанням  

1700 мешканців територіальних громад 

району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція підвідного водоводу 

Кривий Ріг – Красна Балка 

Забезпечення якісним водопостачанням  

1900 мешканців територіальних громад 
району.  

водопостачан-

ня 

Реконструкція підвідного водоводу 

Кривий Ріг – Красівське 

Забезпечення якісним водопостачанням  

2000 мешканців територіальних громад 

району.  

дитячі садки Реконструкція Глеюватського дитячого 

садка по вул. Кірова, 2а в с. Глеюватка  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 1526 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дитячі садки Реконструкція приміщення будівлі 

дошкільного закладу «Оленка» в  с. 

Широке  

Створення належних умов для 

комфортного перебування 80 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

дороги Капітальний ремонт дороги в с. 
Лозуватка вул. Толстого  

Підтримка транспортно - 
експлуатаційного стану дороги, дорожніх 

споруд, смуги відведення, елементів 

облаштування дороги, організації та 

безпеки руху, які відповідають вимогам 

державних стандартів, зменшення 

соціальної напруги територіальної 

громади району 

культура Реконструкція будинку культури с. 

Широке  

Покращення умов для комфортного 

перебування 1500 мешканців сільської 
ради та учасників виховного процесу у 

закладі.  

культура Капітальний ремонт Кіровського 

сільського будинку культури за адресою: 

с. Кіровка, вул. Кірова, 27 

Покращення умов для комфортного 

перебування 3000 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 

закладі.   

культура Реконструкція будівлі Веселівського 

сільського будинку культури за адресою: 

с. Веселе вул. Центральна, 1 

Покращення умов для комфортного 

перебування 2000 мешканців сільської 

ради та учасників виховного процесу у 
закладі.   

освітлення Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі із застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с. 

Шевченкове  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району. 



освітлення Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі із застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с. 

Новоселівка  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району. 

освітлення Реконструкція вуличної освітлювальної 

мережі із застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с. 

Новопілля,  

Покращення вуличної інфраструктури, 

зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району 

освітлення Реконструкція вуличної освітлювальної 
мережі із застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с. Лісове, 

ст. Саксагань  

Покращення вуличної інфраструктури, 
зниження криміногенної ситуації, 

зменшення соціальної напруги 

територіальної громади району 

охорона 

здоров’я 

Реконструкція будівлі гуртожитку під 

амбулаторію ЗПСМ по вул Гагаріна, 17 в 

с.Червоне  

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 2000 осіб 

школи Реконструкція приміщення будівлі 

Веселівської ЗОШ за адресою: с.Веселе, 

вул. Центральна, 1 

Створення належних умов для 

комфортного перебування 150 дітей у 

навчально-виховному закладі.  

 


