ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Національний заповідник «Хортиця»
Острів Хортиця є найбільшим островом на Дніпрі. Він сягає
12,5 км завдовжки і до 2,5 км завширшки. На острові представлені всі
природні зони України: гірська, лісова і степова. У цілинних степах,
байрачних та плавневих лісах заповідника проживає близько 670 видів безхребетних та 291 вид хребетних тварин, а також представлеБ1
ні більше 1,1 тис. видів вищих рослин, частина з яких є реліктами та
ендеміками.
Хортиця — місце з особливою історією. Тут збереглося понад 100 пам’яток історії та археології, котрі охоплюють період від палеоліту (35 тис. років до н.е.) до ХХ ст. Серед найбільш
яскравих туристичних об’єктів: святилища епохи бронзи, меморіально-туристичний комплекс
«Скіфський стан», поселення Х – XIV ст. Протовче, історико-культурний комплекс «Запорозька
Січ», музей історії запорозького козацтва тощо.

туристична карта-схема

Національний історико-археологічний
заповідник «Кам’яна Могила» (смт. Мирне)
Кам’яна Могила — це гігантський пісковик, що утворився близько 14 мільйонів років тому на дні Сарматського моря. З часом море
відійшло, пісковик почав розтріскуватися, утворюючи при цьому
чисельні гроти і печери різноманітних форм і розмірів. З давніх давен схили Кам’яної Могили облюбували люди, котрі здійснювали у
її печерах магічні обряди. До сьогодні стіни гротів вкриті сотнями
наскальних малюнків — слідами різноманітних культів. При заповіднику діє музей Кам’яної Могили.
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Природні парки та заповідники
1. Національний природний парк
«Великий Луг», Б 2
2. Національний природний парк
«Приазовський», В 5, Г 5, Д 5
3. Заповідник «Цілющі джерела», В 4
4. Дендрологічний парк «Золотий
берег», В 5

В4

1. Старобердянський ландшафтний
заказник, В 4
2. Ландшафтний заказник «Коса
Федотова», В 5
3. Ландшафтний заказник «КорсакМогила», Г 4
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Гідрологічний заказник «Молочний
лиман», В 5
Орнітологічний заказник
Орнітологічний заказник «Великі і
Малі Кучугури», Б 2
Пам’ятки природи
1. Гранітні скелі «Висока скеля»,
«Віслюкові вуха», «Кристал»,
«Кварцитова», гряда з кам’янистими
розсипами, Д 4
2. Єлисеївський пегматитовий кар’єр
«Блакитні озера», Г 4
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Вітряний млин,
1903 р.

Садиба Міклашевського

2

В4

Церква Святої Трійці (с. Дівнинське)
Церква у селі Дівнинському була збудована у 1910 році албанцями. Після встановлення радянської влади церкву було розорено.
Згодом служби були відновлені. Після війни приміщення використовували в якості комори. Сьогодні церква напівзруйнована і потребує
реставраційних робіт.

Гідрологічний заказник

Залишки Микитинської
фортеці

Собор Святого Благовірного князя
Олександра Невського (м. Мелітополь)
Мелітопольський собор Олександра Невського спочатку споруджувався як вірмено-григоріанська церква. Дозвіл на його будівництво був отриманий у далекому 1883 році. Собор одночасно вміщує
до 200 парафіян.

Ботанічний заказник «Правий берег
Молочного лиману», В 5

Зоологічний
парк «Таврія»

Національний заповідник
«Хортиця»

Садиба Міклашевських (с. Біленьке)
Поміщицька садиба виконана в типовому для ХІХ ст. еклектичному стилі. Східні мотиви в архітектурі, поєднуючись з давньоруськими, утворюють самобутній ансамбль маєтку. Навколо палацу був
розбитий англійський парк. До сьогоднішнього дня зберігся сам палац та флігелі комплексу.

Ботанічний заказник

Ландшафтні заказники

Історико-архітектурний музей-заповідник
«Садиба Попова» (м. Василівка)
Садиба Попова — унікальна пам’ятка архітектури ХІХ ст. Ансамбль був створений у 1884 році на замовлення В.С. Попова. Зараз
комплекс нараховує 6 будівель в мавританському та псевдоруському стилі. Серед них: східний та північний флігелі, «Англійський замок», оглядова вежа, стайня, каретний двір та вціліла башта самого палацу. На території заповідника працює Василівський районний
краєзнавчий музей.

Д

Історико-архітектурний
музей-заповідник
«Садиба Попова»
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Природний заповідник
«Кам’яні Могили»

В4

Зоологічний парк «Таврія» (смт. Тернувате)
Парк утворений порівняно нещодавно — у 1993 році. Першими
його мешканцями стали сім пар копитних тварин. Сьогодні в парку
можна побачити понад 200 голів тварин, серед яких коні Пржевальського, північноамериканські бізони, муфлони, лані, олені, косулі та
інші.

Свято-Покровська
церква, 1886 р.

Храм Архістратига
Михаїла

Г2

Залишки Микитинської фортеці (смт. Комишуваха)
Це одна з семи фортець, що виникли в 1770-х роках на півдні
України між ріками Дніпром та Бердою. Так звана Дніпровська лінія
укріплень була покликана захищати північні кордони Російської імперії від турецько-татарської небезпеки. Мальовничі залишки фортечних ровів, земляних валів, бастіонів, фундаментів будівель можна побачити і сьогодні. З їх висоти відкривається чудова панорама
околиць з річкою Конкою.
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Заповідники

Місто Гуляйполе
Гуляйпільщина — батьківщина Н. Махна. Саме тут він жив, вчився, почав боротьбу за власні ідеали, намагався побудувати вільну
анархічну республіку. Про його діяльність нагадують вулиці, будинки, могили близьких. В місцевому музеї відкрита експозиція, присвячена діяльності Н. Махна, а щороку 24 серпня тут відбувається
фестиваль «День Незалежності з Нестором Махном».

Орнітологічні заказники
Гідрологічні заказники

Собор Св. благовірного
князя О. Невського
Троїцька
церква

Пам’ятки природи геологічні

4
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Заклади культури (музеї)

Церква
Святої
Трійці

Пам’ятки архітектури
Пам’ятники, історичні об’єкти
Об’єкти духовного туризму
Бази відпочинку, пансіонати

Природний заповідник
«Коса Обіточна»

Оздоровчі комплекси, санаторії

Д5

Дитячі оздоровчі табори

Церква Святої Трійці (м. Приморськ)
Цей пам’ятник архітектури, розташований на околиці міста Приморська, відноситься до періоду класицизму і є однією з найдавніших православних церков регіону. Церква була побудована у 1814
– 1836 роках на честь перемоги над Наполеоном. Сьогодні Храм реставрується.
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Парки

Курорт державного значення Бердянськ
Заснований у 1827 році неподалік пристані, Бердянськ почав
швидко розвиватися як портове місто. 1902 рік можна вважати днем
народження курорту Бердянськ. Зараз санаторії міста можуть одночасно прийняти більше 30 тисяч відпочиваючих. Оновлені Приморська площа і набережна з дотепними пам’ятниками бичку, сантехніку, «Кріслом бажань» стали справжніми візитівками міста-курорту.
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Ботанічні заказники

Природний заповідник «Кам’яні Могили»
(смт. Розівка)
Посеред чистого степу на березі річки Каратиш на площі 100 га з
землі постають величезні гранітні гори, що їх в народі прозвали «могилами». Деякі з них здіймаються на висоту у 127 метрів над рівнем
моря. За легендою саме тут відбулася трагічна битва на Калці.
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Ландшафтні заказники

Г2

Національний
історико-археологічний
заповідник «Кам’яна Могила»

Турбази, спортивні табори

2

Готелі
Садиби
Фестивалі та свята

Г4

Природний заповідник «Коса Обіточна»
(с. Набережне)
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Флора державного заповідника включає 300 видів судинних
рослин. Багате морське водно-болотне угіддя має ендемічну флору
і фауну, подібної до якої немає більше ніде в світі.
Г5

Залізничні вокзали
Річкові вокзали
Автобусні вокзали та станції
Аеропорт
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ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ

ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ

Якщо ви зібралися у подорож, а маршруту руху ще не маєте, тоді наступна інформація
саме для вас. Нижче представлені найбільш цікаві туристичні маршрути по Запорізькій області, що можуть задовольнити цікавість найдопитливішого туриста. Отже, збирайте
валізи і гайда у захоплюючу подорож Запорізьким краєм!

Запоріжжя — одне з найбільших міст України. Тут зосереджені провідні металургійні і
машинобудівні підприємства країни. Не дивлячись на потужний економічний сектор, місто
все частіше привертає увагу вітчизняних і закордонних туристів. Головними туристичними об’єктами обласного центру є Національний заповідник «Хортиця», Дніпрогес ім. В. Леніна, Запорізький 700-річний дуб, архітектурні ансамблі старого Олександрівська та шостого селища, проспект В. Леніна, Верхня Хортиця та багато іншого. В Запоріжжі можливі
всі види туризму: від екологічного, пізнавального та релігійного до промислового. В місті
працює чотири музеї — Запорізький обласний краєзнавчий, музей історії Запорозького козацтва, обласний художній музей, музей історії зброї.

Туристичні маршрути містом Запоріжжям
Туристичні маршрути містом Запоріжжям користуються великим попитом серед туристів. Серед основних об’єктів міських туристичних екскурсій — Національний заповідник
«Хортиця», Дніпрогес, пр. Леніна, пл. Маяковського, старе місто, меморіальні комплекси,
присвячені подіям ІІ Світової війни та численні запорізькі музеї. Активно розробляються і нові
екскурсії, присвячені специфічним темам, розрахованим на конкретну аудиторію, сформовану за національним, релігійним, соціальним або віковим принципом. Так, в найближчому
майбутньому з’явиться новий туристичний маршрут «Запоріжжя індустріальне», що пройде
цехами найбільших металургійних та машинобудівних підприємств міста.

Після звільнення Запоріжжя у 1943 році
знамените Соцмісто перебувало в руїнах. У
1947 році за проектом групи архітекторів на
чолі з Г. Вегманом розпочалося відновлення селища. Архітектори намагалися надати
напівзруйнованим будинкам первісний вигляд. Втім, в багатьох випадках, старим будівлям збільшували поверховість, додавали
художні елементи в оздобленні фасадів.
Дахи нових житлових будинків стали прикрашати баштами зі шпилями, а їх фасади пілястрами, арками, ліпниною з орнаментом.
Всі ці зміни в архітектурному стилі нової
частини Запоріжжя символізували перемогу Радянського Союзу над фашизмом.
Вражає архітектурний ансамбль однієї
з найбільших головних вулиць в Європі —
проспекту Леніна, що з’єднав стару і нову
частини міста. Протягом майже 12 км можна спостерігати симбіоз дореволюційної
архітектури (цегельний стиль), довоєнної
(конструктивізм) та післявоєнної архітектури (сталінський ампір). Серед найбільш
яскравих пам’яток архітектури проспекту
— будинки Лещінського та Бадовського,
концертний зал ім. М. Глинки тощо. Головну вулицю Запоріжжя прикрашають
чисельні площі, сквери і фонтани, серед
яких фонтан Життя на пл. Маяковського,
де завжди можна придбати запорізькі сувеніри.

Туристичні маршрути Національним заповідником «Хортиця»
Фахівцями Національного заповідника розроблено близько десятка різноманітних екскурсійних маршрутів островом Хортиця. Вони охоплюють, як пам’ятки археології і історії,
так і найбільш визначні природні об’єкти. Маршрут «Там, де кінчаються пороги» пролягає
північно-східною частиною острова і розкриває туристу світ легенд і переказів, пов’язаних
з Хортицею та Дніпровськими порогами. Під час екскурсії до меморіально-туристичного
комплексу «Протовче» екскурсанти зможуть помилуватися природою заповідних плавнів,
оглянути місце легендарного давньоруського міста Протовче. Природну красу степової частини Хортиці розкриває пішохідна екскурсія «Оленячий ріг», що проходить мальовничими
балками західного узбережжя острову. Пішохідна екскурсія «Сила духів» розповідає про
духовне життя племен доби бронзи. Екскурсанти відвідають справжні святилища тих часів.
Маршрут «Скіфський стан» відкриває таємниці скіфських курганів у найвищій точці острову — Зоровій Могилі. До місця загибелі київського князя Святослава веде маршрут «Події
972 року». «За редутом — редут» — екскурсія, що приверне увагу людей, які цікавляться
подіями російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр. «Дорога на Січ» — таку назву має екскурсія
до історико-культурного комплексу «Запорозька Січ».

Кожен з тих, хто завітав до Запоріжжя,
насамперед прагне потрапити до Національного заповідника «Хортиця». Поєднання чудової природи з унікальною історією створює чудовий «коктейль», що так до вподоби
туристам.
З північної частини острова відкривається чудова панорама на іншу візитівку Запоріжжя — Дніпровську гідроелектростанцію
ім. В. Леніна. Дамба ніби бетонним поясом
у формі підкови довжиною 766 метрів підперезує сивий Дніпро. Будівництво гідроелектростанції розпочалося у 1927 році і тривало
п’ять років. В результаті у 1932 році рівень
води у Дніпрі піднявся на 37,5 метрів. Вже у

Туристичні маршрути по області

другій половині 30-х років Дніпрогес виробляв електроенергії більше, ніж всі дореволюційні електростанції Росії. Після будівництва у 1980 році Дніпрогесу – 2, потужність
гідровузлу зросла до 1538 МВт.
Неподалік Дніпробуду розгорнулося будівництво і нових житлових кварталів — так званого «шостого селища» або Соцміста. Будинки
селища були виконані в стилі конструктивізму,
а його планування передбачало створення
самодостатніх кварталів-комун. Автором багатьох капітальних будинків став відомий московський архітектор В. Веснін. Проект у 1938
та 1939 роках був відзначений на міжнародних
виставках в Парижі і Нью-Йорку.

У низині межиріччя двох Московок —
Мокрої і Сухої, розкинувся старий Олександрівськ — історична частина міста. Будівництво Олександрівської фортеці розпочалося
28 серпня 1770 року. Вона стала головною в
Дніпровській лінії укріплень, зведеній для
захисту південних кордонів Російської імперії. Через 36 років Олександрівськ став повітовим містом, а в другій половині ХІХ ст.
перетворився на один з центрів сільськогосподарського машинобудування Півдня.
У 1921 р. місто було перейменоване на Запоріжжя. Окрасою старої частини міста і Запоріжжя в цілому є Свято-Покровський кафедральний собор, відновлений на початку
ХХІ ст., прибуткові будинки Лещінського та
Ланшина на проспекті Леніна, будівлі Земської управи, синагоги та Російського для
зовнішньої торгівлі банку на вулиці Чекістів, Народний дім та будівля першої міської
теплової електростанції на вулиці Горького,
а також багато іншого.
Цікаво провести час можна і в історикокультурному комплексі, створеному навколо
запорізького велетня, 700-річного дуба. За
легендою, саме тут славні запорожці писали
листа турецькому султанові, а Б. Хмельницький у 1648 році зупинявся пере д доленосним
походом. Перенестися, бодай ненадовго, у ті
далекі часи козацької слави допоможе театр
«Запорозький Спас».

1. Запоріжжя: Євро – 2012 (2 дні)
Маршрут: смт. Розівка (природний заповідник «Кам’яні Могили»), смт. Мирне (Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила»), м. Запоріжжя (оглядова екскурсія містом, тематична екскурсія по о. Хортиці, теплохідна екскурсія навколо о. Хортиці).

Запорізький обласний
туристично-інформаційний центр
Адреса: м. Запоріжжя,
вул. Чекістів, 29
Тел.: (061) 764-18-35
www.zotic.zp.ua

Керівник проекту І.Е. Конарева
Науковий консультант Г.І. Шаповалов
Автор-укладач, дизайн М.М. Мордовськой
Фото: М.М. Мордовськой, В.А. Лініков
2010 р.
Запорізький обласний туристично-інформаційний центр надає безкоштовну інформацію про всі туристичні об’єкти області, заклади культури, готелі, санаторії, бази відпочинку,
головні туристичні маршрути, розклад руху транспорту, свята
і фестивалі, туристичні компанії.

Управління культури і туризму
Запорізької обласної державної адміністрації
Картографічні зображення території Запорізької області відомі з давніх часів. Одним з перших є зображення нашого краю на
«Восьмій карті Європи» видатного картографа минулого К. Птолемея (І – ІІ ст.). Археологічні знахідки засвідчують, що люди на території нашого краю оселилися понад 140 тисяч років тому. Запорізькі
ландшафти стали рідними для багатьох культур, племен, народів,
серед яких кіммерійці, легендарні скіфи, войовничі сармати, черняхівці тощо. Вони залишили по собі спадок, яким захоплюються
люди і понині — кургани, залишки поселень, предмети побуту,
прикраси та зброю, що зберігаються у найбільших музеях світу.
Саме тут, за порогами, селилися славні лицарі української землі — запорозькі козаки. Тому на Запоріжжі і понині дотримуються
козацьких традицій та шанують їх. Наприкінці XVIII – середині ХІХ ст.
приазовські степи заговорили мовами різних європейських народів: українською, російською, німецькою, болгарською, чеською,
польською та іншими. У ХХ ст. область перетворилася на потужний промисловий центр країни. Запорізький метал, трансформатори, двигуни, автомобілі відомі далеко за межами України.
Добрий відпочинок на лоні природи пропонують два Національних заповідники і два Національні природні парки, а також чисельні ландшафтні заказники, пам’ятки природи місцевого значення.
Більше ніж 500 оздоровчих закладів та баз відпочинку на берегах
Дніпра та Азовського моря зроблять відпочинок не тільки приємним, але й корисним.

СТЕПОВА ПЕРЛИНА УКРАЇНИ!
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ —

ЗАПОРІЖЖЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ
Туристична карта-схема
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Запоріжжя: Євро –
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Археологічна давнина
Запорізьких степів

Історичними місцями
правобережжя Запорізького району

1
700-річний Запорізький дуб,
пам’ятка природи
10

Якимівка – Кирилівка

2. Археологічна давнина Запорізьких степів (2 – 3 дні)
Маршрут: м. Запоріжжя (святилища доби бронзи та історико-археологічний комплекс «Зорова Могила» на о. Хортиці), м. Кам’янка-Дніпровська (Кам’янсько-Дніпровський
історико-археологічний музей, заповідник «Кам’янське городище»), с. Велика Знам’янка
(комплекс археологічних пам’яток «Мамай-Гора», курганний могильник Солоха), смт. Мирне
(національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила»).
3. Слідами тачанок Нестора Махна (1 день)
Маршрут: м. Запоріжжя, м. Оріхів, м. Гуляйполе, с. Великомихайлівка.
4. Визначними місцями Бердянської землі (1 – 2 дні)
Маршрут: м. Бердянськ (залізничний вокзал, центральна історична частина міста, курортна зона та набережна), с. Новопетрівка, с. Осипенко, с. Радивонівка, хут. Синєоки, с. Калайтанівка.
5. Історичними місцями правобережжя Запорізького району (1 день)
Маршрут: м. Запоріжжя (Хортицький житловий масив), с. Канівське, с. Біленьке, с. Мар’ївка, с. Розумівка.
6. Шляхами менонітської історичної спадщини (1 – 2 дні)
Маршрут: м. Запоріжжя (Верхня Хортиця), с. Новослобідка, с. Долинське, с. Нове Запоріжжя, с. Ручаївка, с. Широке.
7. Визначними місцями Новомиколаївського району (1 день)
Маршрут: смт. Новомиколаївка, с. Трудове, смт. Тернувате.
8. Якимівка – Кирилівка (1 – 2 дні)
Маршрут: смт. Якимівка, с. Шелюги, с. Охримівка, смт. Кирилівка (центральна частина
села, коса Пересип, коса Федотова).
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Визначними місцями
Новомиколаївського
району
Визначними місцями
Бердянської землі

1. Братська могила радянських воїнів
2. Пам’ятник В. Леніну
3. Пам’ятник Б. Хмельницькому
4. Пам’ятник М. Глінці
5. Алея Слави
6. Пам’ятник князю Святославу
7. Пам’ятник О. Пушкіну
8. Могила останнього кошового
отамана Й. Гладкого
9. Пам’ятник апостолу Андрію
Первозваному
10. Пам’ятник Т. Шевченку
11. Меморіально-туристичний
комплекс «Протовче»

Дніпрогес ім. В. Леніна

Слідами тачанок
Нестора Махна

Шляхами менонітської історичної
спадщини

Пам’ятники, історичні об’єкти

Історико-культупний
комплекс «Запорозька Січ»
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Парки, сади, заказники
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1. Геологічний заказник «Дніпровські
пороги»
2. Парк «Алея Слави»
3. Запорізький дитячий ботанічний
сад
4. Центральний парк культури і
відпочинку «Дубовий гай»
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Заклади культури
1. Музей історії Запорозького
козацтва
2. Музей історії зброї
3. Запорізька обласна філармонія
4. Запорізький муніципальний театрлабораторія «Vie»
5. Запорізький державний цирк
6. Запорізький обласний театр юного
глядача
7. Запорізький обласний художній
музей
8. Запорізький обласний
академічний український музичнодраматичний театр ім. В. Магара
9. Кінний театр «Запорозькі козаки»
10. Театр «Запорозький Спас»
Релігійні об’єкти
1. Свято-Миколаївська церква
2. Храм Бога Отця Милосердного
3. Свято-Андріївський собор
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Пам’ятки архітектури
1. Садиба А. Вальмана
2. Кіноконцертний зал ім. М. Глінки
3. Залізничний вокзал станції
«Олександрівськ» (Запоріжжя 2)
4. Міська садиба М. Регирера
5. Народний дім, будівля першої
міської теплової електростанції
6. Будинки механіко-технічного
училища (ЗНТУ), жіночої та чоловічої
гімназій (ЗНУ)
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Меморіально-туристичний
комплекс «Скіфський стан»

Свято-Преображенський
кафедральний собор
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Запорізький
обласний
краєзнавчий
музей

