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Георгафія

Місто Кам’янське третє за величиною і значенню після міст Дніпра і Кривого Рогу. 
За географічним положенням, розташовано на правому і лівому берегах річки Дніпро у середній 
течії нижче греблі Кам’янського ГЕС. Його територія становить 13,8 тис. га, населення – 
242,2 тис. осіб. Кам’янське має вигідне економіко-географічне положення, знаходиться в 
центральній частині України. Місто забезпечене усіма видами транспортної інфраструктури – 
залізничним, автомобільним і водним, є одним із найбільших індустріальних центрів Придніпров'я 
України.



У промисловий комплекс міста входить 36 провідних 
великих та середніх підприємства, на яких працює понад 
23 тис. осіб, що становить близько 10% міського 
населення. Найважливішими видами продукції 
промислового призначення є: чавун, сталь, прокат, кокс, 
цемент, мінеральні добрива, промислові та магістральні 
вагони тощо. Випускаються такі товари народного 
споживання: лакофарбові та клейові вироби, 
євроруберойд, господарські товари, будматеріали тощо.

На території міста знаходиться одне з найпотужніших 
металургійних підприємств України – це ПАТ 
«Дніпровський металургійний комбінат». Підприємство 
є містоутворюючим і відіграє значну роль у соціально-
економічному розвитку міста, області і країни в цілому. 
Комбінат є одним із найбільших виробників високоякісної 
металургійної продукції: чавуну, сталі та прокату. 
Єдиний в Україні виробник катаної осьової заготівки для 
залізничного транспорту, шпунтових свай типу 
«Ларсен», рейок контактних для метрополітену та 
широкого асортименту іншої продукції.

Промисловість

Виробництво коксу посідає третє місце в загальному обсязі 
виробництва промислової продукції міста. Галузь представлена 
підприємствами ПрАТ «ЮЖКОКС» та ПрАТ «Дніпровський 
коксохімічний завод», які є одними з найпотужніших виробників коксу 
високої якості. З метою утилізації побічних продуктів основного процесу на 
підприємствах виготовляється широкий асортимент інших хімічних 
речовин.



Транспорт

Кам’янське є одним із найбільших транспортних вузлів 
області та за розвитком транспортних перевезень 
займає одне з провідних місць на Дніпропетровщині. В 
місті функціонує потужна маршрутна мережа 
громадського транспорту, яка складається з 
автомобільного транспорту, що працює на автобусних 
маршрутах загального користування, 
електротранспорту (трамваї), Дніпродзержинського 
річкового порту, суднохідного річкового шлюзу,  
залізничного вокзалу «Кам’янське - Пасажирське», 
станції «Кам’янське -Лівобережне» та трьох 
вантажних станцій «Запоріжжя Кам’янське», 
«Тритузна» і «Кам’янське».



ОсвітаМережа працюючих закладів дошкільної освіти 
53 за типами: дошкільні навчальні заклади - 
34; ДНЗ центри розвитку дитини-10; НВК - 2; 
дошкільні відділення в НВК - 7. До облікового 
складу закладів входить – 9017 дитини, в т.ч. 
120 під соціальним патронатом. Показник 
охоплення дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) 
років) всіма формами дошкільної освіти 
становить 86%. Охоплення дітей п’ятирічного 
віку всіма формами дошкільної освіти – 100%.
Мережа працюючих закладів середньої освіти: 
середні загальноосвітні школи – 33 (в т.ч. 
НВК); ліцеї – 3;  гімназії – 2; спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня – колегіум №16; навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі 
спеціальним відділенням для дітей, які 
потребують корекції розвитку – центр розвитку 
дитини «Гармонія»; загальноосвітній 
навчально-виховний комплекс «Ор-Авнер» 
(приватний); навчально - реабілітаційний 
центр "Мрія" Дніпропетровської обласної ради; 
міжшкільна навчально-виробнича майстерня 
№1; позашкільні навчальні заклади – 11 (із них 
4 дитячо-юнацькі спортивні школи та 7 шкіл 
естетичного виховання).

В місті Кам’янське мешкають близько 74 
тис. молодих громадян віком від 14 до 35 
років, що становить 30% від загальної 
кількості населення міста. 8652 молодих осіб 
– це молодь, яка отримувала освіту у 
2017-2018 навчальному році в 10 вищих 
навчальних закладах. 1328 осіб здобували 
професійну освіту в 4 професійно-технічних 
навчальних закладах. З метою забезпечення 
тимчасового працевлаштування учнівської та 
студентської молоді міста під час літніх 
канікул щорічно влітку проводиться 
організаційна робота щодо направлення на 
громадські оплачувані роботи учнів та 
студентів, які намагаються реалізувати своє 
бажання працювати та отримувати офіційну 
заробітну плату.



Охорона здоров’яНаселення міста Кам’янське обслуговується 
мережею закладів охорони здоров'я у складі: лікувально-
профілактичні заклади, які підпорядковані управлінню 
охорони здоров’я Кам’янської міської ради – 4; лікувально-
профілактичні заклади, обласного підпорядкування, які 
передані на фінансування /надання фінансової підтримки з 
обласного бюджету – 9; лікувально-профілактичні заклади, 
обласного підпорядкування, які фінансування за рахунок 
коштів обласного бюджету – 4; заклади підпорядковані 
Міністерству охорони здоров’я України – 1; відомчі 
лікувальні-заклади заклади: МСЧ ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат»; МСЧ ПРАТ «Євраз 
Дніпровський коксохімічний завод». Юридичні особи СПД – 
14 суб’єктів; фізичні особи СПД – 42 приватних кабінета, у 
тому числі стоматологічні -40; здоровпункти по місту Кам’
янське: ВАТ «ДніпроАзот», ВАТ «Вагонмаш», ПрАТ 
«Євраз ЮЖКОКС».

Укомплектованість середнім медичним персоналом 
на 1 посаду - 79,85%. Із загальної кількості лікарів 
атестовано 620, що становить 91,2% від загальної 
кількості лікарів, з них мають вищу категорію - 245, першу - 
201, другу - 68, лікарі спеціалісти - 106.



Культура 
і спорт

В місті є цілісний комплекс 
закладів та установ культури, до складу 
якого входять: академічний музично-
драматичний театр ім. Лесі Українки, 
музей історії міста, 8 музеїв різного 
підпорядкування, комунальний вищий 
навчальний заклад «Кам'янський 
музичний коледж», 7 початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів (4 музичні школи, 2 школи 
мистецтв та художня школа), 74 
бібліотеки: (10 масових, 42 шкільних, 2 
профспілкових, 4 технічних, 14 учбових, 1 
спеціальна (музей), 1 медична), 4 палаци 
культури та клуби різного рівня 
підпорядкування, 2 парки культури та 
відпочинку, 2 кінотеатри.

З метою розвитку фізичної культури та 
спорту серед мешканців міста, розвитку найбільш 
популярних видів спорту, пропаганди здорового 
способу життя станом на 01.04.2018 року в 
місті функціонують: дитячо-юнацькі спортивні 
школи–7; Дитячо-юнацькі футбольні школи–1; 
Спортивні клуби–3; Стадіони з трибунами на 
1500 місць–3; Спортивні майданчики–103; 
Майданчики з синтетичним покриттям–1; 
Майданчики з тренажерним обладнанням–31; 
футбольні поля–10; тенісні корти–8; приміщення 
для фізкультурно- оздоровчих занять–135; 
спортивні зали площею не менше 162 кв. м.– 98; 
плавальні басейни– 7, з них функціонують - 4; 
стрілецькі тири криті і напіввідкриті на 
дистанцію не менше 25 метрів – 27, з них 
функціонують - 1; спортивні клуби за місцем 
роботи та проживання громадян – 59.



Фінансово-кредитна система міста

Міжнародна технічна допомога (МТД)

У Кам'янському існує розвинена банківська мережа. До її 
складу входять 19 банків, які надають широкий спектр 
фінансово-кредитних послуг, як фізичним особам, так і 
юридичним, для успішного ведення бізнесу.

Детальна інформація за посиланням: h p://ka .go .u /in t iy _di n


