
               Утворення Вільнянського району. 
 

 

В грудні 2004 р. наш район відзначає ювілейну дату – 80 років від дня 

виникнення району. 

До середини XVIII ст. територія району була майже не заселена. В 1779 

р. було засноване Петро-Свистунове – одне з перших сіл. В 1840 р. виникло с. 

Софіївка, в 1844 р. – с. Купріянівна. 

Багато поселень з’явилось внаслідок роздачі південних земель 

німцям-колоністам. В 20-х роках XIX ст.. були засновані села в зв’язку з 

організованим переселенням із інших губерній – Курської, Полтавської, 

Харківської та інших. 

Софіївка була заснована у верхів’ї р. Вільнянки вихідцями з 

центральних губерній Росії. Село входило до Наталівської волості 

Олександрійського повіту Катеринославської губернії. 

В 1859 р. в Софіївці було лише 30 дворів, проживало тут 177 чоловік; в 

1913 р. кількість жителів збільшилась до 235. В 1873-1879 роках була 

побудована залізниця Лозова-Севастополь, яка стала важливою транспортною 

артерією для країни. В цей період з’явилась станція Софіївка. 

Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і 

Ради Народних Комісарів України від 7 березня 1923 р. було засновано наш 

район з центром в с. Михайло-Лукашеве. До складу Михайло-Лукашівського 

району входило 4 волості: Андріївська, Новогупалівська, 

Михайло-Лукашівська і Петро-Свистуновська. 

Село Михайло-Лукашеве на початку свого існування було кріпосним 

селом Михайлівною, названим на ім’я його власника колишнього коменданта 

Олександрівської фортеці Михайла Караватки. Село було засноване в 1780 на 

землях рангової дачі, одержаної поміщиком у верхів’ях р. Мокра Московка. В 

1793 р. село було куплено іншим поміщиком – Михайлом Лукашевичем, його 

прізвище також відобразилось в назві села. 

В кінці XIX – на початкуXX ст. Михайло-Лукашеве було великим селом 

з лікарнею, школою, поштовою станцією, заводом сільськогосподарського 

інвентарю, що належав Я.Ф.Пшеничному. В 1922 р. в селі було194 двори, 

мешкало тут 1587 осіб. 

10 грудня 1924 р. центр району було перенесено до Софіївки і район 

перейменовано в Софіївський. 17 лютого 1935 р. було засновано 

Червоноармійський район з центром в с. Софіївка, а 5 вересня 1935 р. Софіївка 

була перейменована в смт Червоноармійське. 

З листопада 1966 р. наше місто одержало нову назву – Вільнянськ за 

назвою річки Вільнянки. А 8 грудня 1966 р. Червоноармійський район був 

перейменований у Вільнянський. 

Площа території нашого району становить 1,3 тис. км кв. На 1970 р. в 

районі було 134 населених пункти, проживало 51 тис. мешканців. Нині є 106 

населених пунктів, проживає 50,6 тис чоловік. 

 



Це лише короткий нарис про утворення нашого району. А ось як 

висловив любов до рідного краю відомий Вільнянський поет, фронтовик і 

громадський діяч Іван Герасимович Воробйов: 

 

Край ты мой Вольнянский в росных блестках,  

Ты прижался к берегу Днепра  

Не какой-то узенькой полоской,  

А крылатым пламенем костра. 

 

И куда бы взор я свой не бросил, 

Всюду поле, без конца 

И колосья дремлют в синих росах,  

От зари не отводя лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


