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Пров. інженер  О. Патиченко 

Інженер  І. Соломаха 

Природно-ресурсний потенціал, стан та охорона навколишнього середовища 

Головний спеціаліст  В.Муха 

Інженер І кат  М. Зеркаль 
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Головний спеціаліст  Б.Скоробогатов 
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Начальник групи  О.Геращенко 

Інженер І кат.  Л. Святненко 
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Начальник групи  В. Ліговська 
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Начальник групи  Л.Прокопенко 
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Прогноз чисельності населення області виконаний спеціалістами відділів міграційних 
досліджень та демографічного прогнозування інституту демографії та соціальних досліджень 
НАН України: 
 

Зав. відділом міграційних 
досліджень, к.е.н.                О.Поздняк 
С.н.с. демографічного 
прогнозування, к.е.н.       П.Шевчук 
М.н.с. відділу демографічного 
прогнозування        Г. Швидка 
М.н.с. відділу міграційних 
досліджень        І. Майданік 
Головний економіст відділу  
міграційних досліджень       Л. Шишкіна 
 
В розробці розділу „Природно-ресурсний потенціал” приймали участь 

спеціалісти Дніпропетровського „Інституту проблем природокористування та 
екології НАН України”  

Дир., член. кор. АНУ                                                      А. Шапор 
 
К.т.н.                                                                               М. Ємець 
 
Розділ „Сільське господарство” виконаний спеціалістами Ради по вивченню 

продуктивних сил України НАН України - зав. відділом проблем розвитку і розміщення 
сільськогосподарського виробництва, док. економічних наук А.Лисецький та А. Амбросенко, О. 
Амбросенко. Картографічне забезпечення до пояснювальної записки (розділ „Природно-
ресурсний потенціал”)  виконане  м.н.с. відділу Н.Федяєм  

 
Розділ «Охорона об’єктів культурної спадщини» розроблявся спільно з 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей Управління 
культури і туризму Дніпропетровської облдержадміністрації, директор Л.М. Голубчик.  

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі над Схемою планування території 
Дніпропетровської області надавали заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації 
Декальчук П.В. та начальник управління містобудування та архітектури Головного управління 
будівництва та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації Кушнір С.О. 
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СКЛАД ПРОЕКТУ 
 

Найменування матеріалів На чому виконано Мірило Інв. № 
І. Графічні матеріали 

1 План сучасного використання території Папір ламінований, 
папір 

1:100 000 022827 

2 Проектний план (основне креслення) Папір ламінований, 
папір 

1:100 000 023861 

3 Схема комплексної оцінки території  Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023862 

4 Схема охорони навколишнього 
середовища 

Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023863 

5 Схема природно-ресурсного потенціалу Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023864 

6 Схема розташування об’єктів культурної 
спадщини та нерухомих пам’яток 

Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023865 

7 Схема транспорту 
 

Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023825 

8 Схема водопостачання та 
водовідведення 

Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023866 

9 Схема електропостачання Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023867 

10 Схема інженерної підготовки та захист 
території 

Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023868 

11 Схема магістральних трубопроводів Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023869 

12 Схема розвитку екологічної мережі, 
природно-заповідний фонд 

Папір ламінований, 
папір 

1:200 000 023889 

13 Розвиток промислового виробництва.  Папір ламінований, 
папір 

1:400 000 б/н 

14 Промислове районування Папір ламінований 1:400 000 б/н 
ІІ. Текстові матеріали 

1 Пояснювальна записка (Том І) 
(Структура та територіальна організація 
господарського комплексу, напрямки її 
трансформації, прогноз чисельності населення 
та трудових ресурсів, пропозиції по розвитку 
функціонально-планувальних елементів 
території області, сучасне та проектне 
використання земель області). 

Книга 023870 

2 Пояснювальна записка (Том ІІ) 
(Природно-ресурсний потенціал, стан та охорона 
навколишнього середовища, транспорт, 
інженерна підготовка та захист території, 
інженерна інфраструктура, основні техніко-
економічні показники, документи) 

Книга 023871 

3 Пояснювальна записка (Том ІІІ) 
(Охорона об’єктів культурної спадщини)

Книга 023872 

4 Пояснювальна записка (Том ІV) 
(Пропозиції по реалізації рішень схеми 
планування території) 

Книга 023873 

5. Розділ (Дніпропетровська надобласна 
система розселення у складі Дніпропетровської, 
Запорізької, Кіровоградської областей) 

Брошура 023874 
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I. ПРОПОЗИЦІЇ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 

СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ 
 
Здійснити реалізацію проектних рішень схеми планування території Дніпропетровської 

області потрібно розпочати з вирішення головних проблем, які постали на сьогодні. Вирішення 
цих проблем має важливе значення для регіону в цілому, для ефективного функціонування його 
виробничої та соціальної сфер. 

 

Господарський комплекс 
Прогноз розвитку матеріального виробництва обумовлюється завданнями забезпечення 

реалізації головної економічної мети - якісного перетворення господарського комплексу 
Дніпропетровської області на інноваційних засадах. 

 Промисловий комплекс є визначальним для області. Тому концепція його розвитку є 
первинною основою формування стратегії розвитку національної економіки. 

Паливно - енергетичний комплекс (ПЕК) є основою розвитку промислового та 
сільськогосподарського виробництва. Метою реформування ПЕК є забезпечення його стійкої 
роботи для підтримання на належному рівні енергетичної безпеки держави, задоволення потреб 
суспільного виробництва та населення України в паливі, електричній та тепловій енергії. 

 Розвиток вугільної промисловості передбачається шляхом реалізації програми 
підтримки шахтного фонду із здійсненням вибіркової реконструкції шахт, технічного 
переозброєння галузі, прискорення ліквідації шахт, де немає умов для ефективного видобутку 
вугілля. 

 Головними завданнями розвитку електроенергетики є реабілітація діючих потужностей 
шляхом їх технологічного переозброєння та реконструкції, впровадження високоекономічного, 
екологічно чистого обладнання на твердому паливі; розширення обсягів використання 
відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. 

 Металургія має певні передумови для подальшого розвитку, удосконалення структури 
виробничого апарату, техніки і технології, поліпшення якості та розширення сортаменту, випуску 
високоякісної конкурентноспроможної та імпортозамінюючої металопродукції. Ці передумови 
полягають у власній  сировинній базі, наявності потужного виробничого і науково - технічного 
потенціалу та висококваліфікованих кадрів. 

 Враховуючи екологічну перевантаженість галузі, фінансову обмеженість та дефіцит 
енергоносіїв, розвиток металургійного комплексу передбачається з уповільненням темпів 
випуску обсягів продукції, переорієнтацію у бік якісних і структурних факторів, підвищення 
ефективності виробництва металопродукції, обмеження сировинної частини технологічно і 
економічно виправданими пропорціями. При цьому приоритетними мають бути підвищення 
технічного рівня сталеплавильного, прокатного, трубного і метизного виробництва для 
поліпшення якісних  і сортаментних показників готової продукції з метою задоволення в першу 
чергу потреб власних металоспоживаючих галузей та підвищення ефективності експортного 
потенціалу.    

 Буде збільшений випуск і розширений сортамент напівпровідникової продукції, 
тугоплавких та хімічно активних сплавів, твердих сплавів і наплавочних матеріалів, 
рідкісноземельних, особливо чистих металів та іншої дефіцитної продукції кольорової 
металургії.  

Стратегія державної промислової політики на довгострокову перспективу в галузі 
машинобудування, як основної ланки індустріальної системи держави, передбачає 
забезпечення випереджаючих темпів випуску наукоємної продукції високого технологічного 
рівня, створення нових конкурентноздатних зразків техніки, підвищення якості та ефективності 
виробництва, зорієнтованого на задоволення потреб внутрішнього ринку та нарощування 
експортного потенціалу за рахунок збереження традиційних ринків та освоєння нових, 
поповнення внутрішнього ринку вітчизняними виробами на 40-50%. З цією метою буде 
прискорено структурну перебудову машинобудівного комплексу шляхом нарощення 
виробництва у пріоритетних напрямках: ракетно-космічній галузі, інформаційних та 
телекомунікаційних системах, сільськогосподарському машинобудуванні, приладобудуванні та 
електротехнічній промисловості.  
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Окремі завдання інноваційної перебудови господарства необхідно здійснювати на базі 
підприємств:  ДКБ „Південне”, ДП „ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”, 
ВАТ „Дніпропетровський тепловозоремонтний завод”, ВАТ „ДМЗ ім. Петровського”, ДП „НВК 
„Електровозобудування”, ДХК „Дніпропетровський машинобудівний завод”, Павлоградський 
хімічний завод. 

Пріоритетним напрямком розвитку хімічної галузі є виробництво мінеральних добрив, 
хімічних засобів захисту рослин, хімічних матеріалів для легкої промисловості, принципово 
нових полімерних матеріалів із заданими властивостями для машинобудування, а також шин, 
які поряд з азотними добривами, є найбільш конкурентноспроможною продукцією галузі. 

 Передбачається суттєве розширення обсягів виробництва, номенклатури і експортного 
потенціалу лікарських засобів, що дасть змогу збільшити частку вітчизняних ліків на 
фармацевтичному ринку України. 

 Легка промисловість відноситься до найбільш мобільних галузей господарства, яка в 
найкоротший строк спроможна при невеликих капіталовкладеннях розширити виробництво, 
повернути інвестиційні кошти і надати поштовх розвитку аграрного, хімічного, 
машинобудівельного комплексів. Тому прогнозування галузі на довгострокову перспективу 
базується на створенні цілеспрямованої протекціоністської державної політики, яка надасть 
пріоритетний напрям виробництву текстильної та хутряної продукції, натуральних та штучних 
шкір, льняних тканин, взуття та шкіряно-галантерейних виробів, технічному переоснащенню 
галузі та впровадженню сучасних технологій з метою освоєння нових видів продукції, 
розширення виробництва імпортозамінюючої продукції, що дасть змогу зменшити використання 
імпортної сировини і матеріалів . 

 Деревообробна та целюлозо - паперова промисловість. Пріоритетним напрямом галузі 
є випереджаюче зростання виробництва деревних плит, целюлози, паперу, картону та іншої 
продукції, яка користується підвищеним попитом і найбільш повно задовольняє потреби 
народного господарства і вимоги ринку. Особливе значення має розширення асортименту і 
підвищення споживчих властивостей продукції, збільшення виробництва експортних товарів, 
поліпшення їх структури та якості. 

 Промисловість будівельних матеріалів у прогнозованому періоді буде спрямована на 
якісну структурну перебудову за рахунок: підвищення якісних характеристик продукції шляхом 
удосконалення традиційних її видів, впровадження нових виробів, у тому числі на основі 
синтетичної сировини, композиційних матеріалів, виробів з необхідними споживчими 
властивостями, переведення галузі на ресурсозберігаючий стан відтворення, прискорення 
інноваційної діяльності через впровадження досягнень науково - технічного прогресу в 
будівельне виробництво, нових зразків будівельних та шляхових машин, освоєних у 
промисловості, ефективних матеріалів та конструкцій, нової техніки, технології (енерго-, трудо-, 
матеріалозберігаючих технологій) та відповідного технологічного обладнання; забезпечення 
екологічної чистоти, безпеки, гігієнічності і комфортності виробництва, випуску естетичної 
продукції. 

 Стабілізуючим фактором розвитку виробництва будівельних матеріалів буде 
розширення обсягу та номенклатури експорту продукції галузі. В його структурі значну частину 
займатимуть вироби зі скла, облицювальні вироби з природного каменю, продукція 
неметалорудної промисловості. Зросте обсяг і номенклатура товарів народного споживання 
будівельного призначення.  

 Харчова промисловість. Прогноз розвитку галузі у своїй основі виходить з того, що 
ресурсний потенціал, яким володіє Дніпропетровська область, здатний забезпечити значне 
збільшення обсягів виробництва. Тому головним завданням у прогнозованій перспективі є 
досягнення на базі  фінансової стабілізації ефективного використання виробничого потенціалу, 
адаптації підприємств до умов ринкової трансформації та поступового нарощування 
інвестиційних процесів, стабільного зростання обсягів виробництва харчової продукції.  

 Будівельний комплекс  

В перспективі серед галузей народного господарства найбільш суттєві зміни відбудуться 
в динаміці та структурі будівельного комплексу. Ці зрушення одночасно охоплюють структуру 
продукції будівництва, технологій будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Разом 
вони повинні значно прискорити створення продукції будівельного комплексу, знизити її трудо - і 
енергоємність та масу. 

Для ефективного здійснення  діяльності  будівельного комплексу в цілому, основні 
складові ланки (проектні, будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні організації, підприємства 
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промисловості будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, будівельна інфраструктура) 
повинні розвиватися упереджено по відношенню до темпів зростання основного капіталу і 
відповідати умовам розвинутого соціально - спрямованого ринку та потребам розширеного 
відтворення. 

Науковий комплекс 

Впровадження ринкових механізмів підтримки прикладних досліджень і розробок 
призведе до: 

 концентрації ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки; 

 розробки нових технологій, спрямованих на вирішення таких проблем, як економія 
енергетичних, природних, водних та матеріальних ресурсів; 

 розширення участі малого і середнього бізнесу в науково - технічному та 
інноваційному розвитку. 

Взаємодія науки і сфери матеріального виробництва відбуватиметься через 
спеціалізацію науково - дослідних інститутів на розвиток сфер транспорту, зв‘язку, торгівлі, 
матеріально - технічного постачання, що передбачає створення нових зразків і видів 
прогресивних машин, обладнання, приборів, засобів автоматизації, розробку новіших 
синтетичних, мінеральних добрив, будівельних матеріалів, фармацевтичних засобів; випуск 
нових складних товарів народного споживання високої якості. 

З метою активізації інноваційних процесів важливою є реалізація науково-технічних 
програм з пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки, прийнятих у області: „Регіональної 
програми інноваційного розвитку на період до 2020 року”, „Регіональної програми 
інтелектуальної власності на період до 2020 року” та основних положень науково-технологічної 
політики, що містяться у  „Програмі соціально-економічного та культурного розвитку області на 
2007рік” та інших.  

 Аграрний комплекс. Розвиток аграрного сектора передбачає: 

 - створення правових і економічних підгрунть для реалізації товаровиробниками 
можливості вільного вибору форм господарювання; 

 - формування ринку землі і розвиток земельноарендних відносин; 

 - поліпшення фінансового стану (державна підтримка цін, реорганізація податкової 
системи, впровадження іпотечного кредитування тощо); 

 - створення межі міжгосподарських машинотехнологічних станцій і лізингових послуг; 

- розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції, створення 
інтегрованих структур по виробництву, переробці, зберіганню і реалізації сільськогосподарської 
продукції; 

- регулювання імпорту продовольчих товарів з метою захисту і підтримки вітчизняного 
виробника; 

- розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування; 

- реформування соціальної сфери села і розвиток її інфраструктури. 
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Розвиток системи розселення та населених пунктів 

У схемі планування визначено планувальне районування території області, яке має бути 
покладено в основу внесення коригування до Генеральної схеми планування території України, 
тобто міжрайонні системи розселення мають бути трансформовані відповідно до меж 
планувальних районів. 

Потребує містобудівельно-планувального впорядкування приміська зона (зона впливу) 
Дніпропетровська. Необхідно використовувати переваги розташування населених пунктів в 
приміській зоні (зоні впливу) і розміщення пов'язаних з цим видів діяльності. До них віднесено  
міста: Новомосковськ, Верхівцеве, Підгородне, Перещепине. Важливим завданням є узгодження 
містобудівного розвитку Дніпропетровська та Дніпродзержинська, особливо в частині забудови 
«буферної» зони між цими містами, будівництва транспортних та інженерних мереж, охорони 
навколишнього природного середовища. 

Аналогічні заходи необхідно здійснювати й у межах приміських зон (зонах впливу) 
Кривого Рога, Нікополя та Павлограда.  

Розвиток переважно туристських функцій із забезпеченням збереження та припустимого 
господарського використання об'єктів культурної спадщини, захисту традиційного характеру 
середовища, обмеженням господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених 
пунктів. До цієї групи належать міста, що мають статус історичних: Дніпропетровськ, 
Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград і райони найбільших 
концентрації об’єктів культурної спадщини: Новомосковський. Павлоградський, Петриківський, 
Синельниківський, Васильківський, Софієвський, Апостолівський, Верхньодніпровський, 
Томасівський. 

Особливої уваги в регіоні потребує історико-культурна спадщина, представлена 
пам'ятками архітектури. Ділянки з об'єктами історико-культурної спадщини потребують 
докладної інвентаризації та жорстких обмежень щодо їх подальшого використання, забудови чи 
реконструкції. 

Важливим завданням є урізноманітнення економічної бази монофункціональних міст та 
селищ, до яких віднесені Вільногірськ, Зеленодольськ, П'ятихатки, Орджонікідзе, Інгулець, 
Першотравенськ, Синельникове, Тернівка. Переважного розвитку підприємств та закладів по 
обслуговуванню сільськогосподарського виробництва та сільського населення заслуговує місто 
Верхньодніпровськ. 

Необхідно завершити роботу по грошовій оцінці земель населених пунктів і створити 
автоматизовані системи міського кадастру (муніципальні інформаційні системи). Це робота 
створить необхідну нормативну базу для функціонування ринку міських земель і нерухомості і 
значною мірою запобігатиме спекулятивний кон'юнктурі у будівництві. 

Виконання „Загальнодержавної програми комплексного розвитку малих міст", яка 
відображає основні стратегічні напрями відновлення економічної бази цих населених пунктів, що 
потребують в першу чергу налагодження транспортного та дорожнього господарства, розвитку 
соціальної інфраструктури, медичного та побутового обслуговування тощо. Особливу увагу 
потрібно звернути на розвиток транспортної системи населених пунктів, що розташовані в 
межах оздоровчо-рекреаційних територій. 
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Природоохоронні заходи 
В плані реалізації природоохоронних заходів щодо поліпшення стану довкілля та 

ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу території 
Дніпропетровської області в проекті намічається виконання комплексу заходів екологічного 
спрямування. 

Основними факторами, що обумовлюють екологічний стан регіону, є діяльність 
підприємств гірничо видобувної галузі, теплоенергетики, машинобудування, транспорту, 
переробної промисловості та наслідки їх техногенного навантаження на природні комплекси. 

Для покращення екологічного стану регіону передбачається впровадження сучасних 
технологій по пилогазоочисним системам знешкодження викидів в атмосферне повітря, очисним 
спорудам систем водопостачання, утилізації ТПВ та токсичних відходів, упередження прояву 
небезпечних природно-техногенних та геологічних явищ. 

І. Проектом визначається необхідність вирішення найважливіших інженерно-технологічних 
проблем. 

 
1. Охорона атмосферного повітря. За сучасним станом зберігається стійка тенденція 

забруднення сельбищних територій. Сумарні викиди (2007 р.) складають 1,3 млн. т/рік, із них 
205,7 тис. т/рік від пересувних джерел (15,8 %). Для упередження подальшого розвитку ситуації 
намічається широка екологізація роботи промислових підприємств, у першу чергу 
металургійного, хімічного та видобувних комплексів міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська, 
Кривого Рогу, Павлограда, Марганця, Нікополя та Вільногірська. Рекомендовано впровадженняя 
новітніх технологій щодо пило-газоочистки; формування системи моніторингу виробничих 
обєктів. 

В плані екологізації пересувних джерел передбачається формування та реконструкція 
дорожньої мережі регіону щодо передбачає реалізації державної програми „Дороги України”. 
Формується система міжнародних транспортних коридорів; створюються обходи крупних 
населених пунктів – міст Дніпропетровська, Павлограда, Кривого Рогу; намічається формування 
системи важливих транспортних розв'язок в пунктах перетину магістральних мереж 
(багаторівневих). 

Передбачається вппровадження комплексу заходів, що визначені регіональною 
програмою „охорони навколишнього природного середовища до 2015 року”. 

 
2. Охорона водного басейну. До першочергових заходів відноситься необхідність 

модернізації існуючих очисних споруд міст обласного значення; розробка спеціалізованих 
проектів щодо водоохоронних зон та прибережних захисних смуг головних річок регіону; 
упорядкування системи охоронних зон головних водозаборів (Аульський, Карачунівський, 
Павлоградський). 

Для надійного забезпечення населення регіону якісною питною водою пропонується 
задіянння розвіданих родовищ питних вод відповідно визначених кадастрових запасів.  
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№ п/п 

 
 

Райони 

 
Прогнозні 
ресурси,  
тис. м3/добу 

Затверджені експлуатаційні 
запаси, 

 тис. м3/добу 

ДКЗ  
ТКЗ 

 
НТР 

1. Апостолівський 2,1 - - 
2. Васильківський 6,9 - 7,36 
3. Верхньодніпровський 46,0 - - 
4. Дніпропетровський 61,2 31,0 - 
5. Криворізький 0,2 - - 
6. Криничанський 42,1 - 11,0 
7. Магдалинівський 61,0 15,5 15,0 
8. Межівський  32,5 20,0 9,5 
9. Нікопольський 1,4 - - 

10. Новомосковський 22,5 6,0 65,0 
11. Павлоградський 97,8 75,74 9,0 
12. Петриківський 466,9 424,9 - 
13. Петропавлівський  125,2 99,145 21,0 
14. Покровський 19,3 - 8,3 
15. П’ятихатський 5,2 - - 
16. Синельниківський 18,9 17,9 - 
17. Солонянський 7,2 - - 
18. Софіївський - - - 
19. Томасівський - - - 
20. Царичанський 9,8 2,8 - 
21. Широківський 2,1 - - 
22. Юріївський 15,5 - 9,0 

             Разом 1043,8 692,985 155,16 
 
Враховуючи, що суттєвим джерелом забруднення гідрографічної мережі регіону є 

діяльність існуючих меліоративних систем та діяльності гірничо видобувної промисловості 
(Орільська, Царичанська, Самарська), визначається необхідність їх технічної реконструкції, 
розчистки та упорядкування. 

 
3. Охорона ґрунтів. З метою охорони ґрунтового покриву передбачається впровадження 

системи роздільного збору ТПВ. Частина із них підлягає вторинній переробці. на формованих 
сміттєпереробних заводах (визначена необхідність будівництва 12-ти заводів) з урахуванням 
радіусів обслуговування та глибини переробки. 

 
№  
п/п 

 
Адміністративні 

 райони 

Міське 
населення 
(тис.чол.) 

Об’єм накопичення 
ТПВ  

(тис. тон/рік) 
Райони 

1 Апостолівський 29,5 8,9 
2 Васильківський 17,1 5,1 
3 Верхньодніпровський 36,2 10,9 
4 Дніпропетровський 38,8 11,6 
5 Криворізький 5,0 1,5 
6 Криничанський 11,7 3,5 
7 Магдалинівський 6,6 2,0 
8 Межівський 8,9 2,7 
9 Нікопольський 6,6 2,0 
10 Новомосковський 29,3 8,9 
11 Павлоградський тільки сільське - 
12 Петропавлівський 8,9 2,7 
13 Петриківський 8,7 2,6 
14 Покровський 16,4 4,9 
15 П’ятихатський 24,2 7,3 
16 Синельняківський 13,2 4,0 
17 Солонянський 9,5 2,9 
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№  
п/п 

 
Адміністративні 

 райони 

Міське 
населення 
(тис.чол.) 

Об’єм накопичення 
ТПВ  

(тис. тон/рік) 
18 Софіївський 7,7 2,3 
19 Томаківський 7,7 2,3 
20 Царичанський 7,6 2,3 
21 Широківський 11,5 3,5 
22 Юр’ївський 2,3 0,7 

Разом по районам  92,6 
Міста 

23 м. Дніпропетровськ 1049,6 300,0 
24 м. Дніпродзержинськ 254,3 76,3 
25 м. Кривий Ріг 692,2 207,7 
26 м. Вільногірськ 23,9 7,2 
27 м. Жовті Води 50,2 15,1 
28 м. Марганець 49,1 14,7 
29 м. Нікополь 130,4 39,1 
30 м. Новомосковськ 70,2 21,1 
31 м. Орджонікідзе 44,6 13,4 
32 м. Павлоград 112,6 33,8 
33 м. Першотравенськ 29,0 8,7 
34 м. Синельникове 31,4 9,4 
35 м. Тернівка 29,2 8,8 

Разом по містам  755,3 
 
Розміщення сміттєпереробних заводів в першу чергу передбачено: м. Дніпропетровськ 

(2 об’єкти), м. Павлоград (1 об’єкт), Дніпродзержинськ (1 об’єкт),  Нікополь (1 об’єкт), 
Новомосковськ (1 об’єкт). 

Окрім того, передбачається утилізація накопичених промислових відходів системи ТЕС. 
Для ліквідації хімічного забруднення намічається повна ліквідація старих складів хімічних 

препаратів колишніх колгоспів. 
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№ 
з/п 

Назва одиниці 
адміністративно- 
територіального 

устрою регіону (район) 
 

Кількість,
т 

Кількість 
складів, 
од. 

Стан складських приміщень 

добрий 
(од.) 

задові
льний 
(од.) 

 

із них 
паспорти
зовані 
(од.) 

незадо-
вільний 

(од.) 

1 Апостолівський 11,815 7 - 1 - 6 
2 Софіївський 23,15 7 - 3 - 4 
3 Верхньодніпровський - 1 - 1 - - 
4 П’ятихатський 3,475 6 - 1 - 5 
5 Криничанський 64,672 13 - 7 - 6 
6 Петриківський 7,967 2 - 1 - 1 
7 Царичанський - 1 - 1 - - 
8 Павлоградський 30,12 13 - 4 - 9 
9 Петропавлівський 13,062 7 - 5 - 2 

10 Юр”ївський 14,853 9 - 9 - - 
11 Дніпропетровський 245,35 6 - 3 - 3 
12 Солонянський 3,0 1 - 1 - - 
13 Криворізький 298,7 7 - 2 - 5 
14 Широківський 28,192 13 1 6 - 6 
15 Нікопольський 104,17 13 - 11 - 2 
16 Томаківський 32,882 10 - - - 10 
17 Новомосковський 115,45 21 - 16 - 5 
18 Магдалинівський 21,63 8 - 5 - 3 
19 Покровський 4,831 3 - 3 - - 
20 Межівський 17,055 10 - 4 - 6 
21 Васильківський 22,85 15 - 5 - 10 
22 Синельниківський 13,039 20 2 5 - 13 
 Усього 1076,26

3 
193 3 94 - 96 

 
4. Упередження прояву небезпечних природно-геологічних процесів передбачається 

впровадженням комплексу заходів з ліквідацією факторів затоплення, підтоплення та 
зсувонебезпечних процесів. Визначається пріоритетність вирішення питань по формуванню 
дамб, розвитку гідротехнічних споруд та недопущення будівельного освоєння зсувонебезпечних 
ділянок. Основою для подальшої реалізації даної проблеми є „Схема інженерної підготовки та 
захисту території”. 

 
5. Упередження прояву можливих техногенно-небезпечних факторів. Вирішення даного 

питання відноситься до категорії наслідків діяльності Міністерства оборони (наявність складів 
ВНР, колишніх військових полігонів, складів ГММ та місць їх складування). Передбачається 
інвентаризація даних об’єктів та їх доцільність подальшого функціонування - Павлоградський 
хімзавод, Дніпродзержинський хімзавод. 

Окрім того, в проекті визначена система транспортно-комунікаційних коридорів 
трубопровідного транспорту (магістральні нафто-, газо-, продуктопроводи) з системою 
охоронних зон, які враховані в питаннях регіонального розвитку. 

Вцілому врахування факторів природно-техногенного характеру направлене на 
подальший розвиток раціональної планувальної структури регіону в плані забезпечення 
стабільного розвитку господарського комплексу та формування безпечного довкілля 
проживання. 

II. Проектом намічається вирішення питань по збалансованому регіонально-екологічному 
розвитку Дніпропетровської області. Однією із головних складових є покращення ландшафтної 
структури регіону, підвищення екологічної стійкості території до техногенного навантаження. 

1. Передбачається подальший розвиток екологічної мережі з урахуванням головних її 
складових, відповідно „генеральної схеми планування території України”. На кінець 
розрахункового строку площа об’єктів ПЗФ буде складати 8,7 % від загальної площі 
області ( на сьогодення – 1,4 %). Намічається створення:  
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2. Національні природні парки: 

- „Самарський бір”  - орієнтовна площа – 40,0 тис. га; 
- „Орільський” -  орієнтовна площа - 55,6 тис. га. 

3. Природні заповідники: 
- Дніпровсько-Орільський (розширення) – 505,0 га. 

4. Регіональні ландшафтні парки та загальнодержавні заказники: 
-    Верхньодніпровський – 65 тис. га, РЛП; 
- Петриківський (створення) – 25,3 тис. га, РЛП; 
- Кільченський (підвищення статусу) – 15,0 тис. га, РЛП; 
- Вольшанський (підвищення статусу, розширення) – 15,0 тис. га, РЛП; 
- Петропавлівський (підвищення статусу, розширення) – 15,0 тис. га, ЗДЗ; 
- Синельниківський (підвищення статусу, розширення) – 3,5 тис. га, ЗДЗ; 
- Васильківський степовий (створення) – 10,0 тис. га, ЗДЗ; 
- Покровсько - Дібрівський (підвищення статусу, розширення) – 11,5 тис. га, РЛП; 
- Мишуринрізький (створення) – 10,0 тис.  га, РЛП; 
- Домоткань-Самарський (створення) – 30,0 тис.  га, РЛП; 
- Сурський (створення) – 10,0 тис. га, ЗДЗ; 
- Саксаганьський (створення) – 6,0 тис. га, ЗДЗ; 
- Інгулецький (підвищення статусу, розширення) – 4,0  тис. га, РЛП; 
- Балка Кобильна (створення) – 7,0 тис. га, РЛП; 
- Середньо-Базавлуцький (створення) – 5,0 тис.  га, ЗДЗ; 
- Кам’янсько-Базавлуцький (створення) – 7,0 тис. га, ЗДЗ; 
- Томаківський (створення) – 5,0 тис. га, ЗДЗ; 
- Дніпровські пороги (підвищення статусу, розширення) – 16,0 тис. га, РЛП. 

 
Виділені об’єкти екологічної мережі є першочерговими. 
 

2. В плані виконання програми „Ліси України” намічається формування нових лісових 
масивів загальною площею біля 101,0 тис. га ( в межах розрахункового строку) з послідуючим 
доведенням лісистості регіону до 8% (по факту вона складає 5,1 % - ДЛФ). 

3. З урахуванням наявного природно-ландшафтного потенціалу області, намічається 
широкий розвиток рекреаційної діяльності в межах визначених порогових значень екологічної 
стійкості території до навантажень, що в сумі складають біля 601,0 тис. чол. короткочасної, 
58,96 тис. чол. нової стаціонарної рекреації, нової оздоровчо-лікувальної – 5,2 тис. чол. 

4. Для забезпечення збалансованого розвитку регіону передбачається формування 
екологічного каркасу, що складається з Дніпровського, Орільського та Степового широтного 
національних коридорів, що доповнюються регіональними річковими коридорами. Це дозволить 
збалансувати техногенне навантаження на територію регіону та забезпечить  підвищення її 
екологічної стійкості. 

Отже, реалізація комплексу програмних заходів по раціональному використанню 
природно-ресурсного потенціалу та розвитку екологічної мережі є запорукою безпечного 
довкілля проживання та подальшого розвитку господарського комплексу регіону. 
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Розвиток транспортної інфраструктури 

З метою реалізації заходів, передбачених у проекті ”Схема планування 
території Дніпропетровської області” до розділу ”Транспорт”, які включають 
пріоритетні напрямки розвитку транспортного комплексу Дніпропетровської 
області (розвиток транспортних комунікацій області – формування 
автомобільного транспортного коридору Європа-Азія із супутньою 
інфраструктурою, посилення та розвиток міжнародних автомобільних доріг, 
будівництво обхідних доріг, посилення магістральних ділянок залізниць; 
модернізація залізничної  інфраструктури; розвиток і модернізація аеропортів, 
річкових портів; відновлення  і поповнення парку рухомого складу) проектом 
передбачено  перелік невідкладних заходів, які забезпечать належний рівень 
роботи транспортної системи  Дніпропетровської області на період  до 2012 
року і надалі. 

У проекті прорахована орієнтовна вартість цих невідкладних заходів. 

Передбачені проектом заходи з розвитку транспортної системи 
Дніпропетровської області обумовлюють її стратегічне значення і місце у  
розвитку  економіки країни; інтеграцію транспорту області, як вагомої складової  
загальної транспортної системи України. 

Нижче, у таблиці приведено перелік невідкладних заходів для 
забезпечення роботи транспортної системи  Дніпропетровської області. 

№/
№ 

Перелік заходів 
Од. 

виміру 
Кількі-
сть 

Орієнтовна 
вартість 
(млн.грн) 

1 

Організація Південного обходу 
м. Дніпропетровська: 
-ділянки будівництва (з урахуванням транспортних 
розв'язок) 
-ділянки реконструкції 

 
 
км 
км 

 
 

68,0 
13,0 

 
 

3400,0 
300,0 

2 
Будівництво Південного обходу                    
м. Павлоград 

км 20,0 800,0 

3 
Будівництво ділянки автодороги Р-52 
Дніпропетровськ-Решетилівка 

км 27,0 750,0 

4 
Реконструкція ділянки автодороги М-04 Знам”янка-
Ізварине по І технічній категорії 

км 170,0 
 

4000,0 
 

5 
Реконструкція ділянки  автодороги Н-08 Бориспіль-
Запоріжжя по І технічній категорії 

км 64,0 1400,0 

6 Реконструкція Дніпропетровського автовокзалу об”єкт 1 106,0 

7 
Будівництво автостанцій у                            
м. Дніпропетровськ 

об”єкт 3 54,0 

8 
Будівництво автостанцій у                               
 м. Зеленодольськ та м. Першотравенськ 

об”єкт 2 2,0 

9 
Модернізація залізничної ділянки Красноград-
Новомосковськ-Дніпровський (друга колія, 
електрифікація) 

км 65 780,0 

10 Реконструкція вокзалів: Павлоград І об”єкт 2 12,0 

11 
Будівництво приміського залізничного вокзалу на 
станції Дніпропетровськ 

об”єкт 1 250,0 

12 Розвиток Дніпропетровського аеропорту об”єкт 1 60,0 
 Разом   11914,0 
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ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З  РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ 
СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ ОБЛАСТІ 
Відповідно до Генеральної схеми планування території України у межах 

Дніпропетровської області формуються три зони за переважаючим функціональним типом 
використання території: зона урбанізації, зона переважно сільського господарства, зона 
природних ландшафтів державного та регіонального значення, що охороняються. 

1. Зона урбанізації, на території якої рекомендується інтенсифікація сформованого 
науково-виробничого потенціалу, розвиток сільського господарства переважно приміського типу 
і районів короткочасного відпочинку населення. Вона займає біля 90% загальної площі 
Дніпропетровської області, де сформувалися Дніпропетровська, Криворізька та Нікопольсько-
Марганцевська потужні промислові агломерації. Простежується процес територіального 
зрощення вказаних просторових ланок зони урбанізації: в широтному напрямку Дніпропетровськ 
– Червоноармійськ - Донецьк і в меридіональному Дніпропетровськ – Червоноград – Харків. 

В межах зони урбанізації виділено дві підзони: 

1.1. З критичним рівнем виробничо-містобудівного освоєння, із щільністю 
населення, що перевищує у 6 – 7 разів середньо українські показники, із серйозними 
порушеннями екологічної рівноваги. 

Тут рекомендується жорстке обмеження дальшого виробничо-містобудівного освоєння 
території та зростання містоутворюючої бази при якісному удосконаленні її структури, 
скороченні антропогенних навантажень на всю територію і першочергове проведення 
комплексних природоохоронних заходів. Ця підзона включає територію міста Дніпропетровська, 
Дніпродзержинська, Кривого Рогу та прилеглих до них  районів і складає 15% території області. 

1.2. Із сформованим середнім рівнем виробничо-містобудівного освоєння, із щільністю 
населення, що знаходиться в цілому на рівні середньоукраїнських показників, з порушенням 
природної рівноваги на окремих ділянках. Підзона охоплює решту територію Дніпропетровської 
області за виключенням південного сходу. 

Тут рекомендується обмеження розвитку ресурсних (особливо екологічно небезпечних) 
виробництв із стабілізацією антропогенних навантажень на ділянки території, що знаходиться у 
найбільш складних екологічних умовах. 

2. Зона переважно сільського господарства. Зона включає великі масиви земель по 
всій території області, насамперед на південному сході. Загальна площа зона орієнтовно 
становить близько 10% території. 

 Поряд з інтенсивним розвитком сільськогосподарського виробництва і активізацією 
соціально-економічного зростання місцевих системоутворюючих центрів, тут рекомендується 
крапкове розміщення невеликих промислових новобудов у міських поселеннях, які мають для 
цього економічні та соціальні передумови. 

3. Зона природних ландшафтів державного та регіонального значення, що 
охороняються. Основна частина цієї зони входить, як складова, майже до всіх попередніх зон. 
В її склад входять елементи екологічної мережі України, еколого-планувального каркасу, а 
також території існуючих та потенціальних природно-рекреаційних районів міжнародного та 
державного значення. Відповідно до Закону України “Про загальнодержавну програму 
формування національної економічної мережі України” територія цієї зони повинна поступово 
збільшуватись за рахунок освоєння територій непридатних для забудови, порушених в 
результаті антропогенної діяльності, територій, що вивільняються з сільськогосподарського 
використання в зв’язку зі скороченням розораності земель та ін. Згідно з попередніми 
розрахунками територію цієї зони необхідно розширити на розрахунковий період приблизно до 
20%, а на містобудівний прогноз до 30% території області. 

В складі цієї зони виділено три підзони: 

3.1. Існуючих і потенційних оздоровчо-рекреаційних районів міжнародного та 
державного значення. До них відноситься прибережні території вздовж Дніпра.  
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3.2. Природно-заповідного фонду, до якої відносяться існуючі та проектні міжнародні 
біосферні резервати, біосферні та природні заповідники, природні парки, регіональні 
ландшафтні парки.  

В обох підзонах рекомендується охорона і раціональне використання природно-
заповідних та природно-рекреаційних територій. 

3.3. Природних ландшафтів, що потребують збереження та часткового 
відтворення. До цієї підзони відносяться території елементів екологічної мережі та еколого-
планувального каркасу (окрім територій екологічних ядер, що складаються з об’єктів природно-
заповідного фонду). Ця зона охоплює території лісових масивів, водорозділи, верхів’я річок, 
долини та заплави річок, прибережні території морів та водосховищ тощо. 

На цих територіях рекомендується максимальне збереження та часткове відтворення 
природних ландшафтів в масштабах 20-40% загальної території підзони; регламентується також 
щільність розселення з метою зменшення антропогенного навантаження на ці території; при 
здійсненні господарської діяльності на цих територіях необхідне дотримання певних умов і 
обмежень.  

Для забезпечення сталого розвитку населених пунктів з урахуванням їх 
соціально-економічних, екологічних та територіально-планувальних проблем 
обгрунтовані основні напрямки та перспективний режим розвитку населених 
пунктів області. Виходячи з цього визначені основні типи та підтипи міст за 
цими ознаками. 

I   тип   міст  до   якого   віднесений   Дніпропетровськ,   найкрупніше 
багатофункціональне місто, передбачає  жорстке регулювання розвитку та  
першочергове якісне удосконалення економічної бази та структури 
землекористування, деконцентрація виробництва, екологічна реабілітація 
території, а також нарощуванням науково-інформаційної сфери та соціально-
культурного потенціалу. 

Крім Дніпропетровська, до цього типу віднесені Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, 
Нікополь, Жовті Води, Новомосковськ. В них передбачається розвиток 
соціально-культурного потенціалу, обласного та міжрайонного значення. 

ІІ тип міст – переважно крупні та великі багатофункціональні міста в яких 
передбачається регламентація розвитку  з необхідністю структурно-технологічної перебудови 
виробничої бази, виведенням з експлуатації шкідливих виробництв, оптимізацією структури 
землекористування, екологічною реабілітацією міських територій та розвитком соціально-
культурного потенціалу обласного та міжрайонного значення. До них віднесені міста Павлоград 
та Марганець. 

IV тип  малі та середні міста, в них передбачається розбудова районних центрів і 
підцентрів виробництва та соціально-культурного обслуговування населення. До цієї групи 
віднесена переважна частина міст області. Ця розбудова передбачена за рахунок: 

 використання переваг розташування в приміській зоні Дніпропетровська й Кривого Рогу і 
розміщення пов’язаних з цим видів діяльності. До них віднесені: Апостолове, Верхівцеві та 
Підгородне; 

 переважно розвитку підприємств та закладів по обслуговуванню сільськогосподарського 
виробництва та сільського населення. До цієї групи віднесений  Верхньодніпровськ. 

 урізноманітнення економічної бази монофункціональних міст. Це населені пункти, у яких в 
структурі матеріального виробництва перевагу має одна або дві галузі, тобто: центри 
вугільної, гірничо видобувної, хімічної промисловості, транспортні центри тощо. До цієї групи 
віднесені Вільногірськ, Зеленодольськ, Інгулець, Орджонікідзе, Першотравенськ, 
Синельникове, Тернівка та П’ятихатки. 

Заходи по реалізації рішень „Схеми планування території Дніпропетровської області” 
ґрунтуються на наступних основних нормативних, програмних, документах: 

- Указ Президента України від 23 червня 1998 року № 670 «Про заходи 
щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу»  
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- На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 901 від 3 липня 
2006 року була розроблена «Комплексна програма захисту сільських 
населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на 
період до 2010 року та прогноз до 2020 року». 
- Регіональна середньострокова програма соціально-економічного розвитку 
Дніпропетровської області ; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. № 821 „Про затвердження 
Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних 
коридорів в Україні”. 
- 2Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. за №346 „Про 
затвердження Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних 
транспортних коридорів в Україні”. 
- Закон України від 7 лютого 2002 року №3022-ІІІ „Про комплексну програму утвердження 
України як транзитної держави у 2002-2010 роках. 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р.”Про  затвердження Державної 
програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2005-2010 роки”. 
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 651-р „Про схвалення 
програми реформування залізничного транспорту”. 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. №496 Про затвердження  
„Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 
2006-2010 роки”.  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. №865 „Про затвердження 
переліку автомобільних доріг загального користування державного значення.” 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007р.№1295  Київ „Про 
затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні  фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”. 
- Програма забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях 
міст, інших населених пунктів та залізничних переїздах Дніпропетровської області на 2004-
2009 роки. 
- Регіональна програма вдосконалення пасажирських перевезень автомобільним 
транспортом  на 2003-2009 роки  у Дніпропетровський області. 
-  „Загальнодержавна програма збереження та використання об’єктів культурної 
спадщини на 2004-2010 роки”. 
- Обласна програма „Питна вода Дніпропетровщини” на 2006-2020роки. 
- Програма „Розвиток і реформування житлово-комунального господарства 
Дніпропетровської області на 2003-2005 роки і на перспективу до 2010 року”. 
-  Регіональна програма „Розвитку водного господарства у Дніпропетровської області” 
затверджена 17.11.2003р 
-  „Схема перспективного розвитку електричних мереж напругою 35-110кВ ВАТ „ЕК 
„Дніпрообленерго”, ДПВНДІ „Укренергомережпроект” (м. Харків, 2008р.). 

  
Вважаємо доцільним для забезпечення заходів „Схеми планування території Дніпропетровської 
області” на протязі наступних років розробити наступну документацію: 

- Схеми планування території окремих адміністративних районів; 
- Генеральні плани міст, селищ (або їх коригування); 
- Генеральні плани оздоровчо-рекреаційних територій; 
- Місцеві правила забудови для міст, селищ, сіл; 
- Плани червоних ліній для міст, селищ; 
- Проекти встановлення меж водоохоронних зон водних об’єктів та режими їх 

використання; 
- Проект встановлення меж прибережно-захисних смуг; 
- Розробка та затвердження округів і зон санітарної охорони земель оздоровчого 

призначення; 
- Забезпечення населених пунктів області топографічною зйомкою крупного 

масштабу; 
- Схема планування територій міжнародних транспортно-комунікаційних коридорів, та 

зон їх впливу; 
- Генеральні плани організації територій, розширення існуючих і створення нових 

об’єктів природно-заповідного фонду області, що належить до національної 
екологічної мережі України; 

- Містобудівне еколого-економічне обґрунтування створення захисних лісових 
насаджень та полезахисних смуг територій області; 
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- Схеми планування та режимів використання територій підтоплення, карсту, зсувів; 
- Схема планування групи адміністративних районів в зоні впливу м. 

Дніпропетровська. 
Основні заходи щодо забезпечення виконання реалізації Генеральної схеми планування 

території України в розрізі адміністративних районів наступні. 
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Апостолівський район: 

 розробити “Схему планування території Апостолівського адміністративного  району” – 459,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план м. Апостолове сумісно з місцевими правилами забудови – 414,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план м. Зеленодольськ сумісно з місцевими правилами забудови – 
390,0 тис.грн; 

 визначити перелік депресивних сільських населених пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 3,3* тис. га; 
Васильківський район: 

 розробити “Схему планування території Васильківського адміністративного  району” – 457,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Васильківка сумісно з місцевими правилами забудови – 
368,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Письменне сумісно з місцевими правилами забудови – 
200,0 тис.грн; 

 виконати генеральний план смт. Чаплине сумісно з місцевими правилами забудови – 240,0 
тис.грн; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 6,8* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню. 
Верхньодніпровський район: 

 розробити “Схему планування території Верхньодніпровського адміністративного  району” – 
456,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план м. Верхньодніпровськ сумісно з місцевими правилами забудови 
– 437,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план м. Верхівцеве сумісно з місцевими правилами забудови – 336,0 
тис.грн; 

 виконати генеральний план смт. Дніпровське сумісно з місцевими правилами забудови – 
274,0 тис.грн;  

 виконати генеральний план смт. Новомиколаївка сумісно з місцевими правилами забудови – 
244,0 тис.грн; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  
Дніпропетровський район: 

 розробити “Схему планування території Дніпропетровського адміністративного  району” – 
495,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план м. Підгородне сумісно з місцевими правилами забудови – 462,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Кіровське сумісно з місцевими правилами забудови – 269,0 
тис.грн;  

 виконати генеральний план смт. Ювілейне сумісно з місцевими правилами забудови – 368,0 
тис.грн; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 4,6* тис. га; 
Криворізький район: 

 розробити “Схему планування території Криворізького адміністративного  району” – 493,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Радушне сумісно з місцевими правилами забудови – 236,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Христофорівка сумісно з місцевими правилами забудови –
195,0 тис.грн; 
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 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 6,1* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню; 
Криничанський район: 

 розробити “Схему планування території Криничанського адміністративного  району” – 500,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Кринички сумісно з місцевими правилами забудови – 247,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Аули сумісно з місцевими правилами забудови –246,0 
тис.грн; 

 виконати генеральний план смт. Щорськ сумісно з місцевими правилами забудови –230,0 
тис.грн; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 9,9* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню; 
Магдалинівський район: 

 розробити “Схему планування території Магдалинівського адміністративного  району” – 
463,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Магдалинівка сумісно з місцевими правилами забудови – 
286,0 тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 9,4* тис. га; 
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Межівський район: 

 розробити “Схему планування території Межівьского адміністративного  району” – 455,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Межова сумісно з місцевими правилами забудови – 304,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Демурине сумісно з місцевими правилами забудови – 195,0 
тис.грн; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 4,3* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню. 
Нікопольський район: 

 розробити “Схему планування території Нікопольського адміністративного  району” – 508,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Червоногригорівка сумісно з місцевими правилами 
забудови – 288,0 тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 9,2* тис. га. 
Новомосковський район: 

 розробити “Схему планування території Новомосковського адміністративного  району” – 
509,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план м. Перещепине сумісно з місцевими правилами забудови – 
344,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Гвардійське сумісно з місцевими правилами забудови – 
273,0 тис.грн;  

 виконати генеральний план смт. Губиниха сумісно з місцевими правилами забудови – 270,0 
тис.грн; 

 виконати генеральний план смт. Меліоративне сумісно з місцевими правилами забудови – 
260,0 тис.грн; 

 виконати генеральний план смт. Черкаське сумісно з місцевими правилами забудови – 251,0 
тис.грн; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 6,5* тис. га; 
Павлоградський район: 

 розробити “Схему планування території Павлоградського адміністративного  району” – 461,0 
тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 0,2* тис. га; 
Петриківський район: 

 розробити “Схему планування території Петриківського адміністративного  району” – 444,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Петриківка сумісно з місцевими правилами забудови – 
256,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Курилівка сумісно з місцевими правилами забудови – 218,0 
тис.грн;  

 виконати генеральний план смт. Миколаївка сумісно з місцевими правилами забудови – 
190,0 тис.грн; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  
Петропавлівський район: 
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 розробити “Схему планування території Петропавлівського адміністративного району” – 
456,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Петропавлівка сумісно з місцевими правилами забудови – 
309,0 тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 5,2* тис. га; 
Покровський район: 

 розробити “Схему планування території Покровського адміністративного  району” – 454,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Покровське сумісно з місцевими правилами забудови – 
353,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Просяна сумісно з місцевими правилами забудови – 269,0 
тис.грн;  

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 5,2* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню. 
П’ятихатський район: 

 розробити “Схему планування території П’ятихатського адміністративного  району” – 464,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план м. П’ятихатки сумісно з місцевими правилами забудови – 470,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Вишневе сумісно з місцевими правилами забудови – 210,0 
тис.грн;  

 виконати генеральний план смт. Лихівка сумісно з місцевими правилами забудови – 195,0 
тис.грн;  

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 5,2* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню. 
Синельниківський район: 

 розробити “Схему планування території Синельниківського адміністративного  району” – 
464,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Іларіонове сумісно з місцевими правилами забудови – 
316,0 тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Роздори сумісно з місцевими правилами забудови – 192,0 
тис.грн;  

 виконати генеральний план смт. Славгород сумісно з місцевими правилами забудови – 
210,0 тис.грн;  

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 7,2* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню. 
 

Солонянський район: 

 розробити “Схему планування території Солонянського адміністративного  району” – 466,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Солоне сумісно з місцевими правилами забудови – 299,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Новопокровка сумісно з місцевими правилами забудови – 
203,0 тис.грн;  
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 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 7,5* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню. 
Софіївський район: 

 розробити “Схему планування території Софіївського адміністративного  району” – 458,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Софіївка сумісно з місцевими правилами забудови – 297,0 
тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 6,5* тис. га; 

 розробити проект визначення зони впливу міжнародного транспортного коридору Європа-
Азія і дати пропозиції по її наповненню. 
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Томаківський район: 

 розробити “Схему планування території Томаківського адміністративного  району” – 454,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Томаківка сумісно з місцевими правилами забудови – 297,0 
тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 5,9* тис. га; 
Царичанський район: 

 розробити “Схему планування території Царичанського адміністративного  району” – 480,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Царичанка сумісно з місцевими правилами забудови – 
301,0 тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 1,0* тис. га; 
Широківський район: 

 розробити “Схему планування території Широківського адміністративного  району” – 456,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Широке сумісно з місцевими правилами забудови – 345,0 
тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 6,0 * тис. га; 
Юр’ївський район: 

 розробити “Схему планування території Юр’ївського адміністративного  району” – 448,0 
тис.грн.; 

 виконати генеральний план смт. Юр’ївка сумісно з місцевими правилами забудови – 212,0 
тис.грн.; 

 визначити перелік депресивних сільських населених  пунктів і розробити плани заходів по 
стимуляції їх комплексного розвитку;  

 виконати містобудівне еколого-економічне обгрунтування створення лісових  насаджень з 
урахуванням Державної програми “Ліси України” загальною площею близько 4,7* тис. га; 

 
* - з урахуванням Державної Програми „Ліси України” та Наказом ДКЛГ України № 371 від 29.12.08 р. 
Вишукування площ для перспективного формування лісів проводиться  з урахуванням форми 6-зем 
адміністративних районів  - земель непридатних для сільськогосподарського використання. 
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Пропозиції з інженерної підготовки території по реалізації «Схеми планування території Дніпропетровської області». 

№№ 
пп 

 
Найменування  районів 

 
тис. грн. 

 
Примітки  

1. Апостолівський  1300,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, карсту, паводків та ерозії.  

2. Васильківський  900,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, паводків та ерозії. 

3. Верхньодніпровський  1200,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, паводків та ерозії. 

4. Дніпропетровський  1000,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, паводків та ерозії.     

5. Криворізький  1600,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 
ерозії.    

6. Криничанський  1400,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, паводків та ерозії.    

7. Магдалинівський  800,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, паводків та ерозії.      

8. Межевський  900,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, паводків та ерозії.   

9. Нікопольський  1500,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, карсту, паводків та ерозії.    

10. Новомосковський  1500,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, паводків та ерозії.    

11. Павлоградський  1600,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 
ерозії. 

12. Петриківський  500,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, паводків та ерозії.  

13. Петропавлівський  1400,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 
ерозії.    

14. Покровський  800,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, паводків та ерозії.  

15. П’ятихатський 1200,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, паводків та ерозії. 

16. Синельниківський  800,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, паводків та ерозії. 

17. Солонянський  1300,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, карсту, паводків та ерозії.    

18. Софіївський  1100,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, карсту, паводків та ерозії.    

19. Томаківський  1400,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 
ерозії.    

20. Царичанський  600,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, паводків та ерозії.    

21. Широківський  1400,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 
ерозії.    



 27
22. Юр’ївський 1200,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 

ерозії. 
23. м. Вільногірськ 300,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення та ерозії. 

24. м. Дніпродзержинськ 800,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, паводків та ерозії.   

25. м. Дніпропетровськ 1500,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 
ерозії.   

26. м. Жовті Води 500,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, карсту, паводків та ерозії.   

27. м. Кривий Ріг  1100,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 
ерозії.    

28. м. Марганець 600,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, карсту, паводків та 
ерозії.    

29. м. Нікополь 700,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, карсту, паводків та ерозії. 

30. м. Новомосковськ 500,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, паводків та ерозії. 

31. м. Орджонікідзе 600,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, карсту, паводків та ерозії. 

32. м. Павлоград 600,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, паводків та ерозії.    

33. м. Тернівка 500,0 Розробити схему захисту територій від підтоплення, зсувів, паводків та ерозії..    

 Всього по області 33100,0  
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Історичні населені пункти Дніпропетровської області 
 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002р. №318  „Про 

затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених 
місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”, а 
також постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006р. №909 п.2 визначена 
необхідність розробки науково-проектної документації для визначення, використання і 
збереження історичного ареалу міст, селищ та сіл занесених до Списку історичних населених 
пунктів. 

Список історичних місць по Дніпропетровській області затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001р. № 878. 

Згідно діючої нормативної документації розробляється два види науково-проектної 
документації: 

1. "Історико-архітектурний опорний план, межі історичних ареалів населених місць"; 
2. "Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування". 
Нижче в таблиці наводяться орієнтовні вартості вищевказаних робіт. 

 
Орієнтовна вартість науково-проектних робіт, (тис. грн.) 

 
 

№ 

 

 

Назва історичного 
населеного пункту 

 

 

Види науково-проектних робіт 

Історико-архітектурний 
план, межі історичних 

ареалів 

Зона охорони пам'яток 
архітектури та 
містобудування 

1 м. Дніпропетровськ розроблено розроблено 

2 м. Дніпродзержинськ 380,0 200,0 

3 м. Кривий Ріг 410,0 250,0 

4 м. Нікополь 300,0 180,0 

5 м. Новомосковськ 280,0 160,0 

6 м. Павлоград 290,0 170,0 

Примітка – при розробці даних видів науково-проектних робіт їх вартості будуть уточнюватися 
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Населені пункти віднесені до курортних. 
 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1391 "Про внесення 
змін до переліку населених пунктів віднесених до курортних" в Дніпропетровській області 
віднесені до курортних с. Ново троїцьке та  
с. Орлівщина. 

Згідно проектних пропозицій „Схеми планування території Дніпропетровської області” 
розвиток оздоровчої галузі передбачений на території Новомосковського району (район с. 
Новотроїцьке та район  
с. Орловщина), смт. Царичанка та в поблизу м. Кривий Ріг. 

Для реалізації господарської діяльності даних курортів необхідно провести процедуру 
віднесення цих природних територій до курортних згідно Закону України „Про курорти”. 

5 жовтня 2000 року прийнятий Закон України "Про курорти", де вказана законодавча 
процедура щодо віднесення природних територій до курортних. У законі визначено, що місцеві 
органи самоврядування повинні забезпечити розробку проекту обгрунтування віднесення 
природних територій до курортних.  

Орієнтовні вартості обгрунтування необхідності оголошення природних територій 
курортними та визначення округів санітарної охорони наведені нижче в таблиці. 

Вартість науково-проектних робіт, (тис. грн.) 
 

№ Назва курорту Обґрунтування Округи 
сан.охорони 

1 Криворізький 350,0 220,0 
2 Новотроїцький 320,0 200,0 
3 Солоний Лиман - Лужне 320,0 235,0 
4 Орлівщина 310,0 210,0 
5 Царичанський 310,0 200,0 

 
Примітка: 
При встановленні меж оздоровчих зон, на які буде розроблятися проектна документація, 
приведена вартість її розробки буде уточнюватися. 
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Екологічна мережа 
 
Для реалізації комплексу заходів по раціональному використанню природно-ресурсного 

потенціалу та розвитку екологічної мережі, що є запорукою безпечного довкілля проживання та 
подальшого розвитку господарського комплексу регіону, та відповідно до „Генеральної схеми 
планування території України” на територію Дніпропетровської необхідно розробити наступні 
нормативні документи: 

 
 

№ 
пп 

Найменування науково-проектних 
робіт 

Адміністративна одиниця, 
район  

Орієнтовна 
площа, тис.га

1 Проект організації території 
національного природного парку 
„Самарський бір” 

Новомосковський 
40 Павлоградський 

2 Проект організації території 
національного природного парку 
„Орільський” 

Магдалинівський 

55,6 
Новомосковський 
Царичанський 

Юр’ївський 
3 Проект організації території 

регіонального ландшафтного парку 
„Петриківський” 

Петриківський 
25,3 

4 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Васильківський” 

Васильківський 
10,0 Павлоградський 

5 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Мишуринрізький” 

Верхньодніпровський 
10,0 

6 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Домоткань -Самарський” 

Дніпропетровський 
30,0 

7 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Сурський” 

Верхньодніпровський 

10,0 Криничанський 
Солонянський 

8 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Саксаганьський” 

П’ятихатський 
6,0 

9 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Балка Кобильна ” 

Широківський 
7,0 

10 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Верхньодніпровський” 

Верхньодніпровський 
65,0 

11 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Середньо-Базавлуцький” 

Криничанський 
5,0 

12 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Кам’янсько-Базавлуцький” 

Апостолівський 
7,0 

13 Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку 
„Томаківський” 

Томаківський 
5,0 

 
14 

Проект організації (підвищення 
статусу, розширення) території 
регіонального ландшафтного парку 
„Кільченський” 

Дніпропетровський 

15,0 Новомосковський 

15 Проект організації (підвищення статусу, 
розширення) території регіонального 
ландшафтного парку 
„Петропавлівський” 

Петропавлівський 

15,0 

16 Проект організації (підвищення статусу, 
розширення) території регіонального 

Синельниківський 
3,5 
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ландшафтного парку 
„Синельниківський” 

17 Проект організації (підвищення 
статусу, розширення) території 
регіонального ландшафтного парку 
„Покровсько- Дібрівський” 

Покровський 

11,5 

18 Проект організації (розширення) 
території природного заповідника 
„Дніпровсько-Орільський” 

Дніпропетровський 
0,5 

19 Проект організації (підвищення статусу, 
розширення) території регіонального 
ландшафтного парку „Інгулецький” 

Криворізький 
4,0 

20 Проект організації (підвищення 
статусу, розширення) території 
регіонального ландшафтного парку 
„Дніпровські пороги” 

Дніпропетровський 

16,0 Синельниківський 

Солонянський 

Виділені об’єкти екологічної мережі відносяться до першочергових. 
 
 
Після розробки вищезазначених проектів організації природоохоронних територій 

необхідно розробити проекти меж та винос їх в натуру.  
 



ІІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ 

ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З РОЗРОБЛЕННЯ 

МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

№ 
пп 

Найменування науково-проектних 
робіт 

Адміністративна одиниця, 
населений пункт 

Термін 
реалізації, 

рік 

Ор
в

Першочергові заходи 
1 Генеральний план міста м. Дніпропетровськ Розроблено 

Місцеві правила забудови Розроблено 
Історико-архітектурний опорний план, 
межі історичних ареалів, зона охорони 
пам’яток архітектури та 
містобудування 
 

Розроблено 

2 Генеральний план міста м. Вільногірськ 2014 
Місцеві правила забудови 
 

2015 

3 Генеральний план міста м. Дніпродзержинськ Розроблено 
Місцеві правила забудови 2010 
Історико-архітектурний опорний план, 
межі історичних ареалів, зона охорони 
пам’яток архітектури та 
містобудування 
 

2010-2012 

4 Генеральний план міста м. Жовті Води 
 

2011-2012 
Місцеві правила забудови 
 

2012-2013 

5 Генеральний план міста м. Кривий Ріг Знаходиться в 
стадії 

розробки 
Місцеві правила забудови 2010-2012 
Історико-архітектурний опорний план, 
межі історичних ареалів, зона охорони 
пам’яток архітектури та 
містобудування 

2011-2012 

6 Генеральний план міста м. Марганець 
  

2010-2011 
Місцеві правила забудови 
 

2011-2012 

7 Генеральний план міста м. Нікополь 2010-2012 
Місцеві правила забудови 2012 
Історико-архітектурний опорний план, 
межі історичних ареалів, зона охорони 
пам’яток архітектури та 
містобудування 
 

2010 

8 Генеральний план міста м. Новомосковськ 2012-2013 
Місцеві правила забудови 2013 
Історико-архітектурний опорний план, 
межі історичних ареалів, зона охорони 
пам’яток архітектури та 
містобудування 
 

2012-2013 
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№ 
пп 

Найменування науково-проектних 
робіт 

Адміністративна одиниця, 
населений пункт 

Термін 
реалізації, 

рік 

Ор
в

9 Генеральний план міста м.Орджонікідзе 2014 
Місцеві правила забудови 
 

2015 

10 Генеральний план міста м. Павлоград Розроблено 
Місцеві правила забудови 2010 
Історико-архітектурний опорний план, 
межі історичних ареалів, зона охорони 
пам’яток архітектури та 
містобудування 
 

Розроблено в 
складі 

генерального 
плану 

11 Генеральний план міста м. Першотравенськ 2014 
Місцеві правила забудови 
 

2015 

12 Генеральний план міста м. Синельникове 2012 
Місцеві правила забудови 2013 

13 Генеральний план міста м. Тернівка Розроблено 
Місцеві правила забудови 2010-2011 
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№ 
пп 

Найменування науково-проектних 
робіт 

Адміністративна одиниця, 
населений пункт 

Термін 
реалізації, 

рік 

Ор
в

14 Схема планування території району Дніпропетровський район 

2010-2015 

15 Схема планування території району Криворізький район 
16 Схема планування території району Криничанський район 
17 Схема планування території району Новомосковський район 
18 Схема планування території району Петриківський район 
19 Схема планування території району Царичанський район 
20 Схема планування території району Нікопольський район 
21 Схема планування території району Павлоградський район 
22 Схема планування території району Солонянський район 

Друга черга 

23 Схема планування території району Апостолівський район 2016-2020 
24 Схема планування території району Васильківський район 2016-2020 
25 Схема планування території району Верхньодніпровський 

район 
2016-2020 

26 Схема планування території району Магдалинівський район 2016-2020 
27 Схема планування території району Межівський район 2016-2020 
28 Схема планування території району Петропавлівський район 2016-2020 
29 Схема планування території району Покровський район 2016-2020 
30 Схема планування території району П’ятихатський район 2016-2020 
31 Схема планування території району Синельниківський район 2016-2020 
32 Схема планування території району Софіївський район 2016-2020 

33 Схема планування території району Томаківський район 2016-2020 

34 Схема планування території району Широківський район 2016-2020 

35 Схема планування території району Юр’ївський район 2016-2020 

36 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

м. Апостолове 2016-2020 

37 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

м. Зеленодольськ 2016-2020 

38 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Васильківка 2016-2020 

39 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Письменне 2016-2020 

40 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Чаплине 2016-2020 

41 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

м.Верхньодніпровськ  2016-2020 

42 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

м. Верхівцеве 2016-2020 

43 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Дніпровське 2016-2020 

44 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Новомиколаївка 2016-2020 
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№ 
пп 

Найменування науково-проектних 
робіт 

Адміністративна одиниця, 
населений пункт 

Термін 
реалізації, 

рік 

Ор
в

45 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

м. Підгородне 2016-2020 

46 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Кіровське 2016-2020 

47 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Ювілейне 2016-2020 

48 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Радушне 2016-2020 

49 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Хростофорівка 2016-2020 

50 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Кринички 2016-2020 

51 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Аули 2016-2020 

52 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Щорськ 2016-2020 

53 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Магдалинівка 2016-2020 

54 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Межова 2016-2020 

55 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Демурине 2016-2020 

56 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Червоногригорівка 2016-2020 

57 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Перещепине 2016-2020 

58 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Гвардійське 2016-2020 

59 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Губиниха 2016-2020 

60 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Меліоративне 2016-2020 

61 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Черкаське 2016-2020 

62 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Петриківка 2016-2020 

63 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Курилівка 2016-2020 

64 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Миколаївка 2016-2020 

65 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Петропавлівка 2016-2020 
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66 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Покровське 2016-2020 

67 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Просяна 2016-2020 

68 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт П’ятихатки 2016-2020 

69 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Вишневе 2016-2020 

70 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Лихівка 2016-2020 

71 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Іларіонове 2016-2020 

72 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Роздори 2016-2020 

73 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Славгород 2016-2020 

74 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Солоне 2016-2020 

75 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Новопокровка 2016-2020 

76 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Софіївка 2016-2020 

77 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Томаківка 2016-2020 

78 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Царичанка 2016-2020 

79 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Широке 2016-2020 

80 Генеральний план суміщений з 
місцевими правилами забудови 

смт Юр’ївка 2016-2020 

 


