
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ (ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ, ГЕРБ І ПРАПОР, КЛІМАТ 

ТОЩО) 

 

Вільнянський район розташований у північній частині Запорізької області, між меридіанами 35 

градусів – 36 градусів східної довготи; посередині його перетинає 48-й градус північної широти. З 

півночі район межує з Дніпропетровською областю, зі сходу – з Новомиколаївським районом, із 

півдня – з Оріхівським та Запорізьким районами, із заходу – з містом Запоріжжя.  

За характером рельєфу Вільнянський район являє собою слабо хвилясту степову рівнину, яка 

згладжується до долини Дніпра. Рельєф району в цілому сприятливий для будівництва залізниць та 

автомагістралей, а також для розвитку сільського господарства.  

Корисні копалини району представлені в більшій мірі будівельними матеріалами. Надра 

Вільнянщини багаті на поклади польового шпату, каоліну, цінних гранітів. 

Клімат району помірно-континентальний з малосніжною зимою і жарким посушливим літом. 

Формується під впливом повітря з Антарктики і Арктики та континентальним повітрям, що 

формується над просторами Євразії. 

Провідними галузями сільського господарства району є: рослинництво (70%); тваринництво (30%). 

Основні галузі промисловості: машинобудування, харчова, мукомольно-круп’яна, комбікормова, 

хімічна. 

3 березня 1923 року при проведенні адміністративно – територіального поділу Катеринославщини 

утворено Михайло-Лукашівський район. 10 грудня 1924 року утворено Вільнянський район, до 

1935 року – Софіївський, до 1966 р. – Червоноармійський, з 1966 року – Вільнянський з районним 

центром – Вільнянськ, назва якого пішла від назви річки Вільнянки, що протікає у північній частині 

міста. Район займає територію 1,28 тис.кв.км у північній частині області. Районний центр, місто 

Вільнянськ – це залізнична станція за 25 км від Запоріжжя, на лінії Харків – Сімферополь. Район 

також перетинає автомагістраль Донецьк – Запоріжжя.  

Адміністративно територія поділена на 19 сільських, 1 селищну і міську ради. Кількість населення 

49200 тисяч чоловік. З них міського – 17,3 тис.чол., сільського населення 31,9 тис.чол.. За етнічним 

складом населення розподілено так: українці – 42,9 тис.чол., росіяни – 6,5 тис.чол., білоруси – 0,3 

тис.чол., вірмени – 0,1 тис.чол., інші національності складають 0,8 тис.чол. 

 

 

Положення 

про Прапор Вільнянського району 

1. Прапор Вільнянського району є офіційним атрибутом районного самоврядування Вільнянського 

району та власністю Вільнянської районної ради. 

2. Ескіз Прапора у авторському виконанні та екземпляр супроводжувальної документації – опис і 

Положення про Прапор Вільнянського району (далі – Положення) зберігаються у Вільнянському 

районному краєзнавчому музею. До них існує вільний доступ для візуального ознайомлення. 

3. Головний Прапор Вільнянського району (оригінал) установлюється у службовому кабінеті голови 

районної ради. 

4. Другий Прапор (абсолютна копія) установлюється у службовому кабінеті голови 

райдержадміністрації. 

5. Головний Прапор та його абсолютна копія виготовлені з панбархату або велюру, або іншого 

подібного матеріалу з двостороннім зображенням, методом вишивки та, як варіант, із 

застосуванням часткової аплікації. 

6. Репродукування та тиражування Прапора Вільнянського району здійснюється: 

– у поліграфічній сфері кольоровим або чорно-білим зображенням; 

– у матеріалі – довільною технікою виконання із різноманітних матеріалів із додержанням вимог, 

розмірів, співвідношень, кольору та графічної тотожності оригіналу та опису; 

– довільних розмірів з дотриманням пропозицій. 

Рекомендуються розміри 1200х1800мм, 900х1335мм, 1560х2340мм, при цьому коефіцієнт 

збільшення або зменшення становить – 1,3. 
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7. Прапор може бути піднятим: 

– у дні державних свят, під час урочистих церемоній, заходів, офіційних прийомів, фестивалів, 

виставок, святкового оформлення міста, селища, сіл районів органами місцевого самоврядування, 

місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами всіх форм власності, а також 

громадськими об’єднаннями. 

8. У разі одночасного підйому Прапорів України та Вільнянського району Прапор Вільнянського 

району не може бути більшої площі за державний і розміщується справа від нього (з боку глядача). 

Такі ж вимоги застосовуються у випадках підйому прапорів міста, селища, сіл, організацій, установ, 

підприємств усіх форм власності, громадських організацій у Вільнянському районі. 

9. Зміни до Положення про Прапор Вільнянського району вносяться сесією районної ради з 

попереднім розглядом у відповідній постійній комісії районної ради.  

10. Прапор Вільнянського району – це прямокутне полотнище у співвідношенні сторін 1:1,5, яке 

витягнуте по горизонталі та розділене по вертикалі жовто-блакитним кольором. Прапор у прапора-

штока без оторочення. 

На 1/3 блакитній площині, яка розміщена біля древка, зображений Герб Вільнянського району, що в 

цілому становить Прапор. 

Древко прапора довжиною 2,4м., діаметр – 4,5см., пофарбоване темним лаком. 

Верхівка Прапора увінчана металевим наконечником жовтого (або під золото, латунь, бронзу) 

кольору з стилізованим зображенням малого герба України. 

Розмір – 25см. Висота древка з наконечником становить 2,65м. 

До наконечника кріпляться два шнури з китицями, згори – жовтого (золотого) кольору, знизу – 

блакитного. Довжина шнурів становить 2/3 ширини Прапора.  

 

 

Положення 

про Герб Вільнянського району 
 

1. Герб Вільнянського району є офіційною символікою районного самоврядування Вільнянського 

району і відображає історію місцевості Вільнянського району. 

2. Ескіз Герба у авторському виконанні та екземпляр супроводжувальної документації – опис і 

Положення про Герб Вільнянського району (далі – Положення) зберігаються у Вільнянському 

районному краєзнавчому музею. До них існує вільний доступ для візуального ознайомлення. 

3. Репродукування та тиражування Герба Вільнянського району здійснюється: 

у поліграфічній сфері кольоровим або чорно-білим зображенням; 

у матеріалі – довільною технікою виконання з різноманітних матеріалів у кольоровому вигляді з 

додержанням вимог, розмірів, співвідношень, кольору та графічної тотожності оригіналу та опису; 

довільних розмірів із дотриманням пропорцій. 

4. Зображення Герба може відтворюватися: 

на будинках, стелах, постаментах; 

в офіційних виданнях; 

у сесійній залі районної ради; 

на будинках, у приміщеннях підприємств, організацій, установ районного значення (на в’їзних 

шляхах у Вільнянський район; на продукції підприємств, у галузі послуг). 

5. Зображення Герба використовується: 

як елемент у дні державних свят, дні фестивалів, виставок, святкового оформлення району, 

церемоній, прийомів; 

дипломах, почесних грамотах, привітальних листах, важливих історичних документах, угодах, 

папках, тощо. 

У разі одночасного використання зображення Гербів України та Вільнянського району, останній не 

може бути більшої площі за державний і розміщується справа від нього (з боку глядача). Ці вимоги 

також діють у випадках розташування Герба Вільнянського району по відношенню до гербів міста, 

селища, сіл, організацій, установ, спілок, підприємств усіх форм власності. 
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6. Зміни до Положення про Герб Вільнянського району вносяться сесією районної ради з 

попереднім розглядом у відповідній постійній комісії районної ради. 

7. Герб Вільнянського району включає щит декорований по контуру завитками в стилі рококо, по 

кольору бронзи. Щит синього кольору окреслений жовтою вузькою рамкою. Щит в нижній частині 

перетягнутий по горизонталі жовтою смугою, яка символізує зернове спіле житнє поле, зверху якої 

стоїть сніп-стіна, що символізує урожай, хліб, здобуток і водночас об’єднання сіл, господарств в 

одне ціле – район, це приорітет району, тобто цілеспрямованість. На снопі зображено коло 

стилізованого соняшника, що символізує сьогоденне сільське господарство району яке процвітає. В 

нижній частині снопа зображена стилізована шестерня механізму – символ зародження нашого 

заводу по виготовленню сільськогосподарських машин за часів Нефельда, сучасний завод імені 

Шевченка. В нижній частині щита під жовтою смугою зображені три сірі трикутники, які 

символізують сучасний Кам’яний Янцівський кар’єр, добування граніту в районі. Три трикутники – 

минуле, сьогодення і майбутнє району. Водночас символізують чоловічий початок – силу. Все це 

зображення становить в цілому Герб Вільнянського району. Співвідношення сторін щита – 1:1. 

Знизу щит має конусний витяг. 

Співвідношення загальної візуальної площі зображення Герба до площі із зображенням – 1:1,5.  

Рекомендуються розміри – кабінетний (висота 37см), на фасадах будинків (розміри окремо до 

кожного), сувенірний (розміри окремо до кожного). 

 

ОПИС 

Ескізу Прапора Вільнянського району 
 

Прямокутна площина, яка витягнута по горизонту та розділена по вертикалі жовто-блакитним 

кольором. 

На 1/3 блакитній площині, яка розміщена біля “древка”, зображений Герб Вільнянського району. 

– Блакитний колір – небо та плин часу. 

– Жовтий – поле жита, осяяне сонцем. 

 

 

ОПИС 

ескізу Герба Вільнянського району 

 

Щит декорований по контуру з завитками в стилі рококо, по кольору бронзи. 

Щит синього кольору, окреслений жовтою вузькою рамкою. Щит в нижній частині перетягнутий по 

горизонту жовтою смугою, яка символізує зерно в спіле житнє поле, зверху якої стоїть сніп-стіна, 

що символізує урожай, хліб, здобуток і водночас об’єднання сіл, господарств в одне ціле – район. 

Це пріоритет району, тобто, цілеспрямованість. На снопі зображено коло стилізованого соняшника, 

що символізує сьогоденне сільське господарство району, яке процвітає. 

У нижній частині снопа зображена стилізована шестерня механізму – символ зародження нашого 

заводу по виготовленню сільгоспмашин за часів Нефельда, сучасний ЗІШ. 

У нижній частині під жовтою смугою зображені три сірі трикутники, які символізують сучасний 

Янцівський гранітний кар’єр, добування граніту в районі. (Три трикутники – минуле, сьогодення і 

майбутнє). 

Водночас символізують чоловічий початок – силу. (Давньослов’янські символи). Все це зображення 

становить в цілому Герб Вільнянського району. 

Автор: Макарчук Адам Антонович викладач Вільнянської дитячої художньої школи 
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ІСТОРІЯ КРАЮ 

 

До Великої Жовтневої Соціалістичної Революції це був Олександрівський повіт Катеринославської 

губернії. 

7 березня 1923 року Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету №308 п.7 

утворений Михайло-Лукашівський район з волостями: Андріївська, Новогупалівська, Михайло-

Лукашівська, Свистуново-Петровська. 10 грудня 1924 року центр перемістився в с.Софіївка і район 

став називатись Софіївським.  

З 1935 році по 1939 роки район називався Красноармійським, з 1939 – Червоноармійським, а з 1966 

– Вільнянським.  

Основною історичною подією району стала Велика Вітчизняна Війна. За роки війни на різних 

фронтах воювало більше 8 тис. жителів району, 5588 загинули в боях. За бойові подвиги 2328 

чоловік нагороджено орденами і медалями Радянського Союзу; 9 чоловік стали Героями 

Радянського Союзу. 

 За роки війни фашисти відправили в Германію 4136 мирних жителів, 448 чоловік були розстріляні 

фашистами в колишньому Ароновому саду.  

На честь подвигу 773 радянських воїнів, що загинули під час звільнення району від німецько-

фашистських загарбників в районному центрі збудований Меморіал Слави, який являє собою стелу, 

4 бюсти Героїв Радянського Союзу, пам’ятник воїнам – афганцям, 48 братських могил. 

За трудові подвиги в тилу і післявоєнне відродження рідного краю 1200 земляків були відзначені 

трудовими нагородами.  

Пам’ятників архітектури на території району не має. Стародавні кургани – найголовніший вид 

археологічних пам’ятників, які розташовані на всій території району. Це поширена форма 

стародавніх місць-захоронень – кладовища з могилами без наземних споруд. На території району 

знаходяться 142 земляних кургани, що стоять на державному обліку. З’явилися вони в четвертому 

столітті до нашої ери і датуються кінцем 14 століття нашої ери. Широкі степи північного і 

південного Причорномор’я протягом багатьох століть були основною територією кочових племен 

скіфів, сарматів, хазар, кіммерійців. 
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СТРУКТУРА ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

(ПОШТОВІ АДРЕСИ, НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ,ФАКСІВ, АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ПОШТИ, ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗВДАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОДІЛІВ, РОЗПОРЯДОК РОБОТИ 

КЕРІВНИЦТВА І ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНУ ВЛАДИ) 
 

№ 

п/

п 

Структурн

ий 

підрозділ 

РДА 

Поштова 

адреса 

Теле

фон, 

факс

, 

e-

mail 

Розпорядок 

роботи 

П.І.Б. 

керівника 

Графік прийому 

громадян 

 Вільнянськ

а районна 

державна 

адміністра

ція 

     

Керівництво: 

1. Голова 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул.. 

Бочарова, 

12 

4-18-

96 

4-13-

73 ( 

ф) 

8.00 – 17.00  

Перерва: 

12.00 – 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Борисенко  

Сергій  

Андрійович 

 

1,3 середа прийом 

в РДА з 8.00 до 

10.00 

2,4 середа – 

виїзний прийом ;  

з 10.00 до 12.00 

2. Перший 

заступник 

голови 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул.. 

Бочарова, 

12 

4-10-

45 

8.00 – 17.00  

Перерва : 

12.00 – 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Музика  

Петро  

Олексійович 

1,3 п’ятниця 

прийом в РДА з 

8.00 до 10.00 

2,4 п’ятниця - 

виїзний прийом 

з 10-00 до 12-00 

3. Заступник 

голови 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул.. 

Бочарова, 

12 

4-15-

08 

8.00 – 17.00  

Перерва : 

12.00 – 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Вакансія 1,3 четвер в РДА з 

14-00 до 16-00 

2,4 четвер –виїзний 

прийом з 14-00 до 

16-00 

4. Заступник 

голови 

райдержад

міністрації  

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул.. 

Бочарова, 

12 

4-13-

59 

8.00 – 17.00  

Перерва : 

12.00 – 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Вакансія 1,3 вівторок в РДА 

з 14-00 до 16-00 

2,4 вівторок –

виїзний прийом з 

14-00 до 16-00 

5. Керівник 

апарату 

райдержад

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул.. 

4-12-

78 

8.00 – 17.00  

Перерва : 

12.00 – 12.45  

Даценко  

Анатолій  

Володимиров

1,3 понеділок в 

РДА з 14-00 до 16-

00 
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міністрації Бочарова, 

12 

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

ич 2,4 понеділок –

виїзний прийом з 

14-00 до 16-00 

6. Організаці

йний 

відділ 

апарату 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-12-

78 

4-15-

65 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Вакансія  

7. Загальний 

відділ 

апарату 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-18-

67 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Білоконь 

Світлана  

Вікторівна 

 

8. Сектор 

контролю 

апарату 

райдержад

міністрації 

 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-10-

40 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Прасолова  

Наталія 

Іванівна 

 

9. Сектор з 

питань 

внутрішнь

ої 

політики 

та зв’язків 

з 

громадські

стю 

апарату 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-10-

64 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Остроух  

Юлія  

Миколаївна 

 

10. Юридичн

ий відділ 

апарату 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-14-

30 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Пустовіт  

Григорій  

Григорович 

 

11. Відділ 

кадрової 

роботи 

апарату 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-11-

67 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Кебич  

Надія  

Іванівна 
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12. Відділ 

фінансово 

господарс

ького 

забезпечен

ня апарату 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-16-

81 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Кіщенко  

Ольга  

Борисівна 

 

13. Відділ 

ведення 

Державног

о реєстру 

виборців 

апарату 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

 

4-14-

49 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Пітіляка 

Максим 

Леонідович 

 

14. Управлінн

я 

економіки 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-11-

53 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Сіра 

Валентина 

Вікторівна 

 

15. Фінансове 

управлінн

я 

райдержад

міністраці

й 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-14-

40 

e-

mail: 

fin_v

ol@z

p.ukr

tel.ne

t 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Фесенко  

Ігор  

Борисович 

щовівторка 

з 15.00 до 17.00; 

1 середа:  

з 17.00 до 18.00 

16. Управлінн

я 

агропроми

слового 

розвитку 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-15-

73 

4-53-

86 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Скрипник 

Сергій 

Вікторович  

1,2,3 вівторок 

з 8.00 до 12.00 

4 вівторок –виїзний 

прийом з 10.00 до 

12.00 

17. Управлінн

я праці та 

соціальног

о захисту 

населення 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

30 

4-16-

29 

е-

mail: 

volus

zn@

zp.uk

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Задорожна  

Тетяна  

Василівна 

щосереди з 8.00 до 

12.00 

3 вівторок з 10.00 

до 12.00 
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rtel.n

et 

18. Державни

й 

реєстратор 

 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-14-

09 

e-

mail: 

regist

rator

@zp.

ukrte

13.l.

net 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Кондрацька  

Лідія  

Миколаївна 

щопонеділка, 

щосереди 

з 9.00 до 12.00 

19. Відділ 

регіональн

ого 

розвитку, 

містобуду

вання та 

архітектур

и 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-17-

72 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Наумова  

Ольга 

Володимирів

на  

 

20. Відділ з 

питань 

надзвичай

них 

ситуацій 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-11-

67 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Мороз 

Олександр  

Васильович 

 

21. Відділ 

освіти 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. Зої 

Космодем

”ян-скої, 1 

4-15-

41 

4-17-

52 

e-

mail: 

voln

_roo

@ 

zp.uk

rtel. 

net 

 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Супруненко  

Аліна  

Григорівна 

1 і 3 понеділок з 

14.00до 17.00 

22. Відділ 

культури і 

туризму 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

4-16-

62 

e-

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Стьожка  

Лідія  

Вікторівна 

щовівторка 

з 8.00 до 10.00 
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райдержад

міністрації 

Радянська

, 6 

mail: 

kultv

ol@z

p.ukr

tel.ne

t 

 

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

23. Відділ з 

питань 

сім’ї, 

молоді та 

спорту 

райдержад

міністрації 

70002 м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-10-

54 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Степаненко  

Оксана  

Миколаївна 

 

24. Служба у 

справах 

дітей 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Миру, 3 

4-10-

86 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Павлюк 

Олена 

Володимирів

на 

 

25. Архівний 

відділ 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-10-

54 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Зарецька  

Вікторія  

Миколаївна 

щопонеділка, 

щочетверга  

з 8-00 до 12-00 

26. Відділ 

житлово-

комунальн

ого 

господарс

тва 

райдержад

міністрації 

70002, м. 

Вільнянсь

к, вул. 

Бочарова, 

12 

4-17-

72 

8.00 - 17.00  

Перерва : 

12.00 - 12.45  

Вихідні дні: 

субота, 

неділя 

Сичов 

Олександр 

Серафімович 

 

 

Основні функції та завдання діяльності структурних підрозділів 

 

У своїй діяльності районна державна адміністрація та її структурні підрозділи 

керуються Законом України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р. № 

586-XIV. 
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 

Чисельність населення  

 

 Чисельність населення на 

07.07.2010 

Чисельність населення на 

07.07.2010 

Наявне 

населення  

Постійне 

населення 

Наявне 

населення 

Постійне 

населення 

Вільнянський район 48730 48946 48850 49066 

міські поселення  17269 17238 17208 17177 

сільська місцевість 31461 31708 31642 31889 

 
Віковий склад населення та статистично-демографічні відомості 

 

Чоловіки (осіб) Жінки (осіб) 

18 – 59 р. від 60 р. усього 18 – 59 р. від 60 р. усього 

1 2 3 4 5 6 

18781 3650 122430 19315 6955 36360 

 

Освітній рівень населення 

 

№ 

п

/

п 

Освіта Разом 

(осіб) 

В т.ч. 

чоловіки 

(осіб) 

В т.ч. 

жінки 

(осіб) 

1 Вища повна 3654 1279 2375 

2 Базова вища 113 40 73 

3 Початкова вища 6436 2253 4183 

4 Незакінчена вища 123 43 80 

5 Повна загальна середня 16306 5707 10599 
 

Етнічний склад населення (у відсотках) 

 

 Українці Білоруси Болгари Вірмени Росіяни Татари 

Вільнянський 

район 

84,70 0,64 0,19 0,24 12,90 0,07 

 

Соціальна структура населення 

 

№ 

п/п 

Найменування Кількість 

(осіб) 

1 Пенсіонери 13413 

2 Інженерно-технічні працівники та службовці 

виробничої сфери 

253 

3 Спеціалісти та службовці бюджетних закладів 3574 

4 Працівники освіти 1030 

5 Особи, що займаються індивідуально трудовою 

діяльністю 

1104 
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6 Працівники приватних підприємств, фірм 2530 

7 Працівники правоохоронних органів та 

військовослужбовці 

249 

8 Студенти 362 

9 Робітники сільськогосподарських підприємств 3243 

10 Індустріальні робітники - 

11 Безробітні 3631 

12 Інші категорії 449 

 

Пільгові категорії у загальній численності населення району 
 

№ 

п/п 

Найменування Кількість 

(осіб) 

1. Ветерани праці 5093 

Діти війни 6320 

Учасники Великої Вітчизняної війни 1706 

Учасники бойових дій 2717 

Інваліди Великої Вітчизняної війни 1116 

2. Реабілітовані громадяни та члени їх сімей 4 

3. Чорнобильці 170 

4. Діти сироти 18 

5. Діти інваліди 32 

6. Сім ї загиблих і померлих інвалідів війни 100 

7. Кількість пенсіонерів, які одержують пенсію згідно із Законом 

України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” 

1151 

8. Інваліди дорослі 846 
 



 12 

КУЛЬТУРА 

 

ПЕРЕЛІК 

діючих закладів культури Вільнянського району станом на 12.01.2011 року 
 

№ 

з/п 

Назва закладу Поштова 

адреса 

Телефон П.І.Б. 

керівника 

Розпорядок роботи 

Централізована бібліотечна система 

1. Центральна 

районна 

бібліотека 

м.Вільнянськ, 

вул.Радянськ

а, 1 

4-27-75 Позднякова 

Н.Ф. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

2. Районна 

дитяча 

бібліотека 

м.Вільнянськ, 

вул.Бочарова, 

5 

4-20-30 Стешенко 

В.І. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

3. Антонівська 

бібліотека-

філія 

с.Антонівка - Ковєрнік 

М.М. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

4. Гнаровська 

бібліотека-

філія 

с.Гнаровське, 

вул.Централь

на, 8 

- Петрова 

Г.О. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

5. Дніпровська 

бібліотека-

філія 

с.Дніпровка, 

вул. 40 років 

ВЛКСМ, 41 

- Пархоменк

о В.М. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

6. Кіровська 

бібліотека-

філія 

с.Кірово - Трофімова 

Т.Є. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

7. Купріянівська 

бібліотека-

філія 

с.Купріянівка - Чала А.В. 8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

8. Люцернянська 

бібліотека-

філія 

с.Люцерна, 

вул.Шкільна, 

2 

- Голота Л.І. 8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

9. Максимівська 

бібліотека-

філія 

с.Максимівка - Кубишкіна 

Н.М. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

10. Матвіївська 

бібліотека-

філія 

с.Матвіївка - Цюрток 

М.М. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

11. Михайлівська 

бібліотека-

філія 

с.Михайлівка 93-4-73 Євтушенко 

О.А. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

12. Михайло-

Лукашівська 

бібліотека-

філія 

с.Михайло-

Лукашево 

- Матвієнко 

Т.Г. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

13. Московська 

бібліотека-

філія 

с.Московка, 

вул.Жовтнева 

- Токар В.Д. 8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

14. Нововасилівсь

ка бібліотека-

філія 

с.Нововасилі

вка 

- Осауленко 

С.Л. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 
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15. Новогупалівсь

ка бібліотека-

філія 

с.Новогупалі

вка 

- Клименко 

І.І. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

16. Петро-

Михайлівська 

бібліотека-

філія 

с.Петро-

Михайлівка 

- Таран Т.А. 8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

17. Привільненськ

а бібліотека-

філія 

с.Привільне - Вакула Л.Г. 8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

18. Соколівська 

бібліотека-

філія 

с.Соколівка - Канюка 

Н.Б. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

19. Солоненська 

бібліотека-

філія 

с.Солоне - Шевченко 

В.Л. 

8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

20. Тернівська 

бібліотека-

філія 

с.Тернівка, 

вул. 

Центральна 

31 

- Соболь З.В. 8.00–17.00 (для читачів 10.00-

17.00) без обідньої перерви, 

вихідний день: субота 

Районне об'єднання культури та дозвілля 

1. Районний 

будинок 

культури 

м.Вільнянськ, 

вул..Радянськ

а, 6 

4-14-94 Кагадей 

Н.П. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

2. Антонівський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Антонівка, 

вул.Леніна, 

101 

- Погорєльце

ва Л.В. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

3. Гнаровський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Гнаровське - - 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

4. Дніпровський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Дніпровка - - 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

5. Новосовіївськ

ий сільський 

будинок 

культури 

с.Новософіїв

ка 

- Шапарь 

С.І. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

6. Кіровський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Кірово, 

вул.Перемоги

, 33 

- Казанніков

а Н.П. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

7. Купріянівськи

й сільський 

будинок 

культури 

с.Купріянівка

, 

вул.Паркова, 

1 

- Бабіч О.Г. 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

8. Любимівський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Любимівка - - 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 
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9. Люцернянськи

й сільський 

будинок 

культури 

с.Люцерна - - 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

10. Максимівськи

й сільський 

будинок 

культури 

с.Максимівка

, 

вул..Централ

ьна, 15 

- Середа В.Я. 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

11. Матвіївський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Матвіївка, 

вул.Леніна, 

75 

- Федько 

Л.М. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

12. Михайлівськи

й сільський 

будинок 

культури 

с.Михайлівка

, 

вул.Слободчи

кова, 13 

- Соколовськ

а С.В. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

13. Московський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Московка, 

вул.Дружби, 

21 

- Токар В.Д. 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

14. Михайло-

Люкашівський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Михайло-

Лукашево 

- - 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

15. Нововасилівсь

кий сільський 

будинок 

культури 

с.Нововасилі

вкавул.Центр

альна, 19 

- Пиріг О.М. 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

15. Новогупалівсь

кий сільський 

будинок 

культури 

с.Новогупалі

вка 

вул.Леніна 

- Маргес 

Н.Г. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

16. Петро-

Михайлівкий 

сільський 

будинок 

культури 

с.Петро-

Михайлівка, 

вул.Леніна, 

68 

- Тищенко 

С.В. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

17. Привільненськ

ий сільський 

будинок 

культури 

с.Привільне, 

вул. 60 років 

Жовтня 

- Туз Л.А. 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

18. Московський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Московка, 

вул.Дружби, 

21 

- Токар В.Д. 8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

19. Солоненський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Солоне, 

вул.Леніна, 6 

- Краснова 

І.Ф. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

20. Тернівський 

сільський 

с.Тернівка, 

вул.Централь

- Запорожец

ь В.А. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 
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будинок 

культури 

на, 35 субота, неділя 

21. Уральський 

сільський 

будинок 

культури 

с.Уральське - Новолоцьк

а О.В. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

22. Янцівський 

сільський 

будинок 

культури 

смт.Кам'яне, 

вул. 

Центральна, 

5-а 

- Горлова 

О.П. 

8.00 – 20.00, обідня перерва: 

12.00-12.45, вихідний день: 

субота, неділя 

Школи естетичного виховання 

1. Вільнянська 

дитяча 

музична 

школа 

м. 

Вільнянськ, 

вул. Зої 

Космо-

ем’янської, 1 

4-18-79 Суржик 

Ю.О. 

8.00 – 19.00 (згідно розкладу 

занять) без обідньої перерви; 

вихідний день: субота, неділя 

2. Вільнянська 

дитяча 

художня 

школа 

м. 

Вільнянськ, 

вул. 

Бочарова, 22 

2-56-46 Науменко 

С.П. 

8.00 – 19.00 (згідно розкладу 

занять) без обідньої перерви; 

вихідний день: субота, неділя 

3. Михайлівська 

дитяча 

музична 

школа 

с. 

Михайлівка, 

вул.Слободчи

кова,15 

63-4-39 Молодик 

О.М. 

8.00 – 19.00 (згідно розкладу 

занять) без обідньої перерви; 

вихідний день: субота, неділя 

4. Матвіївська 

дитяча 

музична 

школа 

70035 с. 

Матвіївка, 

вул. Леніна 

- Бондаренко 

В.П. 

8.00 – 19.00 (згідно розкладу 

занять) без обідньої перерви; 

вихідний день: субота, неділя 

Музеї 

1. Вільнянський 

районний 

краєзнавчий 

музей 

м.Вільнянськ, 

вул.Леніна, 

43 

4-40-99 Гриценко 

Т.Р. 

8.00 – 17.00, обідня перерва: 12.00 

– 12.45; вихідний день: субота, 

неділя 
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ОСВІТА 

 

ПЕРЕЛІК 
діючих загальноосвітніх шкіл, дошкільних, позашкільних 

навчальних закладів Вільнянського району станом на 12.01.2011 року 

 

№ Назва 

навчального 

закладу 

Поштова адреса Телефон П.І.Б. 

керівника 

Розпорядок 

роботи 

1. ЗОШ I – III 

ступенів № 1 

м. 

Вільнянська 

70002 

м.Вільнянськ 

вул.З.Космодем”я

нської,3 

4-16-72 

scool1@zp.ukr

tel.net 

Малиш  

Валентина 

Ананіївна 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

2. ЗОШ I – III 

ступенів № 2 

м. 

Вільнянська 

70002 

м.Вільнянськ 

пров. Новий, 7 

4-10-85 

Scool_2@ukrt

el.net.com 

Шпитальова  

Людмила 

Іванівна  

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

3. ЗОШ I – III 

ступенів № 3 

м. 

Вільнянська 

70002 м. 

Вільнянськ 

вул. Бочарова,15 

4-14-05 

Zosh3@ukrtel.

net.com 

Грінько  

Ірина 

Миколаївна 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

4. Гімназія 

"Світоч"  

м. 

Вільнянська 

70002 

м.Вільнянськ 

вул. Бочарова, 14 

4-16-53 

Svitoch57@m

ail.ru 

Стефаненко  

Тамара 

Василівна 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

5. Кам”янська 

ЗОШ 

I – II ступенів 

70050 с. Кам’яне 

вул. Центральна,2 

97-1-89 

kamenzosh@r

ambler. ru 

Коваль  

Людмила 

Іванівна 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

6. Антонівська 

ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70040 с. 

Антонівка 

вул. Леніна, 27 

99-5-17 

mentyk@mail.

ru 

Вершинін  

Володимир 

Михайлович 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

7. Гнаровська 

ЗОШ 

I ступеня  

70033 с. 

Гнаровське 

вул. Центральна, 

16 

95-2-48 

novotrzosh@ra

mbler.ru 

Мельник  

Леонід 

Анатолійович 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

8. Дніпровська 

ЗОШ  

I – III 

ступенів  

70014 с. 

Дніпровка 

вул. 60 р. 

ВЛКСМ, 42-в 

95-3-73 

dneprzosh@ra

mbler.ru 

Коляда  

Юлія 

Леонідівна 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

mailto:%20scool1@zp.ukrtel.net
mailto:%20scool1@zp.ukrtel.net
mailto:%20scool1@zp.ukrtel.net
mailto:%20Scool_2@ukrtel.net
mailto:%20Scool_2@ukrtel.net
mailto:%20Scool_2@ukrtel.net
mailto:Svitoch57@mail.ru
mailto:Svitoch57@mail.ru
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
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№ Назва 

навчального 

закладу 

Поштова адреса Телефон П.І.Б. 

керівника 

Розпорядок 

роботи 

9. Дружелюбівс

ька ЗОШ  

I – III 

ступенів  

70053 с. 

Дружелюбівка 

вул. 

Олімпійська,5 

97-7-85 

druzhzosh@ra

mbler.ru 

Спиця  

Світлана 

Вячеславівна 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

10. Кіровська 

ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70026 с.Кірова 

вул. Шкільна,2 б 

98-5-24 

kirovzosh@ra

mbler.ru 

Омельчук  

Яна 

Анатоліївна 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

11. Купріянівська 

ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70054 

с.Купріянівка 

вул. Шкільна, 40 

98-3-28 

kuprzosh@ram

bler.ru 

Федорченко  

Наталія 

Миколаївна  

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

12. Люцернянськ

а ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70037 с.Люцерна 

вул. Шкільна,1 

96-7-21 

lucernazosh@r

ambler.ru 

Смородінов 

В.О. 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

13. Максимівська 

ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70024 с. 

Максимівка 

вул. Шкільна,5 

98-1-56 

maxzosh@ram

bler.ru 

Тимошевська 

 Олена 

Володимирівна

.  

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

14. Матвіївський 

ЗНВК 

" Всесвіт"  

70035 с. Матвіївка 

вул. Леніна, 75-в 

94-3-10 

aladin@zp,ukrt

el,net 

Фесенко  

Олена 

Сергіївна 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

15. Михайлівська 

ЗОШ 

I – III 

ступенів ім. 

О.Т. 

Слободчикова  

70030 с. 

Михайлівка 

вул. 

Слободчикова, 38 

93-1-49 

School@itec.c

om.ua 

Самойленко  

Віктор 

Якович  

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

16. Московська 

ЗОШ  

I – III 

ступенів  

70044 с. Московка 

вул. Миру, 8 

90-1-22 

moszosh@ram

bler.ru 

Линник  

Олена 

Миколаївна 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

17. Михайло – 

Лукашівська 

ЗОШ I – III 

ступенів  

70042 с. Михайло-

Лукашеве 

вул. Космічна, 41 

а 

99-1-37 

mloos@zp.ukrt

el.net 

Могилат  

Олександр 

Григорович 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:Pmatv@.itec.com.ua
mailto:Pmatv@.itec.com.ua
mailto:School@itec.com.ua
mailto:School@itec.com.ua
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
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№ Назва 

навчального 

закладу 

Поштова адреса Телефон П.І.Б. 

керівника 

Розпорядок 

роботи 

18. Новогупалівс

ька ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70020 с. 

Новогупалівка 

вул. Шкільна,22 

96-1-44 

novogupzosh

@rambler.ru 

Собакар  

Лідія 

Петрівна 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

19. Петро-

Михайлівська 

ЗОШ  

I – III 

ступенів  

70015 с.Петро-

Михайлівка 

вул. Леніна, 70 

95-5-46 

pmschool@zp.

ukrtel.net 

Рижа  

Людмила 

Пилипівна 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

20. Привільненсь

ка ЗОШ  

I – III 

ступенів  

70022 с. 

Привільне 

вул. Шкільна,22 

98-7-44 

privilnzosh@r

ambler.ru 

Радченко  

Валентина 

Вікторівна 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

21. Соколівська 

ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70031 с. 

Соколівка 

вул. 

Першотравнева,1 

96-5-25 

sok.zosh@zp,u

krtel,net 

Булах 

Юрій 

Олександрович 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

22. Солонянська 

ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70021 с. Солоне 

вул. Постишева,1 

99-4-76 

solenoeoosh@

zp, ukrtel,net 

Огренич  

Олена 

Федорівна 

8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

23. Тернівська 

ЗОШ 

I – III 

ступенів  

70010 с.Тернівка 

вул. Зачиняєва,1 

95-1-44 

ternzosh@ram

bler.ru 

Біла  

Олена 

Анатоліївна 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

24. Вільноандріїв

ська ЗОШ  

I – IІ ступенів 

70032 

с.Вільноандріївка 

вул. Дніпровська 

,6 

96-3-36 

vilnzosh@ram

bler.ru 

Уварова Т.В. 8.00-16.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

25. Любимівська 

ЗОШ  

I – IІ ступенів 

70033 с. 

Любимівка 

вул. Степна, 19 

90-5-40 

lubimzosh@ra

mbler.ru 

Остапенко  

Анжела 

Іванівна 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

26. Нововасилівс

ька ЗОШ 

I – IІ ступенів 

70005 с. 

Нововасилівка 

вул. Степна ,34 

90-3-69 

novovaszosh@

rambler.ru 

Сидоров  

Анатолій 

Афанасійович 

8.30-16.30 

год. 

вихідний 

день: субота, 

неділя 

mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:Pmatv@.itec.com.ua
mailto:Pmatv@.itec.com.ua
mailto:Pmatv@.itec.com.ua
mailto:Pmatv@.itec.com.ua
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
mailto:dneprzosh@rambler
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№ Назва 

навчального 

закладу 

Поштова адреса Телефон П.І.Б. 

керівника 

Розпорядок 

роботи 

27. ДЮСШ 70002 м. 

Вільнянськ 

вул.З.Космодем”я

нської, 3 

4-19-85 Пабат  

Іван 

Миколайович 

7.00-20.30  

обідня 

перерва: 

12.15-13.00 

вихідний 

день: субота, 

неділя  

28. ЦДЮТ 70002 м. 

Вільнянськ 

вул. Бочарова, 17 

4-18-35 Матейчук 

Оксана 

Миколаївна 

8.00-17.00  

без обідньої 

перерви 

вихідний 

день: неділя, 

понеділок  

29. Дошкільний 

навчальний 

заклад №3 

70002 м. 

Вільнянськ 

вул. 

Ціолковського,10 

4-24-54 Болтаєва  

Алла 

Іванівна 

6.00-18.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

30. Дошкільний 

навчальний 

заклад №5 

70002 м. 

Вільнянськ 

вул. Горького,13 

4-10-51 Сердюк  

Олександра 

Іванівна 

6.00-18.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

31. Дошкільний  

навчальний 

заклад №6 

70002 м. 

Вільнянськ 

вул. Зачиняєва, 23 

4-15-26 Кір’янова  

Лілія 

Олексіївна 

6.00-18.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

32. Михайло-

Лукашівський 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

"Берізка" 

70042 с. Михайло-

Лукашеве 

вул. Космічна,43 

 Коляда  

Світлана 

Сергіївна 

 

6.00-18.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

33. Дошкільний 

навчальний 

заклад ВАТ 

"Петро - 

Михайлівське

" 

70015 с. Петро - 

Михайлівка 

вул. Леніна, 71 

 Чорна  

Ольга 

Дмитрівна 

6.00-18.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

34. Дошкільний 

навчальний 

заклад смт. 

Кам’яне 

"Барвінок" 

70050 смт. 

Кам’яне 

вул. Центральна, 

1 

 Кучеренко  

Людмила 

Василівна 

 

6.00-18.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 
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№ Назва 

навчального 

закладу 

Поштова адреса Телефон П.І.Б. 

керівника 

Розпорядок 

роботи 

35. Дошкільний 

навчальний 

заклад 

с.Вільноандрії

вка "Мотор 

Січ" 

70032 

с.Вільноандріївка 

вул. Дніпровська 

  6.00-18.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

36. Дошкільний 

навчальний 

заклад 

“Калинонька” 

при 

Матвіївськом

у ЗНВК 

“Всесвіт” 

70035 с. Матвіївка 

вул. Леніна, 75в 

 Потоцька О.І. 6.00-18.00 

год. 

вихідний 

день: субота 

неділя 

 

Загальноосвітні заклади району мають певні досягнення в галузі освіти: 

 у Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 і Михайло-Лукашівській ЗОШ І-ІІІ ступенів діє Центр 

допрофесійної підготовки;  

 у ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 запроваджена семестрово-залікова система навчання, при школі діє 

районна очно-заочна профільна школа, при якій функціонують міжшкільні профільні групи та 

організована дистанційна форма навчання через мережу Інтернет з основ наук; 

 Вільнянська гімназія "Світоч" уклала угоду з ЗІЕІТ; 

 у Матвіївському ЗНВК "Всесвіт" діє Мала академія мистецтв;  

 у Михайлівському НВК запроваджено семестрово-залікову систему навчання; 

 Соколівською ЗОШ І-ІІІ ступенів укладено угоду з ТДАА; 

 у Матвіївському НВК “Всесвіт” функціонує Музей української мови; 

 у Вільнянській гімназії “Світоч” функціонує Музей освіти Вільнянського району; 

 у районі забезпечено всіх дошкільнят 6-го року життя дошкільною освітою за рахунок 

збільшення кількості дошкільних груп, відкритих при загальноосвітніх навчальних закладах; 

 у грудні 2010 року за державною програмою «Шкільний автобус» одержано автобус для підвозу 

учнів Купріянівської ЗОШ; 

 всі заклади освіти Вільнянського району І-ІІІ ступенів та ЗОШ І-ІІ ступенів мають сучасні НКК.  

 заклади освіти І-ІІІ ступенів та Вільноандріївська ЗОШ І-ІІ ступенів укомплектовані 

мультимедійним комплексом, до складу якого входить мультимедійний проектор + екран. 

 на виконання районної програми «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти 

Вільнянського району на 2007-2010 роки», яка була затверджена у травні 2007 року рішенням сесії 

Вільнянської районної ради, придбано : 
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Вересень 2007 р. Матвіївський ЗНВК 

«Всесвіт» 

Інтерактивна 

дошка+ проектор 

+ комп’ютер з 

комплектуючими 

1 

Січень 2008 р. Вільнянська 

гімназія «Світоч» 

Інтерактивна 

дошка+ проектор 

+ комп’ютер з 

комплектуючими 

1 

Вільнянська ЗОШ 

№ 3 

1 

Вересень 2008 р. Вільнянська ЗОШ 

№2 

Інтерактивна 

дошка+ проектор 

+ комп’ютер з 

комплектуючими 

1(кабінет 

фізики) 

1(кабінет 

біології) 
 

 позашкільний заклад ЦДЮТ Вільнянського району підключено до глобальної мережі Інтернет 

безлімітним швидкісним підключенням ADSL , 20 закладів освіти перейшли на бездротове 

підключення до мережі Інтернет PEOPLEnet; 

 школи Вільнянського району мають шкільні веб-сайти; 

 у закладах освіти створено медіатеки електронних підручників та енциклопедій навчального 

призначення. Всього у районі 308 ліцензованих програмних засобів та 2623 вільнорозповсюджених 

копій; 

 з метою створення єдиного інформаційного освітнього простору у всіх закладах освіти району 

встановлено програму «МІКРОРАЙОН», «Курс «ШКОЛА»; 

 з метою створення передумов для формування єдиного освітнього інформаційного простору, 

який реалізовується у багатьох областях України у 20089-2010 н.р. при 7 закладах освіти 

(Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3, Вільнянська гімназія «Світоч», Антонівська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст., Московська ЗОШ І-ІІІ ст., П-Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст., Солонянська 

ЗОШ І-ІІІ ст.) організовано роботу шкільних гуртків «Інтершкола», де учні освоюють інформаційні 

технології за розробленими вітчизняними авторами мультимедійними програмними засобами; 

 з метою реалізації основних завдань «Концепції профільного навчання», регіональної програми 

інформатизації освіти, регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток ІКТ-

компетентності вчителів та учнів» та на виконання плану заходів щодо реалізації в Запорізькій 

області освітніх ініціатив корпорації Intel в 2010-2011 навчальному році» у закладах освіти 

Вільнянського району впроваджується експериментальний навчальний курс за програмою 

«Intel®Навчання для майбутнього» «Шлях до успіху»; 

 у листопаді 2010 р. проведено щорічний Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер», в якому 

брали участь 76 учнів із 9 закладів освіти , а саме Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, Дніпровської 

ЗОШ І-ІІІ ст. , Кіровської ЗОШ І-ІІІ ст. , Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ст. , Михайлівського НВК, 

Соколівської ЗОШ І-ІІІ ст. , Солонянської ЗОШ І-ІІІ ст. , Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. , Кам’янської 

ЗОШ І-ІІ ст. ; 

 у VI кварталі 2010 р. навчено 60 педагогічних працівників основам інформаційно-

комунікаційних технологій : 

 20 вчителів – тренінг «Інтел Навчання для майбутнього» ; 

 20 вчителів фізики – тренінг «Мережеві технології Веб 2.0» ; 

 20 вчителів інформатики – тренінг «Основи комп’ютерної графіки. 

 на виконання наказу управління освіти і науки Запорізької ОДА від 01.10.2010 р. № 540 «Про 

проведення Року «Фізики та лірики з Веб 2.0» та з метою залучення вчителів - предметників до 

використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій та технологій Веб 2.0, 

розвитку інформаційного освітнього простору регіону вчителі Вільнянського району беруть 

активну участь у заходах, присвячених року. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВЯ 

 

Мережа лікувально-профілактичних закладів району представлена: 

- ЦРКЛ на 215 ліжок та поліклінічним відділенням з плановою потужністю до 425 відвідувань: 

- Терапевтичне відділення – 50 ліжок 

- Хірургічне відділення – 60 ліжок 

- Пологове відділення – 20 ліжок 

- Гінекологічне відділення - 25 ліжок 

- Дитяче соматичне відділення - 25 ліжок 

- Дитяче інфекційне відділення - 15 ліжок 

- Неврологічне відділення – 20 ліжок 

- 2 дільничними лікарнями: Петро-Михайлівською та Михайло-Лукашівською на 25 ліжок кожна; 

- 5-ти сільськими лікарськими амбулаторіями: Максимівська, Солоненська, Матвіївська, 

Михайлівська та Кам'яна; 

- Богатирівської амбулаторією загальної практики - сімейної медицини; 

- 31 фельдшерськими та фельдшерсько-акушерськими пунктами, з яких на 3х повністю відсутні 

медичні працівники, а на 1му працює сумісник.  

Усі сільські ЛПЗ підпорядковані сільським радам за місцем розташування. 

У центральній районній лікарні також функціонує відділення реанімації, яке забезпечене сучасною 

новою апаратурою для штучної вентиляції легень, кардіомоніторами біля кожного ліжка, які 

дозволяють слідкувати за пульсом, артеріальним тиском та наповненням крові киснем цілодобово.  

Лікарі ЦРКЛ постійно впроваджують в роботу сучасні методики обстеження та лікування хворих. 

Так, наприклад, в хірургічному відділенні проведено вже 3 лапароскопічні операції, які є менш 

травматичними для хворих, дефекти кил черевної порожнини закриваються проленовими сітками; в 

пологовому відділенні впроваджуються сучасні перинатальні технології – сумісне перебування 

матері та дитини, партнерські пологи, вільне грудне вигодовування тощо. 

Забезпеченість населення району ліжками складає 54,42 на 10 000 населення. 

Штатний розпис медичної мережі району станом на 01.12.2010 р. складає 679,25 ставок, з яких 

зайнято 540,5 ст, а фізичних осіб – 528, що становить 77,7%. 

Відсоток укомплектованості лікарями в ЛПЗ району складає 64,7%, а в сільських ЛПЗ – 58,5%. Так, 

наприклад, в Солоненській ЛА замість 3х лікарів згідно штатного розпису ( педіатра, терапевта та 

головного лікаря) працює 1 лікар пенсійного віку (72 років), в Максимівський ЛА замість 4х лікарів 

(педіатра, терапевта, стоматолога та головного лікаря) працює 1 лікар предпенсійного віку, що не 

може не впливати на якість надання медичної допомоги населенню дільниці. В Вільнянській ЦРКЛ 

також багато працюючих лікарів пенсійного віку: 2 гінекологи, стоматолог, невропатолог, 3 

терапевти. 

У середньому загальна кількість зайнятих ставок по району складає 601,5, фізичних осіб в ЛПЗ 

району працює – 554 особи.  

Показник укомплектованості середнім медичним персоналом по району складає 75,5%, а в сільській 

місцевості – 66,7%. Залишається вкрай низькою укомплектованість фельдшерсько –акушерських 

пунктів в районі в 2009 р. – 59,7 %, в 2008 р. – 53,7% при обласному показнику 91,7%.  

Ліжковий фонд медичної мережі району складає 265 ліжок, з яких 215 ліжок знаходяться в 

Вільнянській ЦРКЛ та 50 ліжок в дільничних лікарнях (по 25 ліжок в кожній). Показник 

забезпеченості населення стаціонарними ліжками у районі становить 54,01 на 10 000 населення при 

обласному – 87,54. 

Ліжковий фонд Вільнянської ЦРКЛ наступний: 

Терапевтичне відділення – 50 ліжок; 

Хірургічне відділення – 60 ліжок (хірургічних - 32 ліжка, травматологічних – 20 ліжок, урологічних 

– 8 ліжок); 

Пологове відділення – 20 ліжок; 

Гінекологічне відділення – 25 ліжок; 

Неврологічне відділення – 20 ліжок; 
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Дитяче соматичне відділення – 25 ліжок; 

Дитяче інфекційне відділення – 15 ліжок. 

Населення Вільнянського району за даними ЦСУ складає 49066 чоловік ( чоловіків – 22533, жінок – 

26533). 

 Міське населення – 17177 чоловік 

 Сільське населення – 31889 чоловік. 

Народжуваність в районі у 2010 році залишилась на рівні показника минулого року (5,4), але 

залишається майже в 2 рази нижче ніж в цілому по області (2009 рік- 10,1) та по Україні (11,0). 

Смертність по району за 1ше півріччя 2010 року зменшилась на 4,2% в порівнянні з 2009 роком 

(9,2) та залишається нижче ніж по області (16,8) та по Україні (2008 рік – 16,3). 

У структурі смертності протягом останніх років провідні місця як і в області, так і в районі 

займають: 

- хвороби системи кровообігу 

- травми та отруєння 

- злоякісні новоутворення. 

Середня тривалість життя по Вільнянському району складає 67 років (Україна – 68 років): 

- Чоловіки - 62років ( Україна – 62 роки) 

- Жінки – 72 рік ( Україна – 74 роки). 

Протягом 2010 року відмічено зростання захворюваності в цілому в порівнянні з минулими роками 

– 345,6 на 100 тис населення. В структурі захворюваності на першому місці: хвороби серцево-

судинної системи, особливо ішемічна хвороба серця, на другому місці – хвороби органів дихання та 

цереброваскулярні захворювання. Набувають тенденцію к зростанню хвороби сечовивідної системи 

та органів травлення. Високою залишається захворюваність на цукровий діабет – 3,74 на 100 тис 

населення. 

 

Лікувально-профілактичні заклади району 

 

№

з/

п 

Назва закладу Поштова адреса Телеф

он 

П.І.Б. 

керівника 

Розпор

ядок 

роботи 

1. Вільнянська 

центральна 

районна 

комунальна 

лікарня 

70002 Запорізька 

область,  

м. Вільнянськ , провулок 

Гнаровської 6, e-mail 

volcrb@itec.com.ua 

4–62–

39, 

прийм

.:  

4-51-

11;  

 

Іващенко 

Олег 

Петрович  

7.00 – 

17.00 

2. Михайло- 

Лукашівська 

дільнична 

лікарня 

700042, Запорізька 

область, Вільнянський 

район,  

с. Михайло-Лукашеве,  

вул.. Дальня, 1 

99-7-

83 

 

Головачов 

Михайло 

Михайлови

ч 

8.00 – 

17.00 

 

3. Петро-

Михайлівська 

дільнична 

лікарня 

70015, Запорізька 

область, Вільнянський 

район,  

с. Петро–Михайлівка,  

вул.. Механізаторів, 1 

95-6-

45 

Олійник 

Людмила 

Петрівна 

 

8.00 – 

17.00 

 

4. Максимівська 70024, Запорізька 9-81- Федорченко 8.00 – 



 25 

лікарська 

амбулаторія 

область, Вільнянський 

район,  

с. Максимівка, 

вул.Центральна, 74 

20 Поліна 

Іванівна 

17.00 

 

5. Матвіївська 

лікарська 

амбулаторія 

70035, Запорізька 

область, Вільнянський 

район,  

с. Матвіївка, вул. Леніна, 

158а  

9-44- 

69 

Шелаєв 

Сергій 

Геннадійов

ич 

8.00 – 

17.00 

 

6. Михайлівська 

лікарська 

амбулаторія 

70030, Запорізька 

область, Вільнянський 

район,  

с. Михайлівка, вул. 

Молодіжна, 3а 

9-33-

60 

Бойко Лідія 

Олександрі

вна  

8.00 – 

17.00 

7. Кам'яна 

лікарська 

амбулаторія 

70050, Запорізька 

область, Вільнянський 

район, смт Кам'яне, вул. 

Горького, 10 

97-2-

69 

Похілько 

Олександр 

Петрович  

8.00 – 

17.00 

8. Солоненська 

лікарська 

амбулаторія 

70021, Запорізька 

область, Вільнянський 

район, с. Солоне, вул.. 

Миру, 21 

99-3-

88 

Вчерашнюк 

Ганна 

Лаврентіївн

а 

8.00 – 

17.00 

9. Богатирівська 

лікарська 

амбулаторія  

70036, Запорізька 

область, Вільнянський 

район,  

с. Багатирівка, вул. 

Молодіжна, 7а 

96-7-

55 

Позднякова 

Тамара 

Василівна 

8.00 – 

14.30  

 

Фельдшерсько-амбулаторні пункти 

 

№ 

з/

п 

Назва Місце знаходження Контак

ти 

Керівник  

(фельдшер) 

1 Антонівський ФП с.Антонівка, вул.Леніна, 

23 

99-5-

03 

Джурило 

Тетяна 

Миколаївна 

2 Біляївський ФП с.Біляївка, вул.Травнева, 3  4-38-

54 

Федорченко 

Світлана 

Миколаївна 

3 Васильківський 

ФП 

 

с.Васильково, 

вул.Перемоги, 30 

98-7-

26 

- 

4 Великодубівський 

ФП 

с.Великодубове, 

вул.Свободи, 15-а 

95-1-

12 

Макєєва 

Світлана 

Володимирівна 
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5 Вільно-

Андріївський ФП 

с.Вільно-Андріївка, 

вул.Дніпровська, 9 

96-3-

37 

Задорожняк 

Світлана 

Петрівна 

6 Володимирівський 

ФП 

с.Володимирівка, 

вул.Матросова, 9 

99-5-

73 

- 

7 Гасанівський ФП с.Гасанівка, вул.Леніна, 7 97-6-

16 

- 

8 Гнаровський ФАП с.Гнаровське, 

вул.Молодіжна, 3 

95-2-

33 

Тищенко 

Любов 

Михайлівна 

9 Дніпровський ФП  с.Дніпровка, вул.60 років 

ВЛКСМ, 63 

95-3-

38 

Сисюк Світлана 

Володимирівна 

10 Жовтневий ФП с.Жовтневе. вул.Поштова, 

23 

95-2-

98 

Тищенко 

Любов 

Михайлівна 

11 Значківський ФП с.Значкове, вул.Шевченка, 

122 

90-3-

59 

Тандура 

Валентина 

Миколаївна 

12 Кіровський ФП с.Кірово, вул.Нова, 3 98-5-

28 

Лук’яненко 

Ірина 

Олександрівна 

13 Купріянівський 

ФАП 

с.Купріянівка, 

вул.Будівельників, 19 

98-3-

18 

Кочмарик 

Наталія 

Володимирівна 

14 Любимівський ФП с.Любимівка, 

вул.Дзержинського, 86 

90-5-

35 

Панюк Галина 

Миколаївна 

15 Люцернянський 

ФАП 

с.Люцерна, вул.Шкільна, 

79 

96-7-

56 

Дорошенко 

Світлана 

Анатоліївна 

16 Миролюбівський 

ФП 

с.Миролюбівка, вул.60 

років Жовтня, 15 

99-1-

28 

Приходько 

Тетяна 

Анатоліївна 

17 Московський ФП с.Московка, 

вул.Жовтнева, 2 

90-1-

69 

Лисняк Тетяна 

Іванівна 

18 Нововасилівський 

ФАП 

с.Нововасилівка, вул. 

Центральна, 16 

90-3-

60 

Марченко 

Володимир 

Олександрович 

19 Новогупалівський 

ФАП 

с.Новогупалівка, 

вул.Шкільна, 14 

96-1-

46 

- 

20 Новософіївський 

ФАП 

с.Новософіївка, 

вул.Жовтнева, 43 

97-6-

16 

Борсук 

Людмила 

Павлівна 

21 Петро-

Свистунівський 

с.Петро-Свистуново, 

вул.Зачиняєва, 36-а 

95-3-

79 

Кузіна Тамара 

Євгеніївна 
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ФП 

22 Привільненський 

ФП 

с.Привільне, вул.60 років 

Жовтня, 66 

98-7-

75 

Мартюк Марія 

Дмитрівна 

23 Райський ФП с.Райське, вул.Шкільна, 

27 

90-1-

69 

Лисняк Тетяна 

Іванівна 

24 Соколівський 

ФАП 

с.Соколівка, вул.Миру, 

1/1 

96-5-

18 

Геращенко 

Юлія Василівна 

25 Тернівський ФАП с.Тернівка, 

вул.Молодіжна, 5 

95-2-

33 

Крюк Ірина 

Олександрівна 

26 Терсянський ФП с.Терсянка, 

вул.Центральна, 41 

98-7-

23 

- 

27 Трудолюбівський 

ФП 

с.Трудолюбівка, 

вул.Пушкіна, 20 

90-7-

27 

Скорик 

Валентина 

Никанорівна 

28 Український ФП с.Українка, вул.Миру, 41 97-6-

32 

Лук’янчук Віра 

Петрівна 

29 Ул’яновський ФП с.Ул’янівка, 

вул.Центральна, 2-а 

95-5-

95 

Полупан 

Наталія 

Павлівна 

30 Уральський ФП с.Уральське, вул.Шкільна, 

1 

90-7-

30 

Шинкаренко 

Наталія 

Жоржівна 

31 Шевченківський 

ФП 

с.Шевченково, вул.Ілліча, 

8 

98-5-

11 

- 

 

Сімейна медицина в районі започаткована 1 січня 2003 року – Богатирівський ФАП 

реорганізований в амбулаторію загальної практики-сімейної медицини. У штаті амбулаторії, яка 

обслуговує 1536 мешканців с.Богатирівка, Вільногрушівка, Вільноуланівка 1 лікар (має 

спеціалізацію з сімейної медицини, в 2007 році отримала вищу кваліфікаційну категорію) і 2 мед. 

сестри. Амбулаторія розміщена у приміщені колишнього дитячого садка. У приміщенні проведений 

капітальний ремонт, ремонт даху. У 2008 році на загальну суму 39000 грн. проведено автономне 

газове опалення. Амбулаторія забезпечена централізованим водопостачанням, проведено 

підключення до системи каналізації. 

Згідно вимог наказу МОЗ України від 20.06.2006 р. № 404 "Про внесення змін до наказу МОЗ 

України від 22.05.2006 р. № 308 "Про затвердження табелю оснащення фельдшерсько-акушерських 

пунктів, лікарських амбулаторій ( у т.ч. амбулаторії загальної практики - сімейної медицини) та 

підрозділів первинної медико-санітарної допомоги в лікувально-профілактичних закладах" 

Богатирівська амбулаторія ЗПСМ оснащена електрокардіографом "АКСІОН", глюкометром, 

сумкою - укладкою лікаря та фельдшера та іншим обладнанням. У наявності є факс та автомобіль 

"Славута". На 2010 рік заплановано придбати дорослі ваги та замінити холодильник. 

Структурні підрозділи амбулаторії відповідають вимогам наказу МОЗ України від 23.07.2001 року № 

303 "Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики –сімейної медицини". 

 Відповідно до Закону України від 22.01.2010 року № 1841- IV «Про затвердження 

Загальнодержавної Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на період до 2011 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 року № 

208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я» адміністрацією Вільнянської ЦРКЛ в 

письмовій формі голові Михайло-Лукашівської сільської ради було рекомендовано реорганізувати 

Михайло-Лукашівську СДЛ в амбулаторію сімейної медицини. Напередодні, згідно листа 
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начальника Управління охорони здоров’я від 10.11.2010 року № 8269/01-01 з метою забезпечення 

раціонального використання бюджетних коштів, виконкому Михайло-Лукашівської сільської ради 

було також запропоновано розглянути питання щодо створення на базі поліклініки дільничної 

лікарні амбулаторію загальної практики – сімейної медицини з ліжками денного стаціонару. 

Розглянувши наші рекомендації, голова сільської ради та депутати вкотре відмовилися приймати 

рішення реорганізації лікувального закладу.  

У вересні 2010 року головам сільських та селищної рад повторно надіслані листи з рекомендаціями 

щодо проведення реорганізації лікувальних закладів в амбулаторію загальної практики сімейної 

медицини, згідно вимог наказу МОЗ України від 30.08.2010 року № 735 «Про затвердження 

примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги».  

 Вільнянською ЦРКЛ розроблений та погоджений з головою райдержадміністрації план поетапної 

реорганізації сільських ЛПЗ в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з ліжками денного 

стаціонару на 2010 рік. 

Питання реформування лікувально-профілактичних закладів, як одне із пріоритетних, на 

сьогоднішній день, обговорене серед медичного персоналу ЛПЗ району, а також з головами 

сільвиконкомів. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

З метою активізації ресурсного потенціалу району, поліпшення підприємницького та 

інвестиційного середовища, збільшення обсягів залучення інвестицій для вирішення проблем 

розвитку району райдержадміністрацією розроблено інвестиційний паспорт району з зазначенням 

його привабливості, презентаційні матеріали стратегічних напрямків розвитку району, визначено 

найбільш прийнятні для іноземного інвестування земельні ділянки промислового призначення на 

території району, враховуючи транспортну інфраструктуру, підведення газу, води, 

електропостачання. 

Системна робота щодо створення сприятливих умов по залученню інвестицій, поліпшенню 

міжнародного та інвестиційного іміджу району сприяли суттєвому зростанню обсягів інвестування. 

За січень – червень 2010 року освоєно (використано) капітальних інвестицій 52901,0 тис.грн, у тому 

числі інвестиції в основний капітал – 50877,0 тис.грн, що перевищує в 6,1 рази суму інвестицій 

аналогічного періоду 2009 року. 

За І півріччя поточного року освоєно (використано) інвестицій в основний капітал – інвестиції у 

житлові будівлі в сумі 2581 тис.грн, що складає 84,7 % до аналогічного періоду 2009 року (3047 

тис.грн) та 5,1% до загального обсягу інвестицій в основний капітал по району. 

Приріст прямих іноземних інвестицій за І півріччя поточного року склав 36,6% або 2757,5 

тис.дол.США (на 01.01.2010 обліковувалось 7525,1 тис.$ США, станом на 01.07.2010 – 10282,6 

тис.$ США).  

На сьогодні позитивна динаміка наочно спостерігається в різкому зростанні прямих іноземних 

інвестицій в економіку району, збільшення яких за минулі роки  перевищено майже втричі.  

Зміни обсягів будівельних робіт 
(наростаючим підсумком у % до відповідного

 періоду попереднього року)

34,033,0
41,4

48,3
51,8

61,4

96,8

35,932,535,8

23,6

19,1

77,5
64,2

48,1

31,6

48,5

37,039,1

91,9
87,6

0

60

120

с
іч

е
н
ь

л
ю

т
и
й

б
е
р

е
з
е
н

ь

кв
іт

е
н
ь

т
р
а

в
е

н
ь

ч
е
р

в
е

н
ь

л
и

п
е
н

ь

с
е
р

п
е
н

ь

в
е

р
е

с
е
н

ь

ж
о
в
т
е
н

ь

л
и
с
т
о
п

а
д

гр
у
д

е
н
ь

2009р. 2010р.
 У районі 

впроваджуються нові земельні відносини, реструктуризуються неефективні сільськогосподарські 

підприємства, створюються нові ринкові форми господарювання, формується приватний сектор. 

З метою участі у Міжнародних Інвестиційних Форумах (які організовуються Запорізькою 

облдержадміністрацією, Запорізькою обласною радою, Запорізькою торгово-промисловою 

палатою), райдержадміністрацією були розроблені презентаційні матеріали Стратегічних напрямків 

розвитку району.  

У 2009 році розроблено комплексний документ щодо залучення прямих іноземних інвестицій в 

район, який включає аналіз інвестиційної привабливості місцевості, маркетинг території району, 

його вплив на обсяги залучених інвестицій. Визначені найбільш прийнятні для іноземного 
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інвестування земельні ділянки промислового призначення на території району, враховуючи 

транспортну інфраструктуру, підведення газу, води, електропостачання. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У районі здійснюють діяльність 12 промислових підприємств. 

Основу промислового комплексу району складають обробна промисловість, виробництво та 

розподілення електроенергії, газу, води, добувна промисловість.  

На промислових підприємствах району здійснюється виробництво найважливіших видів продукції 

виробничо-технічного призначення: вироби з пластмаси, вироби з граніту, бруківка, швейні вироби, 

столові вироби, склопластикові вироби, вогнегасники та виробництво найважливіших видів 

продукції харчової та переробної промисловості: маргарин і продукти аналогічні, молоко оброблене 

рідке, масло вершкове жирністю 85%, сири жирні.  

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за січень - вересень 2010 року склав 

201373,3 тис.грн, що перевищує в 2,1 рази аналогічний період 2009 року ( 98125,5 тис.грн – 

уточнені дані) та в 1,6 рази такий же період 2008 року (125006,7 тис.грн).  

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг в розрахунку на одну особу за січень – 

вересень 2010 року за оперативними даними складає 4159,14 грн, що в 2,1 рази перевищує показник 

аналогічного періоду минулого року (2000,6 грн).  

Збільшились обсяги реалізації промислової продукції підприємствами району у загальному обсязі 

реалізованої продукції області порівняно з минулим роком на 0,1 відсоткових пункти (далі в.п.), що 

склало 0,4 % в 2010 році та 0,3% в 2009 році. 

Основу промислового комплексу району складають добувна та переробна промисловість.  

За галузевою ознакою за 9 місяців 2010 року реалізована промислова продукція розподілилась 

наступним чином: 

– в переробній промисловості – 170691,6 тис.грн (84,8 % загального обсягу); 

– виробництво та розподілення електроенергії, газу та води– 18572,8 тис.грн ( 9,2% загального 

обсягу) 

– в добувній промисловості обсяг склав 12108,9 тис.грн (6,0% загального обсягу). 

На покращення загального показника в промисловості вплинуло збільшення виробництва на 

промислових підприємствах району протягом поточного року. В 2009 році в результаті впливу 

фінансово-економічної кризи був значний спад обсягів виробництва, основними причинами якого 

було зменшення замовлень на продукцію, тимчасове припинення виробництва, вимушена неповна 

зайнятість, часткове та приховане безробіття (режими неповного робочого тижня, неповного 

робочого дня, відпустки з ініціативи адміністрації) тощо. В поточному році всі промислові 

підприємства району збільшили обсяги виробництва та реалізації продукції порівняно з 

аналогічним періодом минулого року. 

Найбільша питома вага обсягів промислового виробництва та обсягів реалізації продукції в 

загальному обсязі належить ТОВ НВП “Ріст”, ТОВ “Ритм”, ТОВ “Агропроінвест 08”, ВАТ 

“Вільнянський маслозавод”, ВАТ “Янцівський гранітний кар’єр”. 

За статистичними даними виробництво найважливіших видів промислової продукції за січень – 

вересень 2010 року склало: 

корми готові для сільськогосподарських тварин та свійської птиці –15838 тонн, що складає 47,5% 

до аналогічного періоду 2009 року; 

рукавички, рукавиці та мітенки з тканини – 734,5 тис.пар, або 235,0% до 2009 року; 

вироби з іншого каменю – 7237 тонн, або 88,9 % до 2009 року; 

теплоенергія - 16,9 тис.Гкал., або 94,4% до 2009 року.  

За даними промислових підприємств району протягом січня - вересня 2010 року збільшено 

виробництво порівняно з аналогічним періодом минулого року (в натуральному виразі) наступних 

видів продукції: 

 плитки тротуарної вібропресованої – на 22,0 тис.кв.м (в 2,7 рази); 

 виробів із пластмаси (вузлів та деталей електроакумуляторів, батарей акумуляторних) – на 1,0 

тис.тонн (на 76,8 %); 

 вогнегасників – на 13,2 тис.штук (на 37,9 %); 

 виробів з граніту – на 1,2 тис.кв.м (на 29,4%); 
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 комплектуючих для вагонів - на 2,6 тис.штук (на 21,3 %);  

 молочної продукції - на 476 тонн (на 16,7 %),  

та деяких інших видів продукції.  

Значно зменшились обсяги виробництва:  

- сої повножирової на 2,9 тис.тонн (на 19,2%); 

- бруківки на 0,9 тис.тонн (на 16,3%);  

- виробів з деревини на 204 тис.грн (на 9,9%); 

- столових приборів, посуду - на 20,1 тис.штук (в 2,2 рази). 

Питання щодо збільшення обсягів промислового виробництва та реалізації продукції знаходиться 

на постійному контролі в райдержадміністрації. Протягом січня - вересня поточного року було 

проведено 5 пропусків - нарад з представниками промислових підприємств району (з керівниками, 

головними бухгалтерами, начальниками економічних підрозділів) з питання щодо фактичних та 

прогнозованих обсягів виробництва і реалізації продукції. 

Райдержадміністрацією постійно проводиться робота щодо залучення промислових підприємств 

району до участі у регіональних, державних і міжнародних виставках, ярмарках і форумах. За 

наявною інформацією 5 промислових підприємств району в І півріччі поточного року взяли участь 

у 27 виставках, ярмарках, де представлялась продукція власного виробництва: товари народного 

споживання (картини, сувеніри, нарди, скриньки), меблі, металева продукція, ковані вироби, швейні 

вироби, спецодяг, будівельні матеріали та вироби з бетону, черепиця, плитка, бруківка, запчастини 

до сільськогосподарських машин, соя повножирова, молочна продукція (масло вершкове, спреди, 

сир) тощо. Виставки та ярмарки відбувались в Запоріжжі, Дніпропетровську, Донецьку, Києві, 

Харкові.  

 

Найбільші промислові підприємства району: 

 

№ 

з/

п 

Назва 

промислового 

підприємства 

Основні види продукції Інформація про 

керівників та 

власників, їх 

контактні 

телефони 

1 2 3 5 

1 ВАТ 

"Вільнянський 

Маслозавод" 

Масло вершкове, спреди та суміші 

жирові, сири (кисломолочні, сичужні, 

плавлені). 

Голова 

правління  

Доценко О.І., 

 тел 4-11-91 

2 ВАТ 

"Янцівський 

гранітний 

кар'єр" 

Добування та оброблення 

декоративного і будівельного каменю 

(блоки гранітні, плити лицювальні, 

архітектурно-будівельні матеріали, 

вироби із природного каменю для 

дорожнього будівництва, деталі 

пам'ятників намогильних, заготовки 

гранітні для деталей машин, бруківка, 

фасонні вироби з граніту тощо). 

Генеральний 

директор 

Савченко А.О.,  

тел.4-43-86 

3 Підприємство 

Вільнянської  

ВК №20 

Металопродукція, вироби з деревини, 

корпусні меблі, бруківка, плитка 

піщано-полімерна, швейні вироби, 

пінобетон. 

Начальник  

Коляда М.І., 

тел. 4-47-49 
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4 Підприємство 

Кам'янської  

ВК №101 

Бруківка, пам'ятники, швейні вироби, 

візки. 

Начальник  

Соловйов О.М.,  

тел. 4-19-00 

5 Підприємство 

Софіївської 

ВК №55 

Запчастини для сільськогосподарської 

галузі, вироби з бетону та цементу, 

деревообробка, столярні вироби, 

швейні вироби, металообробка. 

Начальник  

Оборкін С.Є.,  

тел. 4-62-49 

6 ТОВ 

"Агропроінвес

т 08" 

Комбікорм, висівки гранульовані, соя 

повножирова (екструдація сої). 

Директор 

Нікітін В.М.,  

тел. 4-46-03 

7 ВАТ 

“Вільнянськи

й 

машинобудівн

ий завод” 

ТОВ НВП 

“Ріст 

Виробництво обладнання для 

внутрішнього комплектування 

залізничних вагонів (вироби з 

склопластику, вікна та склопакети, 

двері, блоки крісел, 

вогнегасники).Столові прибори 

(виделки, ложки, ножі, підсклянники, 

лопатки), інша продукція 

(вогнегасники, двері, вікна, склопакети, 

крісла). 

Директор  

Паронова Л. А.  

тел. 4-12-25 

8 ТОВ 

"Пожтехніка" 

Вогнегасники Директор  

Костишак А.М.,  

тел. 4-14-90 

10 ТОВ "Ритм" Вузли та деталі акумуляторів 

електричних та батарей акумуляторних 

(в 2009 році планується розпочати 

виготовлення тротуарної плитки) 

Генеральний 

директор 

Пушняк О.Я.,  

тел.4-24-69. 

11 Вільнянське 

ЗАТ 

"Агротехсерві

с" 

Ремонт двигунів, котушок, статорів, 

здійснення авто послуг. 

Голова 

правління 

Любасенко 

С.В.,  

тел. 4-24-86 

 

Розвиток туризму 
 

З метою розвитку сільського туризму в районі планується створення історико-туристичного центру 

"Козацький стан" на території природного заповідника Орлівської балки. На даний час вивчається 

питання щодо відведення земельної ділянки та отримання дозволу на передачу її в оренду під 

будівництво об’єкту. 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації у галузі туризму і курортів: 

- забезпечує у межах своєї компетенції додержання вимог законодавства про туризм і курорти на 

території району; 

- здійснює комплексний аналіз і прогнозування розвитку галузей туризму і курортів в районі; 

- сприяє дитячому та молодіжному туризму; 

- сприяє туристичній діяльності у регіоні і створенню сучасної туристичної інфраструктури; 
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- створює умови для розвитку ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку 

туристичних послуг; 

- видає дозволи на право здійснення туристичного супроводу; 

- бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, презентацій, 

виставок-ярмарок, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, сприяє в межах своєї 

компетенції формуванню позитивному туристичному іміджу України за кордоном; 

- координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, пов'язану зі 

створенням матеріально-технічної бази для надання послуг з тимчасового розміщення, харчування та 

транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів: 

 сприяє залученню інвестицій для розвитку туристичної та курортної галузі. 

 

Заробітна плата 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в цілому по району за 2009 рік складала 

1463,15 грн.  

Фонд оплати праці штатних працівників за І півріччя 2010 року склав 73287,8 тис.грн. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за І півріччя 2010 року становила 1649,29 

грн, що складає 80,6% до середнього рівня по економіці. Середньомісячна заробітна плата в ІІ 

кварталі поточного року збільшилась порівняно з І кварталом на 299,87 грн або на 20,0 % (з 1496,09 

грн до 1795,96 грн).  

Середня заробітна плата на 1 працюючого по району за серпень поточного року складає 1484,61 грн 

(за інформацією управління Пенсійного фонду). 

Питання щодо своєчасності виплати заробітної плати знаходиться на постійному контролі 

райдержадміністрації, вживаються заходи щодо зменшення існуючої заборгованості та 

недопущення її виникнення.  

Заборгованість із виплати заробітної плати підприємств, що звітують з праці, за оперативними 

даними станом на 01.10.2010 становить 143,8 тис.грн. Заборгованість мають два економічно 

активних підприємства (промислове підприємство – 40,3 тис.грн та підприємство, що здійснює 

діяльність у галузі будівництва – в сумі 103,5 тис.грн). В порівнянні з початком року заборгованість 

збільшилась на 4,2 тис.грн або на 3,0% (станом на 01.01.2010 складала 139,6 тис.грн, заборгованість 

мало одне промислове підприємство району). Підприємства заборгували виплату заробітної плати 

за два останніх місяці – за липень та серпень 2010 року, не отримали заробітну плату 66 осіб або 

майже 1 % загальної кількості працівників району, сума боргу в середньому на одного працівника 

склала 2178,79 грн.  

Здійснюється постійний контроль за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального 

розміру оплати праці. За інформацією управління Пенсійного фонду кількість працюючих, які 

отримують заробітну плату в розмірах менших, ніж встановлено законодавством (менше або в 

розмірах мінімальної) має тенденцію до збільшення: станом на 01.01.2010 – 867 осіб, станом на 

01.10.2010 – 1973 осіб, що складає відповідно 11,1% та 24,4% від загальної кількості працюючих. 

Протягом 2010 року було проведено 10 засідань районної комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 8 засідань комісії 

щодо легалізації зайнятості та заробітної плати. 

 

Зайнятість населення 

 

Середньооблікова кількість працівників за січень - червень 2010 року складала 7406 осіб, в тому 

числі в І кварталі – 7245 осіб, в ІІ кварталі збільшилась на 4,4% або на 322 особи і стала складати 

7567 осіб. 

Протягом І півріччя поточного року 1252 працівника підприємств району перебували в умовах 

вимушеної неповної зайнятості: 150 осіб (2,0% до середньооблікової кількості штатних 

працівників) знаходилось в адміністративних відпустках та 1102 осіб (14,9% до 
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середньооблікової кількості штатних працівників) працювали в режимі неповного робочого дня 

(тижня). 

Протягом січня – вересня 2010 року послугами центру зайнятості скористалися 1429 незайнятих 

трудовою діяльністю громадян, що на 371 осіб менше відповідного періоду минулого року. 

Впродовж звітного періоду звернулося до центру зайнятості 770 осіб або 51,6% від загальної 

кількості осіб, що скористалися послугами центру зайнятості в 2010 році. 

На обліку в центрі зайнятості станом на 01.10.2010 перебуває 411 осіб, в тому числі 397 

безробітних, з них 233 особи отримують допомогу по безробіттю, середній розмір допомоги склав 

596,82 грн.  

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.10.2010 становить 1,38% проти 2,26% на початок 

2010 року.  

За сприянням служби зайнятості протягом січня – вересня поточного року працевлаштовано 532 

осіб ( в тому числі 8 – шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної 

справи), що на 11 осіб більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 

В 2010 році в районі створено 428 нових робочих місць, що складає 95,0 % річного завдання (450 

робочих місць), в тому числі: 

- для найманих працівників у юридичних осіб – 128;  

- для найманих працівників у фізичних осіб – підприємців - 186 (укладено трудових договорів між 

працівником і фізичною особою);  

- для фізичних осіб – підприємців – 114 (за даними Держреєстратора).  

На 2010 рік на 11 підприємствах району заброньовано 15 робочих місць для працевлаштування осіб, 

які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. У січні – 

вересні 2010 року на ці місця було працевлаштовано 30 осіб даної категорії. 

За направленням служби зайнятості протягом січня - вересня проходили навчання 150 безробітних з 

метою здобуття нової професії або спеціальності. Навчання та підвищення кваліфікації 

здійснювалось за наступними професіями та спеціальностями: бухгалтер, електромонтер, кухар, 

продавець, покрівельник, слюсар з ремонту сільгоспмашин, монтажник залізобетонних 

конструкцій, організатор малого бізнесу, комірник, обліковець, прибиральник, електромеханік, 

водій, кухар, прибиральник територій, контролер водопровідного господарства, верстатник 

деревообробних верстатів, штукатур, секретар, менеджер з постачання, токар, технік –лаборант.  

Укладено 37 угод між роботодавцями та центром зайнятості на громадські роботи, з них – 21 за 

рахунок ФЗДССУВБ, 16 - за рахунок підприємств. У січні – вересні 2010 року на громадські роботи 

направлено 327 осіб, в тому числі 209 безробітних працювало у соціальній сфері і виконували 

роботи щодо відбудови історичних архітектурних пам’яток, благоустрою міста та сіл району, а 

також роботи по догляду за особами похилого віку та інвалідами.  

Станом на 01.10.2010 зареєстровано 901 платник Фонду загальнообов’яз-кового державного 

соціального страхування на випадок безробіття. Заборгованість до Фонду становить 260,6 тис.грн, 

заборгувало 3 підприємства району (станом на 01.10.2009 борг становив 251 тис.грн та 

обліковувався за 5 підприємствами).  

З метою забезпечення зайнятості на території району організовано проведення різноманітних 

семінарів районним центром зайнятості. Протягом січня - вересня поточного року були проведені 

семінари з питань:  

- зайнятості населення та стану ринку праці (щовівторка та щочетверга); 

- з техніки пошуку роботи (щоденно);  

- запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці (35 

семінарів);  

- працевлаштування жінок (30 семінарів); 

- працевлаштування сільського населення (23 семінари);  

- орієнтації на тимчасові та громадські роботи (19 семінарів); 

- працевлаштування молоді (27 семінарів);  

- організації зеленого туризму (17 семінарів); 

- оволодіння новою професією (17 семінарів); 
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- здорового способу життя як запоруки професійних успіхів (28 семінари); 

- основ комп’ютерної грамотності (16 семінарів); 

- працевлаштування окремих категорій осіб, в т.ч. інвалідів (12 семінарів); 

- організації власної справи (21 семінар); 

- з питань вибору професії для випускників сільських шкіл (16 семінарів).  

У поточному році проводились “Дні відкритих дверей” для молоді, жінок, відбувались виїзні 

акції центру зайнятості по сільським радам району, проведено 6 презентацій та Форум 

роботодавців, презентацію курсів навчання, презентацію професії, 4 ярмарки вакансій, 

проводились засідання за “круглим столом” з роботодавцями з питань зайнятості населення, 

щоденно проводиться аналіз праці, стану підприємств району, впливу економічної кризи на 

розвиток району та інші заходи. 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Рослинництво 

В поточному році господарства всіх форм власності району успішно справилися з основними 

видами польових робіт. Своєчасно були підживлені озимі культури, посів ярових культур 

проведено районованими і перспективними сортами і гібридами з одночасним внесенням 

мінеральних добрив, якісно проведено догляд за ними. Вчасно проведені жнива 2010 року, що 

сприяло отриманню непоганого врожаю зернових культур. 

Разом з тим, відсутність опадів восени минулого року і весною поточного року та надлишок опадів 

в період збирання зернових призвело до недобору врожаю ранніх зернових і зернобобових культур. 

Хлібороби району з площі 31,5 га зібрали в бункерному заліку 81,3 тис.тонн ранніх зернових і 

зернобобових культур, що на 3,9 тис.тонн менше або 95,4% до прогнозованого виконання. Середня 

врожайність ранніх зернових і зернобобових культур по району склала 25,8 ц/га. 

Урожайність кукурудзи на зерно, зібраної на площі 2 тис.га (52% до наявної площі) склала 32,9 ц/га. 

Урожайність соняшника склала 16,6 ц/га (зібрано на 35 % площ).  

Певний заділ зроблено під урожай майбутнього року. Господарства району посіяли озимої пшениці 

на площі 5 тис.га, озимого ріпаку - 2475 га, що більше прогнозу на 0,5 тис.га. 

Продовжується збір пізніх культур та посів озимих зернових. 

Отриманий урожай зернових повністю задовольнив потреби регіону у продовольчому та 

фуражному зерні. Для регіональних ресурсів заготовлено 6010 тонн продовольчого зерна, що 

складає 101,5% від рекомендованих обсягів. 

 

Тваринництво  

Господарствами району вирощено худоби та птиці на забій в живій вазі 499 тонн, вироблено молока 

379 тонн, яєць всіх видів 12413 тис.штук, що на 12,1% більше, ніж в минулому році. 

Чисельність великої рогатої худоби склала 618 голів, в тому числі корів 197 голів. Середній 

добовий приріст великої рогатої худоби становить 280 грам, що на 34 грами більше, ніж в 

минулому році. Продуктивність дійної корови склала 1903 кг.  

Станом на 01.10.2010 в господарствах району налічується 8838 голів свиней, що на 1243 голови 

більше, ніж в минулому році. Середньодобовий приріст свиней склав 316 грам. 

Поголів’я птиці станом на 01.10.2010 складає 75,8 тис. голів, курей - несучок - 53,8 тис. голів, що на 

6,5 тис. голів більше, ніж в минулому році, несучість однієї курки складає 203 яйця. 

Для громадського тваринництва на зимово-стійловий період заготовлено силосу 926 тонн, сіна – 

803 тонни, соломи - 3200 тонн, чого достатньо для проведення зимівлі тваринництва 2010-2011 

років.  

В господарствах району йде оновлення машинно-тракторного парку. З початку року 

сільгоспвиробниками придбано 12 нових сучасних тракторів, 24 одиниці сільгоспінвентарю та 11 

зернозбиральних комбайнів. 

На даний час виплачено орендної плати за оренду земельних ділянок і земельних часток (паїв) та 

майнових паїв відповідно 68,2% та 25,7%. 

 

 

Основні сільгоспвиробники району 

 

№ 

з/

п 

Назва 

господарства 

Поштова адреса, 

індекс 

Прийм

альня 

керівн

ика 

 

Тел.

факс 

П.І.Б. 

Керівника 

Спеціаліз

ація 

1 ПП А/Ф 

"Родіна" 

с. Новогупалівка, 

вул. 

Маяковського, 

96-1-

36 

96-1-

96-1-

31 

Щербак 

Тетяна 

Петрівна 

Рослинни

цтво, 

тваринни
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59, 70020 68 цтво 

2 ПП А/Ф 

"Перше 

Травня" 

с. Привільне, 

вул. Шкільна, 2, 

70022 

98-7-

36 

4-43-

82 

Суворов 

Андрій 

Пантелійов

ич 

Рослинни

цтво 

3 ПП А/Ф 

"Авангард" 

с. Максимівна, 

вул. Центральна, 

77, 70024 

98-1-

91 

- Юськевич 

Павло 

Васильови

ч 

Рослинни

цтво 

4 ТОВ А/Ф 

"Прогрес" 

с. Купріянівна,  

вул. Молодіжна, 

1, 70054 

98-3-

35, 

98-3-

22 

98-3-

30 

Прилуцьки

й Сергій 

Олексійови

ч 

Рослинни

цтво, 

тваринни

цтво 

5 ТОВ "Зоря" с.Михайло-

Лукашево, вул. 

Космічна, 5, 

70042 

4-43-

57 

4-43-

57 

Міхно Іван 

Миколайов

ич 

Рослинни

цтво, 

тваринни

цтво 

6 ТОВ 

"Злагода" 

с. Уральське, 

вул.Гагаріна, 1, 

70024 

90-7-

35 

- Гейко 

Володимир 

Олексійови

ч 

Рослинни

цтво 

7 ТОВ А/Ф 

"Жовтневий" 

с.Дніпровка, вул. 

60 років ВЛКСМ, 

40, 70014  

95-3-

17, 

95-3-

10 

95-3-

10, 

95-3-

18 

Пилипенко 

Валерій 

Іванович 

Рослинни

цтво, 

тваринни

цтво 

8 ФГ "Форт" с. Московака, 

вул. 

Пролетарська, 

32, 70044 

90-1-

73 

- Фокін 

Михайло 

Васильови

ч 

Рослинни

цтво 

9 ТОВ 

"Славутич" 

с. Михайлівка,  

вул. Слободчика, 

1, 70030 

93-4-

18, 

93-4-

17 

93-4-

21 

Давіденко 

Леонід 

Григорови

ч 

Рослинни

цтво 

10 ТОВ 

Корпорація 

"Агросинтез

" 

м. Запоріжжя,  

пр. 

Маяковського, 3, 

69035 

95-2-

66 

13-

17-77 

Бабенко 

Лариса 

Михайлівн

а 

Рослинни

цтво 

11 Сільськогос

подарський 

виробничий 

кооператив 

"Калініна"  

с.Антонівка,  

вул. Леніна, 31, 

70040 

99-5-

71,  

99-5-

36 

- Азізбекян 

Ашот 

Паргевович 

Рослинни

цтво, 

тваринни

цтво 

12 Сільськогос

подарський 

м. Вільнянськ,  

вул. Пушкіна, 13-

4-51-

09 

4-45-

81 

Марченко 

Олександр 

Рослинни

цтво, 
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виробничий 

кооператив 

"Вільнянськ"  

а, 

70002 

Тимофійов

ич 

тваринни

цтво 

13 ТОВ А/Ф 

"Матвіївка" 

с. Матвіївка,  

вул. Леніна, 75-б, 

70035 

94-3-

36 

94-3-

50 

Аркуш 

Павло 

Петрович 

Рослинни

цтво 

14 ВАТ 

"Дружба" 

с. Люцерна,  

вул. Дружби, 21, 

70037 

96-7-

25,  

96-7-

31 

96-7-

18 

Спас 

Михайло 

Олександр

ович 

Рослинни

цтво, 

тваринни

цтво 

15 ВАТ 

"Петромиха

йлівка" 

с. 

Петромихайлівка

, вул. Леніна, 89, 

70015 

95-5-

82 

4-43-

53 

Корогод 

Олександр 

Григорови

ч 

Рослинни

цтво, 

тваринни

цтво 

16 Дружелюбів

ський 

Виправний 

Центр №1 

с. Дружелюбівка,  

вул. Олімпійська, 

2, 70053 

- 4-19-

49 

Ізмайлов 

Андрій 

Олегович 

Рослинни

цтво, 

тваринни

цтво 

17 Любомирівс

ький 

психоневрол

огічний 

інтернат 

с. Любомирівна,  

вул. Жовтнева, 

27,  

70026 

98-5-

93 

98-5-

93 

Руденко 

Василь 

Петрович 

Рослинни

цтво, 

тваринни

цтво 

18 ТОВ НВП 

"Сортостанц

ія" 

с. Павлівське,  

вул. Залізнична, 

3, 70005 

4-01-

26 

4-43-

72 

Постол 

Інна 

Андріївна 

Рослинни

цтво 

19 ПП А/Ф 

"Зміна" 

с. Любимівка, 

вул. 

Дзержинського, 

80-б, 70033 

90-5-

47 

- Марчук 

Олександр 

Петрович 

Рослинни

цтво 

20 Дочірне 

підприємств

о "Юг-Агро" 

Україн-сько-

Ліхтенштейн

ого ЗАТ 

"Агромакс" 

м. Запоріжжя, 

вул. 40 років 

Радянської 

України, 4, 69037 

13-36-

06 

13-

36-06 

Рихлов 

Валерій 

Володимир

ович 

Рослинни

цтво 

21 ТОВ "Лани 

України" 

м. Запоріжжя,  

вул. Перемоги, 

129, 69057 

95-4-

43 

49-

00-69 

Філенко 

Володимир 

Олександр

ович 

Рослинни

цтво 

22 ТОВ "Агро-

ТД" 

м. Запоріжжя, 

вул. Перемоги, 

24, 69001 

24-07-

43 

24-

07-43 

Скрипник 

Олександр 

Вікторович 

Рослинни

цтво 
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23 ТОВ 

"Агротехнік

а" 

с. Люцерна, вул. 

Радгоспна, 1, 

70037 

- 95-7-

95 

Говоруха 

Олександр 

Вікторович 

Рослинни

цтво 

24 ТОВ 

"Промінь" 

с. Кірове, вул. 

Нова, 21, 70026 

98-5-

84 

- Тонєва 

Любов 

Петрівна 

Рослинни

цтво 

25 Сільськогос

подарський 

виробничий 

кооператив 

"Світанок"  

с. Васильківське,  

вул. Садова, 1, 

70022 

- - Іваненко 

Микола 

Дмитрович 

Рослинни

цтво 

26 ТОВ 

"Перемога" 

с. Кірове, вул. 

Перемоги, 38, 

70026 

98-5-

97 

- Яковлєв 

Сергій 

Якович 

Рослинни

цтво 

27 ФГ 

"Кривохатьк

о В.В." 

смт. Кам'яне, 

вул. Зарічна, 97, 

70050 

- 4-11-

75 

Кривохатьк

о Вадим 

Вікторович 

Рослинни

цтво 

28 ФГ 

"Лещенко 

В.М." 

с. Михайлівка, 

вул. Шкільна, 11, 

70030 

93-5-

76, 

93-5-

18 

93-5-

18 

Лещенко 

Віктор 

Миколайов

ич 

Рослинни

цтво 

29 ФГ "Лан" с. Новогупалівка, 

вул. Леніна, 70, 

70021 

99-3-

46 

- Чернова 

Наталя 

Павлівна 

Рослинни

цтво 

30 ФГ 

"Кіхтенко" 

с. Солоне,  

вул. Леніна, 15, 

70021 

99-4-

11 

- Кіхтенко 

Василь 

Олексійови

ч 

Рослинни

цтво 
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ФІНАНСИ 

За січень-листопад 2010 року до загального фонду бюджету району надійшло 29835,4 тис.грн. 

власних доходів, що становить 104,0% до обсягів, затверджених місцевими радами. За поточний 

термін недоотримано надходження по податку на прибуток підприємств комунальної форми 

власності в сумі 2,9 тис.грн., плати за землю в сумі 24,4 тис.грн., плати за торговий патент в сумі 

10,5 тис.грн., плати за оренду майна комунальної форми власності в сумі 31,5 тис.грн., податку на 

промисел в сумі 0,6 тис.грн., фіксованого сільгоспподатку в сумі 11,1 тис.грн., державного мита в 

сумі 16,9 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2009 року обсяг надходження доходів до 

бюджету району зріс на 20,8%, або на 5129,4 тис.грн. 

 План надходження власних доходів до спеціального фонду бюджету району виконано на 105,2 % 

до плану, який затверджено в обсязі 5440,2 тис.грн. Недоотримано надходжень від плати на 

послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 45,8 тис.грн. Також до бюджету надійшло 

інших джерел власних надходжень (суми за дорученнями, гранти, подарунки) 5706,3 тис.грн. 

За січень-листопад 2010 року до загального фонду районного бюджету надійшло 15833,8 тис.грн. 

доходів, що становить 103,0% до плану. У порівнянні з відповідним періодом 2009 року обсяг 

надходження доходів до районного бюджету зріс на 3036,6 тис.грн. 

План надходження доходів до загального фонду по міській, селищній та сільських радах виконано 

на 105,2%. При плані 13311,5 тис.грн. фактично до бюджетів рад надійшло 14001,7 тис.грн. У 

порівнянні з відповідним періодом 2009 року обсяг надходження доходів до бюджетів рад зріс на 

2092,9 тис.грн. 

Станом на 01.12.2010 року підприємства району допустили заборгованість по платежах до бюджету 

на загальну суму 5150,3 тис.грн., в тому числі до місцевого бюджету - 456,7 тис.грн. В порівнянні з 

початком року заборгованість до місцевого бюджету зменшилась наи 3,4 тис.грн., у тому числі по 

податку з доходів фізичних осіб на 59,4 тис.грн., по податку на прибуток підприємств комунальної 

форми власності на 1,4 тис.грн., по податку з власників транспортних засобів на 6,3 тис.грн., по 

фіксованому сільськогосподарському податку на 7,2 тис.грн., по збору за забруднення 

навколишнього природного середовища на 4,5 тис.грн. 

За січень-листопад 2010 року проведено 14 засідань районної комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, на яких присутні були керівники 83 підприємств та 2 засідання 

районної комісії з питань легалізації заробітної плати. Крім того, проведено 5 засідань робочої 

групи з координації дій органів виконавчої влади щодо погашення заборгованості до бюджету, на 

яких були присутні керівники 28 підприємств та 6 підприємців. 

 

Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі 

тарифи та пільги окремим групам платників; показники виплати заробітної плати, песій, 

стипендій та соціальної допомоги для громадян; показники розрахунків за енергоносії; 

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти. 
 

У склад місцевих податків і зборів входить: 

- комунальний податок; 

- ринковий збір; 

- збір за видачу ордера на квартиру; 

- податок з реклами; 

- збір за паркування автотранспорту; 

- дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі. 

 

Із основних видів податків та зборів не виконано план надходжень по: 

- платі за оренду майна комунальної власності – 20,9 тис.грн;  

- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 15,5 тис.грн; 

- платі за торговий патент – 7,5 тис.грн. 
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У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходження доходів до бюджету району 

зріс на 18,6 % або на 3612,2 тис.грн переважно за рахунок збільшення надходження податку з 

доходів фізичних осіб на 2948,4 тис.грн та плати за землю – на 298,3 тис.грн. 

Станом на 01.10.2010 підприємства району допустили заборгованість по платежах до бюджету на 

загальну суму 6156,6 тис. грн, в тому числі до місцевого бюджету - 486,3 тис. грн.  

В порівнянні з початком року заборгованість до місцевого бюджету зменшилась на 1,5 тис.грн. 

Зменшення заборгованості відбулося по податкам: 

- з доходів фізичних осіб - на 52,4 тис.грн; 

- з власників транспортних засобів - на 5,1 тис. грн; 

- на прибуток підприємств комунальної власності - на 1,4 тис.грн;  

- фіксованому сільгоспподатку – на 1,1 тис.грн.  

Але збільшилася недоїмка по:  

- платі за землю - на 46,1 тис.грн;  

- збору за забруднення навколишнього природного середовища – на 4,7 тис.грн; 

- комунальному податку – на 4,5 тис.грн;  

- єдиному податку – на 3,1 тис.грн;  

- платі за торговий патент – на 0,1 тис.грн. 

За січень – серпень 2010 року сума отриманого прибутку прибуткових підприємств за 

статистичною звітністю становила 14365,9 тис.грн. Збитки збиткових підприємств склали 3055,6 

тис.грн. Співвідношення обсягу прибутку підприємств (від звичайної діяльності до оподаткування) 

до обсягу збитків у звітному періоді складає 4,7. В аналогічному періоді минулого року цей 

показник складав лише 0,16 (збитки перевищували прибутки в 6,4 рази).  

Загальний фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання району за 8 місяців 2010 року 

позитивний і становить 11310,3 тис.грн.  

За звітний період 66,7% підприємств району (8 підприємств) отримали прибутки та 33,3% (4 

підприємства) одержали збитки. 

За видами економічної діяльності найбільш прибутковою діяльністю була промисловість – 4 

підприємства отримали прибутки в сумі 14365,9 тис.грн (98,0% загальної суми прибутку по району 

– 14365,9 тис.грн).  

В галузі транспорту та зв’язку отримано 142,0 тис.грн прибутку (1 підприємство) - 1,0% загальної 

суми прибутків. 

В будівництві 2 підприємства отримали 123,1 тис.грн прибутку (0,9 % загальної суми прибутку). 

В оптовій торгівлі і посередництві в оптовій торгівлі отримано 20,7 тис.грн прибутку (1 

підприємство) - 0,1 % загальної суми прибутків. 

Збитки за видами економічної діяльності отримані: 

в промисловості – на суму 2452,6 тис.грн (3 підприємства), що складає 80,3% загальної суми 

збитків по району (3055,6 тис.грн); 

в будівництві - 603,0 тис.грн (1 підприємство), що складає 19,7 % загальної суми збитків по району.  

Основними причинами збитковості підприємств залишаються: 

- вплив фінансово-економічної кризи минулих періодів на господарську діяльність 

підприємств району, що відобразилось на зменшенні обсягів виробництва та реалізації продукції, 

робіт, послуг поточного року;  

- зростання закупівельних цін на матеріально-технічні ресурси, енергоносії, сировину;  

- зниження попиту на продукцію, в результаті чого відбулося скорочення виробництва, 

зменшення обсягу товарообігу, скорочення доходів від реалізації; 

- зменшення кредитування, що негативно позначилось на розвитку підприємств; 

- проведення реконструкції технологічного обладнання; 

- фізичне, технологічне та моральне зношення основних виробничих фондів, списання 

основних засобів, термін експлуатації яких понад 20 років, недостатні темпи техніко-

технологічного оновлення тощо. 
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Заборгованість населення з платежів за спожиті житлово - комунальні послуги станом на 01.09.2010 

складає 4,0 млн. грн. Нараховано населенню за спожиті послуги за 8 місяців 2010 року 15,5 млн. 

грн., фактично оплачено – 16,7 млн. грн. 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-серпень становить 107,9% проти 

102,9% на початок 2010 року.  

 

Станом на 01.10.2010 пенсію отримували 13373 особи. В порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року (станом на 01.10.2009) кількість пенсіонерів збільшилась на 131 чол. В порівнянні з 

початком поточного року кількість пенсіонерів збільшилась на 26 чол. (станом на 01.01.2010 пенсію 

отримували 13347 осіб). 
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ТРАНСПОРТ ТА ЗВ”ЯЗОК 

 

Районний центр м.Вільнянськ знаходиться на відстані 20 км від обласного центру - м. Запоріжжя. 

Район перетинають 2 автомобільні дороги державного значення: Запоріжжя-Донецьк (Н-15) та 

Харків - Сімферополь – Алушта - Ялта (М-18).  

Протяжність автомобільних доріг по району складає 478,6 км, в тому числі: магістральні – 28,8 км, 

територіальні – 40,8 км, районні – 293,1 км, обласні - 115,9 км (інформація філії “Вільнянський 

райавтодор”).  

Загальна протяжність доріг в межах та поза межами населених пунктів за останньою 

інвентаризацією, проведеною в 2009 році, складає 638,4 км, в тому числі з твердим покриттям – 

440,7 км, загальна протяжність доріг комунальної власності району складає 152,1 км (по 

м.Вільнянську – 65,5 км), в тому числі 88,1 км з твердим покриттям (по м.Вільнянську – 33,9 

км). Потребують капітального та поточного ремонту 245,5 км доріг (38,4 0% всіх доріг). 

З півночі на південь район перетинає залізнична магістраль Придніпровської залізниці Харків-

Севастополь та автодорога загального користування державного значення Харків-Сімферополь. На 

південно-західній частині району проходить автодорога загального користування державного 

значення Запоріжжя-Донецьк.  

Залізнична колія є головною транспортною магістраллю по перевезенню вантажів і пасажирів на 

Кримському напрямку і на сортувальну станцію Запоріжжя -Ліве.  

Експлуатаційна довжина колій залізничного транспорту –52 км, довжина електрифікованих колій – 

48 км. 

У Вільнянському районі є 4 залізничні станції: 

Новогупалівка – проміжна станція має 3 колії для пропуску вантажних та пасажирських поїздів, за 

обсягом роботи віднесено до 5 класу. 

Вільнянськ – за основним призначенням та характером роботи це вантажна станція, за обсягом 

роботи відноситься до 3 класу. Станція виконує пропуск пасажирських поїздів дальнього та 

міського сполучення, прийом та пропуск вантажних поїздів. Станція має 6 колій загального 

користування, до яких примикають 5 під’їзних колій. До станції Вільнянськ примикає 3 напрямки: з 

Синельниково, з Запоріжжя -І, з Запоріжжя - Лівого. 

Янцево – вантажна станція, віднесена за обсягом робіт до 4 класу, має 7 колій, до яких примикає 

під’їзна колія Янцівського гранітного кар’єру. 

Роз’їзд 11 км – проміжна станція для пропуску вантажних поїздів приміського сполучення.  

Авіакомпанії на території району відсутні. Відстань до аеропорту м.Запоріжжя близько 22 км. 

Річковий та морський транспорт на території району відсутні. Відстань до річкового порту 

м.Запоріжжя понад 30 км, до найближчого морського порту м.Бердянськ - близько 220 км.  

За січень - вересень 2010 року зменшились перевезення автомобільним транспортом вантажів на 

210,3 тис.тонн, що становить 47,0 % до відповідного періоду 2009 року (2009 рік - 396,5 тис.тонн, 

2010 рік - 186,3 тис.тонн вантажів). Але вантажооборот збільшився і склав 20,7 млн.ткм або 122,5 % 

до січня - вересня 2009 року (16,9 млн.ткм). 

Збільшились перевезення пасажирів автомобільним транспортом: протягом 9 місяців 2010 року 

перевезено 46,9 тис. пасажирів, що становить 117,3 % до аналогічного періоду 2009 року (40,0 

тис.пасажирів). Пасажирооборот склав 1,3 млн.пас.км, що становить 118,2 % до відповідного 

періоду 2009 року (1,1 млн.пас.км ).  

 

 

 

 

Юридичні та фізичні особи, які займаються перевезенням  

пасажирів на території району 

 

№ 

з\

Назва 

підприємства 

Маршрут Адреса 
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п 

1 ТОВ «Альянс-

Авто» 

Степногірськ – Запоріжжя (АС – 3) м.Запоріжжя, 

вул.Чумаченка, 

13-а 

2 ТОВ 

«Фортшритт» 

Солоне – Запроріжжя (АС – 3), ч/з 

Новогупалівку, Вільнянську АС, 

ст.Янцево 

м.Вільнянськ, 

вул.Запорізька, 

92 

3 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Запоріжжя (АС – 3) – Спасівка м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

4 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Запоріжжя (АС – 3) – Вільнянськ (АС), 

ч/з Біляївку, Зелене 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

5 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Запоріжжя (АС – 3) – Вільнянськ (АС), 

ч/з Павлівське, Поди 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

6 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Уральське – Запоріжжя (АС – 2), ч/з 

Кірово, Вільнянську АС, Матвіївку, 

Скворцово 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

7 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Шевченка – Вільнянськ (АС), ч/з 

Тернівку, Грозне, Великодубове, 

Жовтневе, Скелювате, Любимівку 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

8 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Вільноандріївка – Вільнянськ (АС), ч/з 

Соколівку, Михайлівку, Люцерну, 

Матвіївку 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

9 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Кам’яне – Вільнянськ (АС), ч/з 

Бекарівку, Купріянівку, Яковлеве 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

10 ТОВ «Альфа-

Транс» 

Матвіївка (ст.Янцеве) – Запоріжжя (АС 

– 2) 

м.Запоріжжя, п-

т.Ювілейний, 

20-а/204 

11 ТОВ 

«Профтаксі І» 

ТОВ 

«Запорізькі 

автолінії» 

Запоріжжя (АС – 3) - Матвіївка м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

12 ДП «Транс 

Експрес – 3» 

Запоріжжя (АС – 3) – Вільноандріївка, 

ч/з Матвіївку, Люцерну 

м.Запоріжжя, 

вул.Тролейбусн

а, 36 

13 ДП «Транс 

Експрес – 3» 

Вільноандріївка – Запоріжжя (АС – 2), 

ч/з Сергіївку, Богатирівку, з-д 

Вогнетрив 

м.Запоріжжя, 

вул.Тролейбусн

а, 36 

14 ТОВ «Еталон І» Запоріжжя (АС – 2) - Андріївка м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра
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ду, 4 

15 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Гасанівка – Вільнянськ (АС), ч/з 

Новософіївку, Дружелюбівку, 

Бекерівку, Яковлеве 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

16 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Вільногрушівка – Вільнянськ (АС), ч/з 

Богатирівку, Люцерну 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

17 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Запорізьке – Вільнянськ (АС), ч/з 

Соколівку, Грізне, Любимівку 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

18 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Тернівка – Вільнянськ (АС), ч/з 

Жовтневе, Любимівку 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

19 ТОВ 

«Запоріжавтомо

тор» 

Запоріжжя (АС – 2) – Андріївка  

20 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Вільнянськ (АС) – Запоріжжя (АС – 3), 

ч/з Матвіївку 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

21 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Запоріжжя (АС – 3) – Вільнянськ (АС), 

ч/з Кам’яне 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

22 ТОВ 

«Профтаксі І» 

Запоріжжя (АС – 3) – Дерезівка, ч/з 

Матвіївку, Васильківське, Криничне 

м.Запоріжжя, 

вул.Г.Сталінгра

ду, 4 

23 ТОВ 

«Запоріжавтомо

тор» 

Запоріжжя (АС – 2) – Соколівка  

24 ПП Бугрім Приморське – Запоріжжя (АС – 3)  
 

Послуги зв’язку на території району надає цех електрозв’язку №10 м.Вільнянськ Запорізької філії 

ВАТ “Укртелеком”.  

Забезпеченість основним (стаціонарним) телефонним зв’язком району станом на 01.01.2010 складає 

10,0 тис.од., забезпеченість населення на 100 сімей в середньому складає 72,5 одиниць (в 2006 році 

цей показник складав 45,1од.).  

Є достатнє покриття території мобільним зв’язком. Кількість користувачів мережі Інтернет – 1486. 

Засобами масової інформації є місцеве радіомовлення та районна газета “Дніпровські вогні”, 

«Вільняньскі вісті», телебачення відсутнє.  

Засновник районної газети “Дніпровські вогні” – Вільнянська районна рада та колектив редакції 

газети. Газета виходить двічі на тиждень. Видання є соціально – політичним, позапартійним. 

Пріоритетними напрямками у роботі редакції газети є висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування та державного управління, територіальних громад. Тираж складає в середньому 

понад 5,0 тис. примірників на місяць. 

Засновник газети «Вільнянські вісті» - Кривохатько Вадим Вікторович. Газети виходить 

українською та російською мовами один раз на тиждень. Пріоритетними напрямками у роботі 

редакції газети є висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та державного 
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управління, територіальних громад. Тираж складає в середньому понад 6,5 тис. примірників на 

місяць. 

Районне радіомовлення "Вільнянські вісті" - суспільно-політична трибуна районної ради, 

виходить передачами три рази на тиждень . Засновниками редакції радіомовлення є Вільнянська 

районна рада та колектив редакції. 


