ПАСПОРТ
ВОЗНЕСЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ
м. Запоріжжя
Загальна характеристика району
Вознесенівський район створено в 1939 році, з того часу його географія
неодноразово змінювалася: в 1969 році частина території відійшла до
Заводського району, а в 1995 році до Вознесенівського району було
включено о.Хортицю та о.Байду.
Загальна площа Вознесенівського району складає 50,78 кв.км.: 91
вулиця, 12 провулків, 3 бульвари (Центральний, Гвардійський, Шевченка), 2
проспекти (Соборний – в межах району, Маяковського), 4 площі
(Профспілок, Фестивальна, Маяковського та Поляка), майдан Героїв,
Набережна магістраль в межах району, 5 парків площею 38,3 га та 11 скверів
площею 15,0 га.

-

На сьогодні Вознесенівський район межує:
з Олександрівським районом – по річці Капустянка;
з Комунарським районом – по річці Дніпро (нове русло);
з Хортицьким районом – по річці Дніпро (старе русло);
з Дніпровським районом – по залізничній колії (вул.12 Квітня);
з Заводським районом – по Південному шосе та залізничній колії.

Характеристика господарства району
Вознесенівський район є адміністративним, промисловим, торговим,
культурним та оздоровчим центром м. Запоріжжя з розвинутою соціальною
інфраструктурою.
На території району розташовано більшість місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування:
Запорізька обласна рада;
Запорізька обласна державна адміністрація;
Запорізька міська рада;
Головне управління Національної поліції Запорізької області;
Вознесенівський районний відділ у м. Запоріжжі управління Державної
міграційної служби України в Запорізькій області;
Запорізька об’єднана Державна податкова інспекція головного
управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області;
Апеляційний суд Запорізької області;
Господарський суд Запорізької області;
Запорізька державна нотаріальна контора № 3.
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На території району розташовано:
промислові підприємства
у т.ч.

-

o в галузі машинобудування та металообробки
o в галузі будівельних матеріалів
o в галузі металургії
o у харчовій промисловості
o у поліграфічній промисловості
банківські установи
об'єкти торгівлі
ринки
об'єкти побутового обслуговування
об'єкти ресторанного господарства
об'єкти туристичного бізнесу
лікувально-профілактичні заклади
аптеки
заклади освіти
дошкільні навчальні заклади
установи культури
заклади фізичної культури та спорту
майданчики дитячі та спортивні
гаражні кооперативи

-

- 43,
- 12;
- 4;
- 4;
- 6;
- 3;
- 53;
- 1693;
-4
- 245;
- 147;
- 60;
- 22;
- 23;
- 25;
- 17;
- 25;
- 22;
- 66;
- 33.

В районі налічується:
-

доріг, загальною площею
асфальтованих доріг
щебенчатих доріг
газопроводів високого тиску
мереж зовнішнього освітлення

- 1106571 м2
- 1083147 м2
7375 м2
- 80 км;
- 138 км.

Житловий фонд складається з :
-

будинків комунальної власності
будинків житлово-будівельних кооперативів
об’єднань співвласників багатоповерхових будинків
будинків приватного сектору
будинків відомчого фонду
гуртожитків

- 562;
- 10;
- 113;
- 972;
- 7;
- 40.

Вознесенівський район є також центром культурного та оздоровчого
відпочинку мешканців міста. На острові Хортиця розташовано:
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-

Національний заповідник "Хортиця";
Муніципальний театр-лабораторія "Vie";
ТОВ „Запорозькі козаки”;
санаторій-профілакторій та база відпочинку ТОВ "Соціальні ініціативи
Запоріжжя";
санаторій-профілакторій
ПАТ
"Електрометалургійний
завод
"Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна";
санаторій-профілакторій
"Нарцис" та водна станція (ПрАТ
"Український графіт");
санаторій-профілакторій ПАТ "Запорізький завод феросплавів";
санаторій-профілакторій ТОВ„Запорізький титано-магнієвий комбінат”;
санаторій-профілакторій "Чайка" та дитячий оздоровчий табір "Чайка"
(ПАТ "Запоріжтрансформатор");
база відпочинку Запорізького національного університету;
спортивно-оздоровчий комплекс Запорізької державної інженерної
академії;
Запорізький регіональний молодіжний центр "Славутич";
база відпочинку "Дніпро";
база відпочинку "Металург";
база відпочинку "Бригантина";
готель "Хортиця";
готель "Пектораль".
Основні галузі промисловості

Найбільшою мірою соціально-економічний стан Вознесенівського
району визначають такі галузі народного господарства:
- кольорова металургія: ПрАТ "Український графіт", ПАТ
"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат";
- машинобудування: ПАТ "Запорізький електроапаратний завод", ПАТ
"Завод „Запоріжавтоматика", ТОВ "Запорізький авторемонтний завод";
- харчова промисловість: ТОВ "ФІРМА "Стелсі", ТОВ УІ „Урожай”,
ТОВ "Квас БЕВЕРИДЖИС", ТОВ "ТД "Славія";
- поліграфічна промисловість: КП “Запорізька міська друкарня
“Дніпровський металург”, ", ТОВ "Видавничий будинок "Кераміст", ТОВ
„Виробничо-комерційна фірма Рома”;
- будівельна промисловість: ПрАТ "БІАС", ВАТ “Запорізький
комбінат будівельних матеріалів”, ТОВ УІ „Харвест-індустріалес”.
Економіко-визначальні підприємства району, на сучасному етапі, в
значній мірі зберігають свій виробничий, технічний та інтелектуальний
потенціал.
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Соціальна інфраструктура району
В Вознесенівському районі функціонує 1 заклад післядипломної освіти,
5 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 1 вищий навчальний
заклад І-ІІ рівня акредитації, 15 навчально-виховних закладів І-ІІІ ступеню, 5
спеціалізованих навчальних закладів, 4 навчально-виховні заклади
інтернатного типу, вечірня школа П-Ш ступенів, міжшкільний навчальновиробничий комбінат та 17 дошкільних навчальних закладів.
Науковий потенціал району представляють: ДП “Український науководослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів”, ДП
"Державний науково-дослідний та проектний інститут титану".
Стабільно та налагоджено працює мережа лікувально-профілактичних
установ. У Вознесенівському районі 3 клінічні лікарні (КУ «6 міська клінічна
лікарня», КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня», КУ «Міська клінічна
лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»), перинатальний центр,
центр серцево-судинних захворювань, комунальна установа «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 10», комунальна установа «Дитяча
міська стоматологічна поліклініка», ТОВ "Віта Центр".
На території Вознесенівського району розташована значна кількість
історико-культурних національних пам’яток та пам'ятників, а головне –
перлина нашої країни острів Хортиця – найбільший острів на Дніпрі, який
має насичену цікавими подіями історію, пов’язану з часом Київської Русі,
запорозького козацтва, подіями близьких нам часів.
Це своєрідний геологічний пам’ятник порожистого Придніпров’я або,
навіть, релікт, який дивом зберігся після масового втручання людини у
природу. Особливістю о.Хортиці є те, що на ньому представлені всі
ландшафтні зони України від степів до гір. У ярах, урочищах, плавнях
острова зростають 1052 види вищих рослин, з яких 657 – дикорослі
аборигени, 41 вид – релікти (залишки найдавніших часів) і ендеміки
(рослини, поширені на невеликих територіях). Не дивлячись на те, що острів
знаходиться в центрі такого великого міста, на його території зафіксовано
перебування 18 видів ссавців, 140 видів птахів, 7 видів плазунів, 4 видів
земноводних, 165 видів членистоногих, з яких 11 занесені до Червоної книги
України. Кожен вид рослинного і тваринного світу унікальний і є частиною
генетичного фонду нашої планети.
На території району розташовано:
- Запорізький державний цирк;
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- Запорізький академічний обласний театр юного глядача;
- Муніципальний театр-лабораторія " Vie";
- Запорізький обласний центр молоді;
- Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району;
- музична та художня школи;
- палац культури "Орбіта", палац культури "Титан", палац культури ПАТ
"Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна".
Працює 7 бібліотек з загальним фондом понад 290,6 тис. книг.
Для відпочинку в районі існує 11 скверів та 5 парків. Це і сквер
ім.Яланського, парки Перемоги та Пушкіна, парк Трудової
Слави,
Набережна магістраль.
З метою організації відпочинку дітей в районі функціонують дитячоюнацькі клуби, спортивні та дитячі майданчики.
Житлово- комунальне господарство
З метою формування сприятливого для життєдіяльності людини
середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, епідемічне
благополуччя мешканців району, районна адміністрація проводить системну
роботу щодо утримання території Вознесенівського району в належному
санітарному стані.
На території району знаходяться пляжі – Центральний, санаторію
профілакторію ПАТ «Дніпроспецсталь», об’єднаного оздоровчого комплексу
ПАТ
«Запоріжкокс»,
санаторію
профілакторію
ПАТ
«ЗАлК
(ТОВ «Пектораль»), біостанції-профілакторію ЗНУ, санаторію-профілакторію
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», санаторію-профілакторію
«Нарцис» ПрАТ «Укрграфіт».
На сьогодні на території району реалізуються проекти: «Заходи з
озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в
м. Запоріжжі – нове будівництво», «Реконструкція елементів благоустрою
пішохідної зони вул. Якова Новицького (від вул. Л.Жаботинського до
вул. Перемоги) у Вознесенівському районі м. Запоріжжя», «Реконструкція
парку ім. Пушкіна в м. Запоріжжі», реконструкції Парку Трудової Слави,
проспекту Маяковського.
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Здійснено озеленення кола по вул. Сєдова, поточний ремонт мосту
через Вознесенівський спуск.
З метою реалізації міської програми з розвитку інфраструктури та
благоустрою на території Вознесенівського району встановлено 51 дитячий
та 15 спортивних майданчиків.
Соціально-політична ситуація в районі
Аналіз соціально-економічного розвитку дозволяє зробити висновок, що
соціально - політична ситуація в районі стабільна і прогнозована.
Населення району
Чисельність постійного населення в районі складає 101,5 тис.чол.
Пільгові категорії у загальній чисельності населення району на 01.07.2017
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Найменування

Кількість осіб

Пенсіонери
в т.ч.:
Учасники бойових дій
Інваліди війни
Самотні громадяни похилого віку
Інваліди дорослі
Діти-сироти
Діти-інваліди
Діти з неповних сімей
Багатодітні сім’ї
Діти з багатодітних сімей
Самотні багатодітні матері

31979

694
187
397
2326
64
279
735
204
649
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Інформація щодо розвитку сфери торгівлі та послуг
У І півріччі 2017 року проведено 19 засідань комісії по упорядкуванню
роботи об'єктів сфери обслуговування районної адміністрації міської ради по
Вознесенівському району, на яких було розглянуто 198 заяв від суб’єктів
підприємницької діяльності.
Укладено 91 договір на право користування місцем для розташування
засобу дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг; оформлено 24
документа щодо встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери послуг, соціально-культурного та іншого призначення, у
тому числі 2 продовжених (цілодобових) режимів роботи; 21 договір на
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право користування місцями для розташування тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності та 1 додаткова угода на право
користування місцями для розташування тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності.
Постійно проводяться наступні моніторинги:
цін на основні продукти харчування по 30-и найменуванням
продтоварів в торговельній мережі та на продовольчому ринку району;
роздрібних цін, які зафіксовані на соціальні сорти хліба та сорти
хліба масового вжитку;
рекламних засобів на території району;
дотримання учасниками проекту «Купуй запорізьке» та іншими
місцевими виробниками продовольчих товарів умов Меморандуму у
тимчасових спорудах, встановлених в рамках в рамках Меморандуму;
магазинів, закладів ресторанного господарства, торговельно –
зупинкових комплексів, дрібно роздрібної мережі тощо, щодо прибирання
снігу та опалої листви на прилеглих територіях та очищення паркувальних
майданчиків від снігу та опалої листви;
щодо прибирання прилеглої території біля тимчасових споруд,
торговельно-зупинкових комплексів, дрібнороздрібної мережі.
Розроблено та затверджено графік проведення рейдів з ліквідації
торгівлі у невстановлених місцях, згідно з яким рейди по місцях стихійної
торгівлі проводяться не рідше 2 разів на тиждень. Рейди проводяться як
силами районної адміністрації міської ради, так і разом із представниками
Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області
та інспекції з благоустрою Запорізької міської ради.
Так, у I півріччі 2017 року на території району було проведено 47
рейдів, за даними Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в
Запорізькій області проведено 37 рейдів та складено 13 протоколів.
Протягом I півріччі 2017 року підготовлено та проведено близько 40
засідань тендерного комітету. Завершена процедура закупівлі послуг з
постачання теплової енергії для будівлі районної адміністрації міської ради
та розпочаті процедури закупівлі наступних послуг:
1. Послуги з озеленення.
2. Ліквідація карантинних рослин хімічним методом.
3. Збирання безпечних відходів.
4. Відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів (поточний ремонт).
Було забезпечено торгівлю продуктовими товарами під час проведення
святкових заходів на території району.
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У січні 2017 року під час святкування Хрещення Господнього на
Набережній автомагістралі була організована безкоштовна роздача питної
води ТМ “Киссон”.
25 лютого 2017 року організовано дегустацію блюд національної кухні
на майдані Маяковського.
26 лютого 2017 року організовано безкоштовну роздачу млинів та
торгівлю продуктами власного виробництва на майдані Театральному.

