
Паспорт Заводського району м. Запоріжжя 

 

 

Загальна характеристика району 

 

Заводський район - адміністративний район Запоріжжя, утворений 23 

травня 1969 року Указом Президії Верховної Ради УРСР шляхом виділення з 

території Орджонікідзевського району. Назва походить від слова "завод", що 

вказує на основне джерело роботи мешканців району. Житлова частина району 

в повсякденному мовленні називається Павло-Кічкас. 

 

Щорічно у травні відзначається День Заводського району. 

 

До району увійшли житловий масив Павло-Кічкас, вул. Скворцова, 

селище Запоріжжя-Ліве та Підпорожнє. 

 

Межує Заводський район із Дніпровським, Вознесенівським та 

Шевченківським районами. 

 

Площа району становить 56 км² на яких розташовано 155 вулиць та 

більше ніж 6,8 тис. будинків. 

 

Кількість населення району складає 56,2 тис. осіб, із яких 26,2 тис. 

чоловіків і 29,9 тис. жінок. 

 

На території району знаходиться 2 памятника архітектури – будівля 

заводоуправління ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь» та ПАТ «Електрометалугрійний 

завод «Дніпроспецсталь». 

 

Транспортна мережа в Заводському районі налічує: 1 тролейбусний 

маршрут (№ 13), 2 трамвайні маршрути (№ 8, 16), 10 автобусних маршрутів. 

 

Трамвайно-тролейбусні маршрути обслуговує комунальне підприємство 

«Запоріжелектротранс», автобусні – ПрАТ «ЗАТП-12329», ТОВ «Авто-Кічкас-

1» та МТК «Супутник-Лайн», ТОВ «Запоріжавтомотор». 

 

У районі розташована станція «Запоріжжя-Ліве» Придніпровської 

залізниці, вагонне депо «Запоріжжя-Ліве», ЗАТ «Підприємство промислового 

залізничного транспорту». 

 

Основні галузі промисловості, фінансова забезпеченість району 

 

Основними видами промислової діяльності в районі є металургія, так у 

районі зосереджено більшість великих промислових підприємств міста, зокрема 

ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжкокс», ПАТ 



«Електрометалугрійний завод «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод 

феросплавів», ПрАТ «Запоріжвогнетрив», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий 

комбінат», та інші. 

 

Економіко-визначальні підприємства району, на сучасному етапі, в 

значній мірі зберігають свій виробничий, технічний та інтелектуальний 

потенціал. 

 

Соціальна сфера 

 

Усього населення в районі 56209 особа 

  

у тому числі: 

інваліди ВВВ 72 осіб 

учасники бойових дій 525 особи 

інваліди всіх груп 2085 особи 

люди, які обслуговуються службою 

соціальної  допомоги на дому 

180 осіб 

багатодітні сім’ї 276 

діти з багатодітних сімей 891 

діти інваліди 273 

діти сироти 74 

одинокі багатодітні матері 638 

 

На території району розташовано 9 загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної форми власності у яких навчаються понад 3,2 тис. школярів, 2 

гімназії в яких навчаються 1,5 тис. гімназистів, 13 дошкільних навчальних 

закладів де виховуються понад 2 тис. дітей та 2 школи інтернатного типу в яких 

виховуються понад 400 дітей. 

 

 

На території району знаходиться державний навчальний заклад 

«Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» в якому 

здобувають освіту понад 500 студентів. 

 

Працюють 2 Палаци культури: «Заводський» та «по вул. Л.Чайкіної, 53»; 

Будинок дитячої та юнацької творчості; дитяча музична школа; 2 бібліотеки з 

загальним фондом понад 110,4 тис. книг, обсяг читачів яких складає 7250 осіб; 

народний молодіжний театр «Борисфен». 

 

В районі розташовано унікальний фізкультурний комплекс. До складу 

якого входить 7 окремих спортивних споруд: фізкультурно-оздоровчий 

комплекс та спортивний майданчик зі штучним покриттям, плавальний басейн, 



зал боксу та шейпінгу, стадіон «Титан», підлітковий оздоровчий комплекс, зала 

атлетичної гімнастики «Здоров'я», дитячо-юнацька спортивна школа № 11. 

 

Для відпочинку в районі існує 7 скверів та 1 парк: парк по Північному 

шосе (55020 м
2
), сквери по вул. Євпаторійській/Глазунова (6000 м

2
), по вул. 

Билкіна (65573 м
2
), ім.Олександра Бірюка (14512 м

2
), по вул. Демократичній 

(12000 м
2
), по вул. Магнітній (4896 м

2
), по вул. Лассаля (5415 м

2
), ім. 30-річчя 

визволення від фашистських загарбників (50619 м
2
). А також зона відпочинку 

по вул. Лейтинанта Шмідта, загальна площа якої складає 12218 м
2
. 

 

З метою організації відпочинку дітей та молоді в парках, скверах та 

дворах району функціонують спортивні (45 од.) та дитячі майданчики (89 од.). 

 

Стабільно та налагоджено у Заводському районі працює мережа 

лікувально-профілактичних установ: КУ «Центральна клінічна лікарня № 4 

Заводського району», КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4», 

КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» 

Запорізької обласної ради, КУ «Міська стоматологічна поліклініка №6». 

 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району 

сприяє налагодженій роботі лікувально-профілактичних установ. У закладах 

охорони здоров’я відсутня заборгованість з виплати заробітної плати, 

проводяться необхідні ремонтні роботи приміщень, проводиться придбання 

необхідної медичної апаратури, пільгові категорії хворих забезпечуються 

медикаментами. 

 

На території району розташована низка комунальних підприємств: сектор 

по роботі з абонентами КП «Наше місто», філія концерну «Запорізькі теплові 

мережі», Дніпровська водопровідна станція – 1, цех № 4 та дільниця каналізації 

КП «Водоканал», дільниці №№ 3 та 4 Лівобережної служби обслуговування 

житлового фонду. 

 

На території Заводського району ведуть активну діяльність 15 органів 

самоорганізації населення. Плідна взаємодія органів місцевої влади та органів 

самоорганізації населення надає змогу оперативного вжиття заходів для 

вирішення проблемних питань приватного сектору. 

 

Житлово – комунальне господарство 

 

У районі 733 багатоповерхових будинків, з них: 51 будинок об’єднань 

співвласників багатоповерхових будинків, 4 ЖБК, 11 гуртожитків, іншої 

міської комунальної форми власності (житловий фонд КП «Наше місто») та 

6104 будинків приватного сектору. 

 



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 Заводського району в належному 

санітарному стані. 

 

Проведено низку заходів, із залученням громади, по прибиранню 

території району на весні. 

 

Ліквідовано несанкціоновані звалища,  вивезено 540 тон сміття. 

 

Проведено роботи з ремонту доріг і тротуарів. Виконано поточний 

дрібний ремонт дорожнього покриття вулиць району. Проведено середній 

поточний ремонт вулиць району, ділянки автомобільної дороги. Роботи 

виконані на загальній площі понад 5663 м
2
, їх вартість склала 13,8 млн. грн. 

 

По 9 вулицях Заводського району виконано поточний ремонт 

внутрішньоквартальних доріг. Серед них вулиці: Історична, Євпаторійська, 

Вроцлавська, Республіканська, Сеченова, Л.Чайкіної, Тенісна та інші. Роботи 

виконані на загальній площі 5663,68 м
2
. 

 

Тривають роботи з ремонту доріг приватного сектору. 

 

Триває відновлення освітлення на вулицях Заводського району. Так, 

вчасно і у повному обсязі здійснюється заміна ламп накалювання. 

 

З метою попередження виникнення аварійних ситуацій, за сприяння 

районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району, 

виконано технічне обслуговування світлофорних об’єктів та дорожніх знаків. 

 

Впродовж півріччя проведено ремонт малих архітектурних форм у 

скверах та парках району. 

 

Споживчий ринок 

 

Торгова мережа району представлена 91 об’єктом роздрібної торгівлі, 4 

об’єктами оптової торгівлі та 33 об’єктами громадського харчування. 

 

У районі функціонує 1 ринок, на якому облаштовано 634 торгових місця 

та 3 торгівельні об’єкти (ряди), на яких розміщено 243 місця для роздрібної 

торгівлі. 

 

Побутові послуги населенню району надаються в 24 об’єктах 

підприємницької діяльності. 



 

Соціально-політична ситуація в районі 

 

Суспільно-політична ситуація в районі відносно стабільна та 

контрольована. Цьому сприяє конструктивна співпраця з суспільними 

об’єднаннями громадян та систематичне вивчення суспільно-політичної 

ситуації на території району, а тому є можливість передбачити наслідки 

прийнятих рішень. 

 

З метою збереження позитивних зрушень у сфері оплати праці районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району сприяє розвитку 

та поглибленню соціального діалогу між владою, роботодавцями і 

профспілками. Актуальним напрямком цієї роботи є консолідація зусиль щодо 

прийняття узгоджених рішень для забезпечення збереження економічного 

потенціалу району, підвищення рівня доходів працюючих та, в цілому, рівня 

життя населення, зокрема, шляхом ліквідації заборгованості із виплати 

заробітної плати. 

 

Станом на 01.06.2020 проведено 2 засідання комісії з питань     погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат, на яких розглянуто 6 питань (2- про стан 

погашення заборгованості з заробітної плати працівникам підприємств 

Заводського району; 2 - про організацію роботи щодо погашення 

заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України, заборгованості з ЄСВ; 2 

- розгляд стану виплати заробітної плати у розмірі не нижче законодавчо 

встановленого мінімуму на підприємствах Заводського району). На засідання 

комісії запрошено керівників підприємств району, які звітували щодо ліквідації 

заборгованості із виплати заробітної плати, заборгованості перед бюджетом, 

Пенсійним фондом України тощо. Комісією визначені шляхи вирішення 

існуючих проблем 


