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Запоріжжя давно знайоме як 
потужний індустріальний, 

науковий та культурний центр 
Півдня України. Та сьогодні все 
більше людей відкривають для 
себе місто з іншого боку. Славна 
історія, унікальні музеї, чудові 
готелі, масштабні фестивалі та 
гостинні люди поступово перетво-
рюють Запоріжжя на туристичне 
місто.

Ми хочемо, аби ви знали, що 
історія Запоріжжя розпочинається 
набагато раніше за офіційну дату 
заснування. Навколо Хортиці люди 
почали селитися тисячі років тому. 
Вони збудували цілу низку свя-
тилищ, що сьогодні доступні для 
огляду. А потім тут були леген-
дарні скіфи, що залишили по собі 
кургани та козаки, які заснували 
тут першу Запорозьку Січ. І все це 
сьогодні можна побачити, в тому 
числі і в музеях міста. Деякі з них Фото С. Лаврова
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унікальні і є єдиними в Україні. Так, стародавні 
кораблі, найбільші колекції зброї та ретроавтомобі-
лів, а також двигун для найбільшого в світі літака 
можна побачити лише в Запоріжжі.

Аби відчути колорит міста, слід обов’язково 
відвідати один з численних запорізьких фестивалів. 
Тут ви знайдете і цікаві концертні програми, і смач-
ну їжу, і оригінальні подарунки і, звичайно, чудовий 
настрій!

Приїхали до Запоріжжя на вікенд? Маємо чу-
довий вибір готелів — від бюджетних хостелів до 
апартаментів у готелях з чотирма зірками. А широ-
кий вибір ресторанів, кафе, пабів нікого не зали-
шить голодним.

Тож, гостинно запрошуємо до Запоріжжя!

Фото С. Лаврова Фото С. Лаврова

Фото С. Лаврова Фото М. Мордовського
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Найбільш відвідуваним туристичним об’єк-
том міста Запоріжжя є Хортиця — острів з 

дивовижною природою та багатою історією.
На Хортиці дивним чином переплелися всі 

ландшафтні зони України. Тут можна побачити 
гранітні скелі заввишки понад 30 метрів, листя-
ні та хвойні ліси, балки, степи, плавневі ліси та 
озерні комплекси.

В цілому на Хортиці зустрічається понад 
1600 видів вищих росли, 240 з яких — ендеміки. 
Типовими представниками хортицької фауни 
є лисиці, зайці, їжаки, вепри, косулі тощо. На 
гілках і в заростях кущів ховаються яструби, со-
коли, сови, сірі куріпки, жайворонки, перепілки 
та інші пернаті.

Повною мірою насолодитися природою Хорти-
ці можна, відправившись на прогулянку пішки. 
Для цього заповідником розроблені спеціальні 
маршрути та екскурсії. Популярні і велосипедні 
прогулянки. Взяти байк у прокат можна прямо 
на острові. А насолодитися видами Хортиці з 
води можна під час прогулянки на каяках.

Фото С. Лаврова

Острів Хортиця — куточок дикої природи посеред міста

Фото О. Власова
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Цікавою Хортиця буде і шанувальникам історії, адже на острові 
збереглося понад 100 пам’яток історії та археології, що охоплю-

ють період від палеоліту (35 тис. років до н. е.) до ХХ ст. Щороку архео-
логи на Хортиці відкривають нові археологічні об’єкти.

Серед найбільш яскравих туристичних об’єктів: святилища епохи 
бронзи, меморіально-туристичний комплекс «Скіфський стан», оборонні 
споруди XVIII ст., Музей судноплавства України.

Найбільшу увагу туристів привертає історико-культурний комплекс 
«Запорозька Січ». Він має всі ознаки фортеці запорозьких козаків. Кіш 
оточений високим частоколом, ровом та охороняється трьома баштами. 
Вздовж стін запорозької фортеці вишикувалися козацькі курені, буди-
нок кошового отамана, військова канцелярія, січова школа, пушкарня, 
пороховий льох. Сьогодні тут розмістилися тематичні експозиції, де 
відвідувачі можуть ознайомитися з козацькою військовою та диплома-
тичною справами, побутом, ремеслами. На центральній площі височить 
церква Покрови Пресвятої Богородиці. У передмісті Січі розташувалися 
сувенірні лавки, кафе.

Під стінами Січі нащадки запорозьких козаків регулярно демонструють 
майстерність у володінні козацькою зброєю, джигітуванні. Козацькі ви-
стави завжди збирають чимало охочих долучитися до козацької культури.

Розкопки святилища епохи бронзи
Експозиція історико-культурного комплексу «Запорозька Січ»

Музей судноплавства України

Фото М. Мордовського

Фото С. Томка

Фото Д. Смольєнка
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Одним із відомих символів міста Запоріжжя є 
Дніпровська гідроелектростанція, зведена на 

Дніпрі вище острова Хортиця у 1927 – 1932 роках. Її 
силует впізнаваний і відомий на весь світ. Дніпро-
гес по праву вважають світовим шедевром промис-
лової архітектури ХХ ст.

Найвиразнішою спорудою комплексу гідроелек-
тростанції є гребля, завдовжки 760 метрів і заввиш-
ки понад 60 метрів. Бетонна стіна утворює перепад 
води між верхнім та нижнім б’єфами у 37,5 метрів.

Сполучення між б’єфами здійснюється завдяки 
однокамерному шлюзу. Шлюзування сьогодні до-
ступне і туристам, що придбали квитки на прогу-
лянковий катер.

Замовити екскурсію можна і на саму гідро- 
електростанцію. Так, екскурсантам покажуть пульт 
керування, серце Дніпрогесу — машинну залу з 
дев’ятьма турбінами та інші об’єкти гідровузлу.

Вид на Дніпрогес з острова Хортиця
Шлюзування
У машинному залі Дніпрогесу

Фото М. Мордовського

Фото Д. Пожарова
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Музеї міста Запоріжжя займають особливе місце у музейному 
просторі країни, адже частина з них не мають аналогів в Україні.

Найбільшим музеєм міста і регіону є Запорізький обласний краєзнав-
чий музей. Лише тут можна оглянути експозиції, присвячені природі, 
археології, історії виникнення міста, історії будівництва Дніпрогесу та 
махновському руху. Тут розташовані і перші в Україні експозиції, при-
свячені Революції Гідності та АТО.

На території Національного заповідника «Хортиця» розміщується 
єдиний в Україні музей судноплавства. Тут представлені середньовічні 
човни, кораблі XVIII та ХІХ ст., в тому числі і козацький човен.

В Запоріжжі знаходиться і єдиний в Україні повноцінний музей рет- 
роавтомобілів «Фаетон». Колекція музею нараховує понад 150 одиниць 
відреставрованої техніки, серед якої — легковики, вантажівки, військо-
ва техніка, мотоцикли і, навіть, літак.

Запорізький музей історії зброї — один з найбільших в Україні. В музеї 
представлена зброя з п’яти континентів, всього понад 4 тис. одиниць.

До унікальних музеїв належить і Музей техніки Богуслаєва, де пред-
ставлена історія виробництва авіадвигунів. Тут можна побачити най-
більший в світі двигун для найбільшого літака АН-225 «Мрія».

А ще в Запоріжжі є Запорізький обласний художній музей з унікаль-
ною колекцією, що нараховує понад 14 тис. творів мистецтва.

Козацький човен XVIII ст.
Турбореактивний авіадвигун АІ-25, 1965 р.

Американська військова техніка сер. ХХ ст.

Фото Д. Смольєнка

Фото М. Мордовського

Фото М. Мордовського
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Після насиченого дня не відмовте собі у задо-
воленні прогулятися вечірнім Запоріжжям. 

Перспектива одного з найдовших проспектів Європи 
зачаровує і спонукає до променаду, а вечірня ілюмі-
нація створює казкову атмосферу.

Вздовж проспекту Соборного можна гуляти 
годинами. Тут на одній вулиці гармонійно співісну-
ють двоповерхові кам’яниці початку ХХ ст. і сучасні 
хмарочоси, тінисті сквери та залиті сонцем площі. 
Різноманітні фонтани і фонтанчики милують око та 
дарують свіжість.

Поціновувачам прекрасного свої двері відкрива-
ють театр, філармонія, кінотеатри, галереї, вистав-
кові зали. Привертають відвідувачів яскраві вітрини 
торгівельних центрів і магазинчиків.

Перевести подих під час прогулянки можна на 
літній терасі одного з численних ресторанів та 
кафе, якими рясно всіяний центральний проспект.

Площа О. Поляка

Проспект Соборний 
ввечері

Фото С. Лаврова

Фото С. Лаврова Фото О. Толмачева
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Календар подій Запоріжжя надзвичайно 
насичений. Відчути дух міста можна відвідав-
ши один з багатьох фестивалів, що проходять 
у виставкових комплексах або просто неба.

Серед цікавих весняних фестивалів — 
Запорізький туристичний фестиваль «Запо-
ріжжя — місце щастя» (травень), де можна 
не просто чудово відпочити, але й дізна-
тися про всі туристичні новинки регіону і 
України. Цього ж місяця запорізькі музеї 
пропонують відвідати свої експозиції вночі, 
а Центральний парк культури і відпочинку 
«Дубовий гай» запрошує на масштабне свято 
«Фестиваль родини». В травні до Запоріжжя 
з’їжджаються і поціновувачі раритетної ав-
томобільної техніки на щорічний Фестиваль 
ретроавтомобілів «Запорізькі ворота».

Новий фестивальний сезон розпочинаєть-
ся у вересні. Саме в цей час на площі Мая-

ковського стартує «смачний» Всеукраїнський 
фестиваль домашньої консервації.

Надзвичайно насиченим на події і свята 
є жовтень, коли країна святкує День укра-
їнського козацтва, Свято Покрови, а Запо-
ріжжя — свій День міста. До цього свята на 
Набережній магістралі і у Вознесенівському 
парку влаштовується один з найбільших 
в Україні ярмарків — Покровський. А на 
центральних площах міста влаштовуються 
концерти за участі українських зірок. У ці 
ж дні на острові Хортиця проходить єдиний 
в Україні козацький фестиваль «Покрова 
на Хортиці», що збирає багато тисяч шану-
вальників козацької культури. Наприкінці 
жовтня у Запоріжжі відбувається одна з 
найбільших літературно-мистецьких подій 
України — фестиваль «Запорізька книжкова 
толока».

Фото А. Глущенка Фото С. Лаврова Фото С. Лаврова
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Департамент культури, туризму, національностей та релігій
Запорізької обласної державної адміністрації

Комунальний заклад «Запорізький обласний краєзнавчий музей»
Запорізької обласної ради

За більш детальною інформацією звертайтеся
до Запорізького обласного туристично-інформаційного центру.

Наша адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 29.
E-mail: zoticua@gmail.com.

Сайт: zotic.zp.ua.
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