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ДНІПРОПЕТРОВЩИНА –
НЕПРОЧИТАНА КНИГА УКРАЇНИ
Дніпропетровщина. Дивовижний край, який

Дніпропетровська область

до цього часу залишається непрочитаною книгою

розташована в центральній
частині України.

України.
Це

край

мальовничої

природи,

щедрої

землі, скіфсько-сарматської й козацької історії,
розвинутої промисловості, яскравої унікальної
культури.
Тисячоліттями людство створювало на цій
землі центр науки, культури, промисловості.
За

різноманіттям

природних

ресурсів

Дніпропетровщина є однєю з найбагатших в
Україні. Тут зосереджені унікальні родовища корисних копалин, колосальні запаси
залізної та марганцевої руд, кам’яного та бурого вугілля, природного газу, мінеральних вод.
Дніпропетровщина подарувала світові унікальний Петриківський розпис, занесений до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства та Козацькі пісні,
внесені до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.
Тут кожен знайде для себе щось нове й цікаве.

Утворена
27 лютого 1932 року.
Площа області становить
31,9 тис. км² (5,3 % площі
території України,
друга за територією в
Україні після Одеської).
В області мешкають
3 300 309 осіб.
Це 7,3 % населення
держави.
Центр області
та найбільше місто —
Дніпро.

Дніпропетровщина чекає на вас!
Лілія ГИРЕНКО,
кандидатка наук з державного управління,
голова громадської організації «Жінки плюс»,
депутатка обласної ради
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СЕРЦЕ ПРИДНІПРОВ’Я – ДНІПРО
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ЗВІДСИ МІСТО РОЗРОСТАЛОСЬ
Місто Дніпро – одне з найкрасивіших міст України. Прогулянку ним варто розпочати
з його історичної частини, де переплелися різні віки й епохи. Тут розташований СпасоПреображенський кафедральний собор (1), з якого, власне, і розпочалася активна
забудова Катеринослава. Сам собор, за задумами авторів, мав стати одним з найбільших у
світі, але, коли дійшла справа до будівництва, його заплановані розміри було зменшено у
шість разів. Поряд з Преображенським собором стоїть невеликий обеліск з грубого каменя –
«Катерининська миля» (1), поставлена тут під час підготовки до подорожі у 1787 році
Катерини ІІ до Півдня України.
Історія Придніпров’я сконцентрована в експозиціях Дніпропетровського національного
історичного музею ім. Д.І. Яворницького (2) – одного з найстаріших і найбільших музеїв
України. Гордістю музею є найбільша в Україні колекція кам’яних баб - 102 статуї, серед яких
є експонати, аналогів котрим немає в жодному європейському музеї. Зокрема, Керносівський
ідол (3 тисячоліття до н.е.), оригінальні скіфські статуї VI-IV ст. до н.е. та половецькі статуї
«кам’яні баби» (від тюркського баба – пращур) (ХІІ-ХІІІ ст.). Науковці до цього часу
сперечаються, кому присвячені ці скульптури: людям чи богам.
На алеї перед музеєм встановлено найвищий в Україні 72-метровий флагшток (3), на
якому майоріє державний прапор 12х18 м. Поряд із флагштоком розміщено 12 стел, на котрих
знаходяться символи Дніпропетровщини з QR-кодами.
Неподалік можна побачити танк Т-34 (4). Це пам’ятник генералу Ю.Пушкіну, танковий
корпус якого звільнював місто від нацистів у 1943 році. Алея від танку веде до Монументу Вічної
слави (5) висотою понад 30 метрів.
Детальніше заглибитися в історію народження міста варто на місці Новобогородицької
фортеці (6). Величезна колекція тутешніх знахідок дає підстави стверджувати про безперервне
існування козацького містечка Самар від середини XVI століття. Через незвичне проєктування
фортецю називають дивом українського фортифікаційного мистецтва: з висоти пташиного
польоту вона схожа на черепаху. Щосерпня на території фортеці проводиться традиційний
фестиваль «Самар-Дніпро-Фест».
До наших часів на околиці обласного центру збереглося село Старі Кодаки, на території
якого розташовувалася одна з найбільших фортець нашого краю – Кодацька фортеця (7).
У 1635 році поляки звели тут укріплення, аби контролювати рух запорожців по Дніпру. Проте
вільний народ справою честі вважав знести її, і декілька разів фортеця переходила з рук в руки
від поляків до козаків та назад. На даний час збереглися лише залишки козацького цвинтаря і
невелика частина земляних валів. Звідси відкривається прекрасний вид на річку Дніпро, тому
тут часто проводяться різноманітні етнічні заходи.

1. Спасо-Преображенський
кафедральний собор
/Катерининська миля
м. Дніпро, пл. Соборна, 1
2. Дніпропетровський
національний історичний
музей ім. Д.І. Яворницького
/ Колекція кам’яних баб
м. Дніпро,
просп. Д.Яворницького, 16
3. Найвищий державний
прапор
м. Дніпро,
просп. Д.Яворницького, 19
4. Пам’ятник генералу
Ю.Г. Пушкіну
м. Дніпро,
просп. Д.Яворницького,17
5. Монумент Вічної Слави
м. Дніпро,
просп. Д.Яворницького, 2
6. Новобогородицька
фортеця
м Дніпро,
GPS-координати:
48°29’58.8»N 35°09’41.2»E
7. Кодацька фортеця
м. Дніпро, с. Старі Кодаки,
GPS-координати:
48°22’59.0»N 35°08’20.7»E
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8. Монастирський острів
9. Храм святителя Миколая / водоспад «Поріг ревучий

10. Куля бажань

11. Дніпропетровський державний цирк

12. Центр інноваційних технологій «Парк ракет»
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ВІД ВОДИ ДО СОНЦЯ І ЗІРОК
Прикраса обласного центру – річка Дніпро – одна з найбільших водних артерій Європи. Її
ширина у центральній частині міста – більше 1,5 км. Дніпрові береги прикрашає найдовша
в Європі набережна протяжністю майже 30 км. Ажурний пішохідний міст поєднує її з
Монастирським островом (8), на якому, за давньою легендою, у ІХ - ХІІІ століттях існував
візантийський монастир, рятувалася від бурі княгиня Ольга, зупинявся князь Володимир.
Прикрасою острова є білосніжна Миколаївська церква, штучний водоспад «Поріг ревучий»
висотою в 17 м та найвищий в Україні та світі пам’ятник Тарасу Шевченку висотою більше
20 м, відкритий у 1959 році (9).
На Фестивальному причалі Дніпровської набережної встановлений артоб’єкт, біля якого
люблять фотографуватися дніпряни й гості міста. Це Куля бажань (10). Важить вона 2 тонни
і, кажуть, що загадані тут бажання обов’язково виповнюються. Особливо гарно куля виглядає
ввечері, коли через неї просвічують промені сонця, що ховається за обрієм.
Практично посередині дніпровської набережної розмістився цирк (11). На момент
будівництва аналогів цій будівлі не було ніде у світі. На ній встановлено шатрове покриття зі
збірних залізобетонних елементів. Вдень дах цирку – це шатро, а ввечері, коли «цирк запалює
вогні», — як у фокусі ілюзіоніста, перетворюється в жерло вулкану, з якого в промінні
барвистого підсвічування вириваються вогняні звірі.
Багато десятиліть Дніпропетровщина вважалася не тільки промисловим регіоном, а й
космічною столицею України. Саме в цьому була причина закритості обласного центру для
іноземців. Нині космічні символи прикрашають вулиці Дніпра. У Парку ракет (12) представлені
три вироби заводу «Південмаш». Зокрема: 8К11 – одна з перших радянських балістичних ракет,
ракета 8К99 – перша з мобільним стартом та найдовша – понад 40-метрова триступінчата ракета
«Циклон-3» легкого класу для запуску космічних апаратів різного призначення на околоземну
орбіту. До речі, це не муляжі, а справжні ракети. Так, 8К11 здатна долати відстані до 200 км і
нести на собі заряд масою в 1 тонну. Максимальна дальність польоту 8К99 – 7 тис. км.
Детальніше з космічною тематикою можна ознайомитися в Національному центрі
аерокосмічної освіти молоді (13), де представлені справжні космічні станції, супутники, бойові
ракети, агрегати, які входять до складу різних ракетних комплексів.
Цікавим об’єктом промислового туризму стане відвідування ВАТ «Interpipe НТЗ» (14).
Цей металургійний електросталеплавильний завод переверне вашу уяву про традиційні
металургійні підприємства. Він відомий своїми артоб’єктами, автором яких є датський
художник Олафур Еліассон. Найвідомішими з них є «Дніпровський схід» - штучне сонце,
підняте на рівнем землі на 60 м, та «Твій вогняний візерунок» – величезні малюнки на фасаді
заводу. Заслуговує уваги і «Тунель часу», який знаходиться на в’їзді до підприємства.

8. Монастирський острів
м. Дніпро,
GPS координати:
48.461411, 35.081344
9. Храм святителя
Миколая / водоспад
«Поріг ревучий / пам’ятник
Т. Шевченку
м. Дніпро,
Монастирський острів, 1
10. Куля бажань
м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 53Б
11. Дніпропетровський
державний цирк
м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 33
12. Центр інноваційних
технологій «Парк ракет»
м. Дніпро,
просп. О.Поля, 2a
13. Національний центр
аерокосмічної освіти молоді
ім. О. М. Макарова
м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 26
14. ВАТ «Interpipe НТЗ»
м. Дніпро,
вул. Каштанова, 35

НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

7

8

15. Дніпровський національний академічний український
музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка

16. Дніпровський академічний театр драми і комедії

17. Дніпропетровський академічний театр опери та
балету

18. Дніпропетровська філармонія ім. Л.Б. Когана
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CЦЕНИ ДНІПРА
Як не дивно, але перший державний театр України знаходиться саме у Дніпрі. Це
Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр
ім. Т.Г. Шевченка (15). Заклад був заснований 1918 року в Києві як перший державний
професійний театр України, а у 1927 році переїхав до Дніпра і розмістився у будівлі колишнього
«англійського клубу». Після капітальної реконструкції на фасаді театру з’явилися 4 барельєфи.
Три сюжети скульптурні, один – справжній фрагмент стіни старої будівлі.
Дніпровський академічний театр драми та комедії (16) розмістився в одній з найстаріших
будівель міста – колишньому «Зимовому театрі», зведеному у 1847 році. Це одна з
найстаріших театральних будівель в Україні. Вистави колективу включені в золотий фонд
театрального мистецтва країни, а імена акторів та режисерів вписані в Енциклопедію Сучасної
України.
Будівля Дніпропетровського театру опери та балету (17) – приклад архітектури
70-х років ХХ століття «зі скла та бетону». Поряд з театром розмістився світломузичний фонтан,
770 струменів якого змінюють форму й висоту залежно від тональності музики. Його
прикрасою є декоративна фігура бронзової музи.
Пам’ятником архітектури національного значення, як перша монолітна споруда в Європі, є
будівля Дніпропетровської філармонії (18), зведена у 1912 році. Спочатку тут розміщувався
театр-клуб громадського зібрання, де проходили наукові конференції та аматорські вистави,
у радянські часи – палац залізничників. У філармонії працюють академічний симфонічний
оркестр, джаз-оркестр, ансамбль бандуристок та багато інших творчих колективів.
Гордістю культурної Дніпропетровщини є Будинок органної та камерної музики (19),
який розмістився в одній з найкрасивіших будівель міста – колишньому Брянському Соборі,
зведеному до 300-річчя правління дому Романових. На початку 80-х років ХХ століття у
будівлю вдихнули нове життя, встановивши гігантський 12-тонний орган, створений
майстрами німецької органобудівної фірми «Зауер». У його звучанні зібрані всі звуки всесвіту,
навіть імітація співу птахів.
Історія становлення театрального мистецтва для дітей та юнацтва розпочалася у 1927 році,
коли в Дніпрі було відкрито перший дитячий театр юного глядача. Інтерес до його репертуару
був настільки великим, що вже у 1939 році у місті з’явився ще й театр ляльок. У 1997 році
заклади об’єдналися у Молодіжний театр (20).
Єдиний, щонайменше в Україні і в Європі, повноцінний театр, у якому актор є і режисером
вистав, і сценаристом, це академічний театр «Крик» (21). У невеликій залі, розрахованій на
150 місць, завжди аншлаг. Тут немає розподілу на актора й глядача – усі, присутні в залі, беруть
участь у дійстві.
Ще один аншлаговий авторський театр – молодіжний театр «Віримо!» (22). Це досить
сміливий театр перфомативних мистецтв, у виставах якого немає напрацьованих артистичних
прийомів і накопиченого досвіду. Кожна його вистава – це оригінальне сценічне явище.

15. Дніпровський
національний академічний
український музично-драматичний театр
ім. Т.Г. Шевченка,
м. Дніпро,
вул. Воскресенська, 5
16. Дніпровський
академічний театр драми і
комедії,
м. Дніпро,
просп. Д.Яворницького, 97
17. Дніпропетровський
академічний театр опери та
балету,
м. Дніпро,
просп. Д.Яворницького, 72А
18. Дніпропетровська
філармонія ім. Л.Б. Когана,
м. Дніпро,
вул. Воскресенська, 6
19. Дніпропетровський
будинок органної і камерної
музики,
м. Дніпро, просп. С.Нігояна, 66
20. Дніпропетровський
академічний обласний
український молодіжний
театр,
м. Дніпро, вул. В.Мономаха, 23
21. Дніпровський
академічний український
театр одного актора «Крик»,
м. Дніпро,
вул. М.Грушевського, 1
Дніпровський драматичний
молодіжний театр
«Віримо!»,
м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 5
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23. Дніпропетровський художній музей

24. Музей українського живопису

25. Музей історії Дніпра

28. Меморіальний будинок-музей академіка Дмитра
Яворницького

10 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ДНІПРО КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ
Першу картинну галерею в Катеринославі було відкрито у 1914 році. На той момент
картинний фонд нараховував 64 полотна. Нині в експозиції Дніпропетровського художнього
музею (23) чимало творів мистецтва: живопису, графіки, скульптури різних епох, напрямів і
шкіл. Колекція налічує 10 тисяч творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва
XVI–XXI століть.
Визнаним художнім осередком Дніпра є Музей українського живопису (24), який став
справжнім епіцентром культурного життя міста. Окрім постійної експозиції, де представлені
роботи українських, переважно дніпровських, художників, музей регулярно представляє
оригінальні тематичні виставки.
Наймолодший музей обласного центра – музей історії Дніпра (25), що розмістився у
«Будинку губернатора», який був свідком роботи 13 губернаторів. Експозиція музею
знайомить гостей із історією архітектури, торгівлі, промисловості й видатними особистостями
міста.
Культурною платформою для міжнародних проєктів, освітніх ініціатив та знайомства з
українським та світовим мистецтвом є Галерея «АртСвіт» (26). Лекції, практикуми, засідання
кіноклубу, зустрічі з молодими місцевими художниками традиційно збирають велику кількість
поціновувачів мистецтва.
Культурно-мистецький центр «Квартира» (27) – особливе місце, де втілюються в життя
неординарні проєкти. Старовинний будинок, в якому розміщується Квартира, виступає водночас і концертним майданчиком, і виставковою залою, і театром, і клубом.
Для шанувальників музейних таємниць порадимо відвідати Будинок-музей Дмитра
Яворницького (28), чиє ім’я носить місцевий історичний музей та головний проспект
Дніпра. Завдяки Яворницькому історичний музей перетворився на найбільше у світі сховище
запорізької старовини.
Ще одна історична цікавинка Дніпра – Музейний центр Олени Блаватської (29), дослідниці,
письменниці, творця Міжнародного теософського товариства, до якого входили відомі
письменники, політики, науковці, котрі стверджували, що саме завдяки напрацюванням
Блаватської вони зробили свої відкриття.
Серед наймолодших музеїв міста – Музей пам’яті єврейського народу та Голокосту (30). Це
третій у світі за обсягами меморіальний комплекс, присвячений Голокосту в Україні. На виході
з Музею гості побачать інсталяцію «Розлом світу», яка нагадує про катастрофу цивілізації після
приходу до влади нацистів.
Про історію влади регіону розповість перший в Україні Музей історії та розвитку місцевого
самоврядування (31), що працює у приміщенні Дніпропетровської обласної ради. Тут можна
побачити оригінали документів, аутентичні меблі з кабінетів діячів самоврядування
XVIII-XX століть і навіть диван, на якому відпочивав секретар Дніпропетровського обкому партії та
майбутній Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

23. Дніпропетровський
художній музей,
м. Дніпро,
вул. Шевченка, 21
24. Музей українського
живопису,
м. Дніпро,
пл. Троїцька, 5А
25. Музей історії Дніпра,
м. Дніпро,
вул. Воскресенська, 14
26. Галерея «Артсвіт»,
м. Дніпро,
вул. Січових стрільців, 4А
27. Арт-центр «Квартира»,
м. Дніпро, пл. Троїцька,3
28. Меморіальний
будинок-музей академіка
Дмитра Яворницького,
м. Дніпро,
пл. Шевченка, 5
29. Центр Олени Блаватської,
м. Дніпро, вул. Князя
Ярослава Мудрого, 11
30. Музей «Пам’ять
єврейського народу та
Голокосту в Україні»,
м. Дніпро,
вул. Шолом-Алейхема, 4/26
31. Музей історії і розвитку
місцевого самоврядування
Дніпропетровської області,
м. Дніпро,
просп. О.Поля, 2
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32. Діорама «Битва за Дніпро»

33. Музей «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в
подіях АТО». Вулична експозиція «Шляхами Донбасу»

33. Музей «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в
подіях АТО». Зала Світлої Пам’яті Героїв.

34. Меморіал Небесної Сотні

12 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ВОГНЯНА ІСТОРІЯ ДНІПРА
Як і багато українських міст, Дніпро має свою складну й болючу воєнну історію та місця, які
її зберігають. Серед них – найбільша в Україні і одна з найбільших у світі Діорама «Битва за
Дніпро» (32), яка ілюструє найжорстокішу битву часів Другої світової війни, що відбулася
поблизу обласного центру в районі сіл Військового та Вовніги. Центральне полотно складає
840 кв.м., а огляд діорами – до 230 градусів у радіусі. Перед полотном розміщені залишки
оборонних споруд, зброя, засоби переправи та інші військові атрибути, спеціальне
освітлення. Звукові ефекти створюють враження безпосередньої присутності на місці
переправи через Дніпро.
На вуличній експозиції поряд із діорамою виставлена зброя часів Другої світової: танки,
зенітки, гаубиці, гармати ЗІС-2 та БС-3, установка ракетної артилерії «Катюша» та міномет. Саме
місце форсування Дніпра можна побачити за 52 км від обласного центру у с. Військовому, де
розташований Меморіал «Дніпровський плацдарм».
У 2016 році у приміщенні Діорами та поряд з нею розмістився перший в Україні
Музей «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО» (33). Вулична експозиція
«Шляхами Донбасу» відтворює атмосферу гарячих точок Донбасу. Про запеклі бої
нагадують обстріляна бойова машина БМП-2, башта танка Т-64, полковий міномет, понівечена
карета швидкої допомоги, фрагменти руїн Донецького аеропорту, елементи укріплень.
В основній залі зібрані розповіді про військових і добровольців, волонтерів і переселенців, медиків і
капеланів. Тут можна побачити листи й речі загиблих. Зала Світлої Пам’яті Героїв
Дніпропетровщини присвячена понад 500 синам Дніпропетровщини, які загинули в зоні АТО.
Воєнній історії сучасного Дніпра присвячений Меморіал Небесної Сотні (34) та загиблих
воїнів АТО. Парковий комплекс складається зі скляних стел, на яких розміщені фотографії
понад півтисячі загиблих воїнів Дніпропетровщини. При виготовленні скла використовувався
подвійний друк фото на склі та зонована підсвітка. На Алеї загиблих героїв розміщено
фотографії, зроблені військовими кореспондентами в зоні бойових дій. Перша ж імпровізована
Алея Небесної Сотні з’явилася тут на початку воєнних дій у 2014 році. Жителі міста приносили
фотографії загиблих синів, батьків, братів, чоловіків, ставили свічки пам’яті, несли квіти. Ця
перша експозиція є частиною Меморіалу Небесної сотні.

32. Діорама «Битва за
Дніпро»,
м. Дніпро,
просп. Д.Яворницького, 16
33. Музей «Громадянський
подвиг Дніпропетровщини
в подіях АТО»,
м. Дніпро,
просп. Д.Яворницького, 16 А
34. Меморіал Небесної
Сотні,
м. Дніпро,
просп. О.Поля,1 А
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ЗЕМЛЯ ТИСЯЧОЛІТНЬОЇ СЛАВИ

14 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

СКІФСЬКО-КОЗАЦЬКЕ КОРІННЯ ПОДНІПРОВ’Я
Дніпропетровщина має багату історію, коріння якої сягає кам’яного віку. Історики вважають,
що у ІV ст. до н. е. степове Подніпров’я було центром скіфської держави – «Великої Скіфії».
За свідоцтвом давньогрецького історика Геродота, скіфи ховали своїх царів у Геррах, район,
який, на думку науковців, пов’язаний із дніпровськими порогами. Подніпров’я посідає одне з
перших місць в Україні за кількістю пам’яток археології. Кургани в районі Дніпровських порогів
– найдавніші у світі.
Поблизу м. Покров у кургані «Товста могила» (35) у 1971 році знайдено знамениту золоту
скіфську пектораль — нагрудну прикрасу скіфського царя IV століття до н.е. і неперевершений
шедевр елліно-скіфського мистецтва. Наразі на місці скіфського поховання – лише залишки
кургану, а більш детальну інформацію про цю та іншу знахідки скіфського походження можна
дізнатися у музеї міста Покров.
У скіфському кургані Чортомлик (36), що датується IV століттям до нашої ери, у 1863 році
експедицією імператорської Археологічної комісії було відкрито поховання скіфського царя й
цариці, їх рабів, воїнів, коней тощо. Найціннішою знахідкою є срібна ваза-амфора, на фризі якої
зображено скіфів, що приборкують диких коней.
І саме на цій землі у XV столітті розташувався центр унікального явища всесвітньої історії
– козацтва. Тут на території сучасного Нікопольського району розташовувалися п’ять з восьми
відомих запорізьких січей – Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька,
Підпільнянська. Саме тут гетьманом України був обраний Богдан Хмельницький. Тут, за
переказами, у 1676 році козаки писали відомий лист султану Османської імперії Мехмеду IV,
який підписав Іван Сірко. Ця подія увічнена на відомій картині Іллі Рєпіна. Детальніше про
історію цих земель можна дізнатися у Нікопольському краєзнавчому музеї (37).
У селі Капулівці Нікопольського району знаходиться могила Івана Сірка (38) –
легендарного кошового отамана Війська Запорізького. Щороку на початку серпня на могилі
проходять заходи з ушанування пам’яті Славного Кошового Отамана, які збирають тисячі
українців з усієї країни та із закордону. Звідси ж розпочалася Визвольна війна українського
народу проти Речі Посполитої. У підніжжі кургану лежить могильний камінь, витесаний
козаками.
За З0 км від Капулівки можна побачити єдиний в Україні, а, можливо, й у світі степовий
водоспад — Токівський (39). Кажуть у народі, що козацький отаман Петро Калнишевський
заховав тут 150 тисяч сріблом. Тому інколи ці водоспади називають не тільки Токівськими,
а ще й Калнишевськими. Тридцять метрів річка тече кам’яними порогами, утворюючи вісім
мініводоспадів

35. Курган «Товста могила»,
Нікопольський район,
GPS координати:
47.82724380,34.02755356
36. Курган Чортомлик,
Нікопольський район,
с. Чкалове, GPS координати:
47.719090 N, 34.279012
37. Нікопольський
краєзнавчий музей,
м. Нікополь,
вул. Електрометалургів,
46А
38. Пам’ятник кошовому
отаману війська
Запорізького Івану Сірку,
Нікопольський район,
с. Капулівка,
GPS координати:
47°34’19.2»N 34°13’16.3»E
39. Токівський водоспад,
Нікопольський район,
с. Шолохове,
GPS координати:
47°41’6’’N, 33°56’30’’E

НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА 15

40. Острів Томаківка (Городище)

41. Місце загибелі князя Святослава

42. Микільський кромлех

44. Аполлонівський палеовулкан
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СВЯЩЕННІ МІСЦЯ – МІСЦЯ СИЛИ
Продовжуємо знайомство з історією запорізького козацтва на території Томаківщини, де
можна побачити залишки Великого Лугу, який був символом безпеки й волі козаків. Після
будівництва ГЕС і заповнення Каховського водосховища під водою залишились усі Запорозькі
Січі, козацькі зимівники, городища і могильники. На незатопленій частині Лугу – острові
Томаківка (Городище) (40) – встановлений пам’ятний камінь з надписом «На цьому острові
з 40-х років XVI століття до 1593 року знаходилася Запорізька Буцько-Томаківська Січ, яка
надавала допомогу повсталим селянам та козакам».
Трохи вище за течією – найбільший із дніпровських порогів – Ненаситець. Це був
найбільший і найстрашніший з усіх Дніпрових порогів. Шум його в тиху погоду було чути
за 15-20 кілометрів. Цей поріг бачив князя Олега, який йшов завойовувати Царград. Тут
переправлявся, йдучи походом на дунайських болгар, князь Святослав, і саме тут печеніги
влаштували засідку. Про місце загибелі князя Святослава (41) свідчить встановлена на початку
ХХ століття за ініціативи Дмитра Яворницького плита з надписом: «У 972 році у дніпровських
порогів пав у нерівній битві з печенігами руський князь Святослав Ігорович». На підтвердження
того, що та трагедія відбулася саме на цьому місці, є той факт, що у 1928 році під час
будівництва ДніпроГЕСу тут були знайдені 5 мечів, які історики датували Х століттям.
Неподалік можна побачити аналога та ровесника британського Стоухенджа – старовинний
Микільський кромлех (43), відомий як «Храм семи врат» або «Перунове капище». Це
викладені колами 48, 24 та 12 великих каменів, вертикально встромлених у землю, на одному
з яких збереглася ступня людини, на другому – коловрат. Місцеві жителі кажуть, що тих,
хто тут побував, очікують разючі позитивні зміни в житті. Науковці відносять цей об’єкт до
ІІІ-IV тисячоліть до н.е. У 2021 році в цьому ж районі розкрито таємницю ще одного
кургану – Сурського (43). Навколо одного з перших захоронень виявлене кам’яне кільце –
кромлех – діаметром 18 метрів. Висота каменів, вкопаних вертикально, понад 2 метри.
За оцінками істориків, цей кромлех набагато старший британського Стоунхенджа.
І ще про одне місце цих країв, насичене космічною енергією – один з найдавніших вулканів
України – Аполлонівський палеовулкан (44). Його вік близько 3,2 млрд років. Фахівці кажуть,
що цей вулкан старший за Фіолент та Кара-Даг. Нині від нього залишилося кільце скальних
утворень серед степу. Досвідчений погляд геолога може розгледіти тут жерло вулкану, а на
його донній частині «поцілунок» двох лавових потоків. І хоча востаннє він вивергався понад
3 мільярди років тому, проте з супутників його кратер досить помітний.
За 20 км від Нікополя в с. Борисівка є джерело неймовірної цілющої сили – Борисівське
джерело, слава про яке йде вже понад 100 років. Джерело назвали на честь ікони Божої Матері
– «Живоносне джерело». За переказами, вода з нього лікує захворювання шлунково-кишкового тракту. Поряд з джерелом встановлено Каплицю та побудовано купіль.

40. Острів Томаківка
(Городище),
Нікопольський район,
с. Червоногригорівка,
GPS координати:
N47°37.391’E34°35.682’
41. Місце загибелі князя
Святослава,
Дніпровський район,
с. Микільське-на-Дніпрі,
GPS координати:
48°11’52.88’’N35°10’59.51’’E
42. Микільський кромлех,
Дніпровський район,
с. Микільське-на-Дніпрі,
GPS-координати:
N48°11.638’E35°10.612’42
43. Сурський кромлех,
Дніпровський район,
с. Новоолександрівка
48°20’47.5»N35°01’07.4»E
44. Аполлонівський
палеовулкан,
Дніпровський район,
с. Аполлонівка,
GPS координати:
34°48’05»E, 48°14’33»N
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45. Музей-садиба Микити Коржа

46. Будинок Бергманів

47. Каплиця графа Безбородька

48. Авторський сад Світлани Кульбашної

18 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

СЛАВЕТНІ СПРАВИ
Самобутня перлина Дніпропетровщини – музей-садиба Микити Коржа (45), створений
на зимівнику Олександра Пластуна в селі Сурсько-Михайлівка, що на Солонянщині. Більше
двадцяти років Микита Корж був довіреною людиною кошового отамана Запорозької Січі
Петра Калнишевського, а згодом став автором спогадів про запорозьких козаків. Подвір’я
садиби немов декорація для зйомок фільму з козацького життя. У садибі проходять народні
свята та гуляння.
У центрі селища Солоного увагу туристів приваблює старовинний будинок Бергманів (46)
– родичів пана Енгельгарда, в якого служив молодий Тарас Шевченко. Нині тут розташувався
місцевий краєзнавчий музей, фахівці якого розкажуть багато цікавих історій і про садибу, і
про її власників. Зокрема, про «сухий» закон, який запровадили вони для селян: коли місцеві
православні селяни висловили бажання побудувати церкву, Бергмани, що належали до
меннонитів, виділили гроші на будівництво храму, але на шість років закрили всі питні заклади.
Каплиця графа Безбородька (47) – історико-архітектурна пам’ятка початку ХІХ століття.
Збудована на пагорбі, який є скіфським курганом середини І тис. до н.е. на честь роду
українського шляхтича, полковника Ніжинського та Київського козацьких полків Війська
Запорозького, канцлера уряду періоду цариці Катерини II Олександра Безбородька. Хто
насправді похований у загадковій каплиці, достеменно не відомо. Під час Другої світової війни
споруда постраждала від удару «катюші».
Про готське городище (48) II – IV ст. н. е. нині нагадує пагорб біля села Башмачка. Це
поселення займає особливе місце серед поселень черняхівської культури, яка ототожнюється
з готською державою Оюм. На думку істориків, воно було центром одного з черняхівських
племен (готів), місцем проживання вождя та його дружини.
Унікальною пам`яткою VII ст. є ремісничий осередок – залишки гончарного цеху (49),
що складався з кількох поселень гончарів на схилах балки Канцерка. Історики вважають, що
цей осередок був створений давнім кочовим народом – аланами. Один із знайдених горнів
зберігається у Дніпропетровському історичному музеї.
Яскравою прикрасою козацького краю є авторський сад Світлани Кульбашної (50).
У Військовому розкинулися прекрасні квіткові композиції, які своєю красою можуть
посперечатися з відомими квітковими оазисами Європи. Це єдиний в Україні відкритий
приватний парк ландшафтного дизайну.

45. Музей-садиба Микити
Коржа ,
Дніпровський район,
с. Сурсько-Михайлівка
46. Будинок Бергманів ,
Дніпровський район,
сел. Солоне, вул. Гагаріна, 20
47. Каплиця графа
Безбородька,
Дніпровський район,
с. Безбородькове,
GPS-координати:
N 48° 7.234’E 34° 39.172’
48. Готське городище,
Дніпровський район,
с. Башмачка,
GPS-координати:
N 48° 9.153’E 35° 1.617’
49. Гончарний цех
Дніпровський район,
с. Любимівка,
балка Канцерка,
GPS-координати:
48°06’43.5»N 34°58’57.2»E
50. Авторський сад Світлани
Кульбашної,
Дніпровський район,
с. Військове,
вул. Дніпровська, 14
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ДЖЕРЕЛА ПРИДНІПРОВ’Я

20 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ДУХОВНІ ВИТОКИ КОЗАЧЧИНИ
За 27 км від Дніпра розташувалося місто Новомосковськ, відоме за козацьких часів як
Новобогородськ, засноване гетьманом України Іваном Мазепою у 1688 році. На будівництві
міста були задіяні 20 тисяч козаків з шести полків Гетьманщини. Найяскравішою прикрасою
міста є Свято-Троїцький собор (51), збудований запорізькими козаками у 1773 – 1778 роках
без єдиного залізного цвяха! Козаки вважали, що не можна вбивати цвяхи у храм Спасителя,
розіп’ятого на хресті. Ця церква вважається однією з найцінніших архітектурних перлин України
та відома далеко за межами нашої країни. Її називають єдиним дев’ятиглавим хрестовокупольним храмом у світі. Це був останній храм, який звели козаки перед знищенням
Запорізької Січі. Саме йому присвятив свій роман «Собор» Олесь Гончар. Нині собор входить до
списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
У кілометрі від Собору знаходиться ще старіша святиня запорізьких козаків – Самарський
Пустинно-Миколаївський монастир (52). Цей храм був заснований у 1602 році та мав статус
козачої «військової обителі» й надійного форпосту у русько-турецьких війнах. Сюди приходили
козаки доживати старість після ратного життя. Монастирський комплекс складається з
чотирьох храмів, один з яких – Кирика й Улити – підземний, на глибині 10 м. За давньою
легендою, якщо загадати тут бажання, воно обов’язково здійсниться.
У часи, коли наша земля потерпала від набігів татаро-монголів, своєрідною межею між
козаками й татарами була річка Оріль. У 1677 році на її берегах виросла фортеця
Китайгород, яка захищала місцеве населення від набігів. Дотепер тут збереглися земляні вали, а
за ними три старовинних храми (53) – одні з найстаріших культових будівель області. Ансамбль
утворюють Успенська й Миколаївська церкви та церква-дзвіниця святої Варвари, яка
виконувала відразу декілька функцій – це і самобутня будівля, і дзвіниця, і оборонна башта.
У разі небезпеки в її могутніх стінах жителі Китайгорода могли зачинятися, наче у справжній
фортеці. Неподалік від цих пам’яток, у селі Рудка, що примикає до Китайгорода, збереглася
споруда Української укріпленої лінії 1731 року, яка у XVIIІ столітті називалася «Борисоглібська
фортеця» та належала однойменному полку Української ландміліції. На її місці встановлена
Пам’ятна капличка (54).
Церкву Різдва Пресвятої Богородиці (55) в Малій Петриківці, на околиці селища
Петриківка, збудували понад 200 років тому. Місцеві жителі досі називають її «Білою».
Вважається, що до спорудження церкви був причетний кошовий отаман Петро
Калнишевський. Його клопотання про відкриття храму, адресоване митрополиту Київському
1772 року, є однією з перших письмових згадок про Петрівку (Петриківку).

51. Свято-Троїцький храм,
м. Новомосковськ,
пл. Перемоги, 1
52. Самарський
Пустинно-Миколаївський
монастир,
м. Новомосковськ,
вул. Монастирська, 1
53. Китайгородські козацькі
храми,
Дніпровський район,
с. Китайгород
48° 53′ 27″ N, 34° 28′ 0″ E
54. Пам’ятна капличка
на місці Укріплень
Української лінії,
Дніпровський район,
с. Рудка, GPS координати:
48°53’00.52’’N, 34°20’24.83’’E
55. Собор Різдва Пресвятої
Богородиці
Дніпровський район,
с. Мала Петриківка,
вул. Косенка, 30а
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56. Найдовший в Україні орнаментальний петриківський
фриз

57. Петриківський музей етнографії, побуту та
народно-прикладного мистецтва

61. Козацький зимівник «Хутір Галушківка»

62. Музей-садиба «Миколин хутір»

22 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ПЕТРИКІВСЬКИЙ ВІЗЕРУНОК УКРАЇНИ
Відоме в усьому світі мистецтво петриківського розпису з його квітковими цибулинками,
гронами калини й яскравими казковими птахами народилося у селищі Петриківка,
заснованому в XVII столітті козаком Петриком. Останній кошовий Війська Запорізького Петро
Калнишевський сприяв перетворенню невеликого козацького села на центр Протовчанської
військової паланки. Тоді ж виникло і мистецтво розпису, як прикраса селянської «хатимазанки» та її внутрішнього оздоблення. 5 грудня 2013 року петриківський розпис
включений ЮНЕСКО до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини
людства, а сама Петриківка перетворилася на селище-музей, будівлі, зупинки, паркани якого
розписані яскравими фарбами.
До центру селища гостей та жителів Петриківки супроводжує найдовший в Україні
орнаментальний квітковий фриз (56) довжиною більше 120 метрів. Прикрасою селища є
місцевий парк відпочинку, в якому у різних варіантах представлено петриківський розпис
– від альтанки-писанки до бронзової квітки-цибулинки. Найстарші взірці самобутнього
петриківського розпису можна побачити у місцевому Музеї етнографії, побуту та народноприкладного мистецтва (57) та Музеї Федора Панка (58), який відродив мистецтво
петриківського розпису в архітектурному інтер’єрі. Ознайомитися з сучасними творіннями
петриківських майстрів можна у Центрі народного мистецтва «Петриківка» (59). І головне
– кожен бажаючий за кілька хвилин може створити свій власний петриківський розпис разом
із вихованцями найстарішої в області Дитячої художньої школи та Петриківського будинку
дитячої творчості.
Зануритися у козацький побут можна в селі Гречане Петриківського району на етнохуторі
«Козацька Січ» (60), де можна побачити січові укріплення та козацьку церкву, відвідати
музей-садибу та насолодитися справжньою козацькою кухнею. Козацький зимівник «Хутір
Галушківка» (61) включає в себе макет козацького укріплення та три козацькі садиби. На
території хутору розташовується Музей сільського побуту ХІХ ст. та Музей Хреста – перший в
Україні, який зібрав під одним дахом святі хрести різних часів і конфесій.
У музеї-садибі «Миколин хутір» (62) можна не тільки самому спробувати намалювати
петриківський розпис, зробити ляльку-мотанку та розписати писанки, а й скуштувати домашні
національні страви.
В етносадибі «Благодатне» (63), що в селі Судівка, вам створять атмосферу української
давнини, нагодують традиційними смаколиками, запропонують зайнятися рибалкою, взяти
участь у майстер-класах з викачки меду, прядіння з овечої вовни та по відділенню вершків.

56. Орнаментальний фриз,
Дніпровський район,
сел. Петриківка
57. Музей етнографії, побуту
та народно-прикладного
мистецтва,
Дніпровський район,
сел. Петриківка,
вул. Корчагіна, 14
58. Етнографічний музей
Федора Панка,
Дніпровський район,
сел. Петриківка,
пр. П.Калнишевського, 36
59. Центр народного
мистецтва «Петриківка»,
Дніпровський район,
сел. Петриківка,
пр. П.Калнишевського, 65
60. Етнохутір «Козацька січ»,
Дніпровський район,
с. Гречане,
вул. В.Мономаха, 12
61. Козацький зимівник
«Хутір Галушківка»,
Дніпровський район,
с.Гречане,
вул. Петровського,28
62. Музей-садиба «Миколин
хутір»,
Дніпровський район,
с. Мала Петриківка,
вул. Степова, 13
63. Етносадиба
«Благодатне» ,
Дніпровський район,
с. Судівка
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64. Заповідне урочище «Гора Калитва»

65. Регіональний ландшафтний парк «Самарські плавні»

66. Обласна фізіотерапевтична лікарня «Солоний лиман»

69. Кінний двір «Лелеки»

24 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ДЖЕРЕЛА СИЛИ ЗЕМНОЇ
Легендами та міфами оточена гора Калитва (64) в селі Китайгороді. Вік цього пагорба
майже 300 тисяч років, а його утворення припадає на кінець останнього дніпровського
зледеніння. За переказами, від цієї гори брала початок оспівана у «Слові о полку Ігоревім»
тропа Трояна з трьома роздоріжжями Великого шовкового шляху, що вели до «землі Трояню»
– до Приазов’я, Криму та Північного Кавказу. А ще пам’ятаєте слова з народної казки: «прямо
підеш – смерть знайдеш, направо підеш – коня втратиш, наліво підеш – жонатим будеш»? Так
от камінь цей, за легендами, знаходився десь на Калитві. Можливо, він там і зараз чекає на
свого богатиря.
Природною прикрасою Дніпропетровщини є Самарські плавні (65). На площі 17 кв. км.
можна побачити десятки очеретових острівців, пересуватися між якими можливо лише на
човнах. Щороку на початку літа сотні туристів з усієї України збираються у с. Новоселівці (34 км
від Дніпра), аби взяти участь у змаганнях зі спортивного орієнтування «Архипелаг».
Найбільше солоне озеро в Україні – Солоний лиман (66) – знаходиться у 54 км
від Дніпра. Для регіону, віддаленого від моря на 300 км, такий лиман – велика екзотика.
Засушливим літом прогріта сонцем вода випаровується, а важкі солі залишаються у водоймі
й поступово накопичуються. Грязі Солоного озера використовують у лікувальних цілях – у 30-х
роках ХХ століття на його берегах збудували єдиний у степовому Придніпров’ї бальнеологічний
реабілітаційний центр.
Шанувальників екстремального туризму обов’язково зацікавить пропозиція 25-ї окремої
Дніпропетровської повітрянодесантної бригади (67), розташованої на Новомосковщині. На
рахунку бригади чимало знакових подій, участь у миротворчих завданнях по всьому світі,
захист рубежів України в зоні АТО. Тут можна побачити все на власні очі: як правильно
складається парашут, як виконуються стрибки з імітатора літака, як виглядає справжнісінький
танк. А ще можна потримати в руках різного виду зброю та взяти участь у бойових тренуваннях
на десантній парашутній гірці.
У селі Євецько-Миколаївці Новомосковського району на березі озера поряд з
полуничними полями розмістився парк відпочинку та екотабір для дітей «BerryLand» (68). Тут
можна спробувати себе в ролі аграрія, доглядаючи за рослинами й тваринами, дізнатися про
правила життя у «дикій» природі та у походах.
А на туристичній базі відпочинку «Кінний двір «Лелеки» (69) можна повболівати за
учасників кінних змагань професіоналів та й самим випробувати свої здібності.

64. Заповідне урочище
«Гора Калитва»,
Дніпровський район,
с. Китайгород
GPS координати:
34°25’36»E, 48°55’12» N.
65. Регіональний
ландшафтний парк
«Самарські плавні»,
Новомосковський район,
с. Новоселівка
GPS координати:
48° 39′ 24″ N, 35° 18′ 3″ E
66. Дніпропетровський
обласний спеціалізований
реабілітаційний центр
„Солоний лиман,
Новомосковський район,
с. Новотроїцьке,
вул. Герасименка,94.
67. 25-та окрема
Дніпропетровська
повітрянодесантна бригада
Новомосковський район, сел.
Гвардійське
68. Екотабір «BerryLand» ,
Новомосковський район,
с. Євецько-Миколаївка,
вул. Центральна, 1Б
69. Кінний двір «Лелеки»,
Дніпровський район,
с. Рудка,
вул. Шевченка, 143,
GPS координати:
48°52’26.3»N 34°21’09.4»E
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ЗАЛІЗНА МІЦЬ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

26 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ПОДОРОЖ НА ЧЕРВОНУ ПЛАНЕТУ
Кривий Ріг – найдовше місто Європи. Його протяжність з півдня на північ складає 126 км. За
переказами, перше поселення на цій землі створено козаком Рогом. У пам’ять про славетного
пращура в центрі міста йому встановлено бронзову скульптуру «Козак Кривий Ріг» (70).
Сучасними прикрасами криворізького пейзажу є міський ботанічний сад (71), на території
якого росте понад 3500 видів дерев, чагарників, квітів, та Парк імені Федора Мершавцева (72),
відкритий у 1932 році. Тут є човнова станція, старі арки, підвісні мости, з яких відкривається вид
на місце злиття річок Інгулець і Саксагань, геологічний і археологічний скансени.
Поборотися за титул візитівки Кривого Рогу міг би найбільший у світі квітковий годинник (73),
діаметр якого 22 метри, довжина годинної стрілки – 8 метрів, а хвилинної – 12. На тарілці
годинника щороку висаджується близько 22 тисяч квітів. Безпосередньо під годинником
розташувалася перша в Україні 3D-галерея, присвячена історії міста.
Аби долучитися до культурного життя міста, варто відвідати міський театр драми й музичної
комедії ім. Т. Шевченка (74) та театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху» (75),
аналогів якому немає в Україні. Тут відсутні слова – лише музика, танець і пантоміма. А ще у
Кривому Розі знімався фільм «Донбас», номінований на «Оскар», та ходить єдиний в Україні
підземний трамвай.
У Музеї техніки під відкритим небом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (76) представлені
експонати, що раніше використовувалися гірниками на виробництві. Цей музей входить до
Європейського маршруту індустріальної спадщини (ERIH). Для любителів індастріалу тут
справжній рай. Серед експонатів – кар’єрний самоскид БілАЗ, вантажний вагон (думпкар),
вантажопідйомністю 105 тонн, шахтний електровоз з вагонеткою, тощо.
У скансені гірничої техніки під відкритим небом ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний
комбінат» (77) представлена гірнича техніка – ківш екскаватора, бульдозер з кар’єру,
конусна дробилка, сепаратор, класифікатор, фрагмент конвеєрної лінії, електродвигун, брила
магнетитового кварциту з Ганнівського родовища магнетитових кварцитів та ін.
У ковальській майстерні «АРТІНІ» (78), яка відроджує старовинні традиції ковальського
ремесла, разом з передовими технологіями обробки заліза застосовують методи традиційного
ручного кування. На території підприємства створено музей старовинного ковальського
ремесла, де зібрана історія ковальського та металургійного виробництва. До уваги
екскурсантів – дві виставкових зали з оригінальними кованими виробами криворізьких
майстрів.

70. Пам’ятник «Козак
Кривий Ріг»,
м. Кривий Ріг,
пл. Молодіжна
71. Криворізький ботанічний
сад,
м. Кривий Ріг,
вул. Маршака, 50
72. Парк відпочинку
ім. Ф.Мершавцева,
м. Кривий Ріг,
вул. Грабовського, 7А
73. Квітковий годинник,
м. Кривий Ріг,
просп. Металургів
74. Театр драми та музичної
комедії ім. Т.Шевченка,
м. Кривий Ріг,
пр. Поштовий, 23
75. Театр музично-пластичних мистецтв «Академія
руху»,
м. Кривий Ріг,
вул. Шурупова, 3
76. Музей техніки
ПАТ «АрселорМіттал»,
м. Кривий Ріг,
вул. Збагачувальна, 57
77. Скансен гірничої техніки
ПрАТ «ПГЗК»,
м. Кривий Ріг,
GPS-координати:
48°08’59.8»N 33°35’05.8»E
78. Ковальська майстерня
«АРТІНІ»,
м. Кривий Ріг,
вул. Урожайна, 3Б
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79. Червоне озеро

80. Кар’єр Південного ГЗК

83. Кочубеївський рудник

86. Водоспад на Карачунах

28 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ КРИВБАСУ
Кривий Ріг – фантастичне місто, у якому чимало дивовижних місць. Серед них найнезвичніше
в країні Червоное озеро (79). Це найбільше техногенне озеро з червоною, дуже солоною
«залізною» водою, відкачаною з глибини більше 1 км. Є у Кривбасі й Чорне озеро, що
утворилося на місці довоєнної шахти «Північна». Вода з озера непрозора й не замерзає взимку.
Кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (80) – неповторне та вражаюче
видовище, створене руками гірників. Він є найглибшим кар’єром не лише на території України,
але й одним із найбільших у світі. Його глибина 400 метрів, довжина 3 км та 2,5 км ширина. Це
все одно, що взяти тринадцять 9-поверхових будинків і поставити один на один. Кар’єр ПГЗК
має форму серця, що додає йому трохи романтизму.
А ще у Кривому Розі обов’язково варто побувати на величезному Північному кар’єрі (81),
де розробляються руди родовища «Саксаганське» з високим вмістом заліза (60%). Глибина
кар’єра становить 160 метрів, довжина – 1,8 км. У південній його частині сформована чаша,
що засипається порожніми породами. Земля в цьому місці криваво-червогого кольору, що
нагадує марсіанський пейзаж. Захоплює подих долина різнокольорових пагорбів Глеєватського
кар’єру (82). Тут ведеться видобуток декількох типів руд, що вливає на зафарбленння
мальовничих рудних відвалів.
Екскурсія в один з найстаріших рудників Кривбасу – Кочубеївський рудник (83), закритий
ще у 1915 році, дозволить туристові відчути себе героєм фільму «Червоний». Адже саме ці
штольні, загальною довжиною 250 метрів, стали основною локацією для цієї кінострічки.
У фільмі вони виконували роль рудника десь у ГУЛАГу.
Ще одна захоплююча локація – Петровський відвал (84). Величезні 150-метрові гори
породи неземних червоних відтінків створюють ілюзію космічності. З висоти відвалу
відкриваєтся захоплюючий вид на місто. Тут особливо красиво ввечері, коли стоїш над
безоднею, що світиться мільйонами зірок.
Бурщицький відвал (85) – один з найбільш видовищних відвалів Кривого Рогу. Він має
висоту 140 метрів, круто підіймається над безкрайнім простором Кривого Рогу та відкриває
неймовірну панораму міста.
Улюблене місце відпочинку криворожан – затоплений гранітний кар’єр на Карачунах
(86). У 1999 році видобуток руди тут було закрито, а сам кар’єр природним чином наповнився
водою з Інгульця. Висота скального масиву – 15 метрів. Глибина кар’єру – від 2-х метрів до 1 км.
Неподалік кар’єра – Карачунівський водоспад. За легендою, тут відбулася битва між
українськими чумаками та татарами. Переможені татари назвали це місце «кара чун» –
чорна смерть. Нині з висоти чотирьохповерхівки спадає стрімкий потік. Камені водоспаду
завжди вкриті білою піною, тому часто це місце називають Білими каменями.

79. Червоне озеро,
м. Кривий Ріг,
GPS-координати:
47°55’31.2»N 33°24’29.0»E
80. Кар’єр Південного ГЗК
м Кривий Ріг,
GPS-координати:
47.834203, 33.323346
81. Кар’єр «Північний»
м Кривий Ріг,
GPS-координати:
47°56’15»N, 33°22’55»E
82. Глеєватський кар’єр
ЦГОКа,
м Кривий Ріг,
GPS-координати:
47°59’46»N,33°24’52»E
83. Кочубеївський рудник
Криворізький район,
с. Червоне,
GPS-координати:
48.2548412, 33.4967351
84. Петровський відвал,
м. Кривий Ріг
GPS-координати:
47°58’24.4»N 33°24’37.3»E
85. Бурщицький відвал,
м. Кривий Ріг ,
GPS-координати:
47°52’21.2»N 33°20’00.8»E
86. Гранітний кар’єр та
водоспад на Карачунах,
м. Кривий Ріг ,
GPS-координати:
33°17’05»E, 47°54’27»N
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87. Ландшафтний заказник «Візирка»

88. Ландшафтний заказник «Балка Північна Червона»

89. Кам’яні закладки бронзового періоду

92. Чкаловський підвісний міст

30 НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ПРИРОДНА КРАСА КРИВОРІЖЖЯ
Влітку туристів Криворіжжя приваблює ландшафтний заказник «Візирка» (87).
Залізорудний пласт у цьому місці простягався прямолінійно у вигляді «візира» – напрямку.
Відповідно прямо – за візиром – вівся видобуток руди.
А от Балка Північна Червона (88), за версією спеціалістів, виникла 360 - 400 млн років тому
на місці падіння метеорита. Тут можна побачити брили порід, які утворилися в результаті
удару об землю метеоритів. На залишках опор залізничного мосту Катерининської залізниці
розташовується найвищий скеледром Дніпропетровщини (30 м).
Побачити кам’яні закладки бронзового періоду (89) можна на березі річки Кам’янка
поблизу села Токівського. Тут було знайдено алтар-жертовник, огороджений кам’яними
плитами, та захоронення майже двохметрового скіфського воїна, якому за найменшими
підрахунками більше 2000 років. Серед найцінніших артефактів – талькові ливарні форми, яких
не побачиш в жодному з музеїв України. На правому березі Каховського водосховища поблизу
села Грушівка можна побачити ще два курганні могильники бронзової доби (90), в яких
виявлено поховання скіфського часу, поховання сарматів II століття та пізніх кочівників
XIV - XV століть.
Софіївський водоспад (91) – геологічна пам’ятка природи місцевого значення. Час
утворення цих мігматитових виходів кристалічних порід відповідає віковому діапазону
3200 - 3400 млн. років. В долині річки Бокова утворився водоспад висотою більше трьох метрів.
Потоки води, гуркочучи, течуть, радуючи око, переливаючись усіма кольорами веселки. Береги
Валівського озера, утвореного річкою, стали домівкою значної популяції болотних черепах.
Золоту Браму в Сан-Франциско нагадує чкаловський підвісний міст (92), що з’єднує береги
Інгульця. Зведена ця переправа 1963 році та попри поважний вік і досі служить місцевим
жителям та туристам.
«EL RANCHO SOFIA» (93) - кінно-прогулянковий комплекс, де можна подружитися із
маленькими тваринами, дізнатися про їх життя у природному середовищі, покататися на
конях, взяти участь у різноманітних майстер-класах
Знайомлячись з неповторними красотами Криворізького краю, побувайте у
Страус-парк-ленді (94), який майже 20 років тому став піонером зеленого туризму
Криворіжжя.

87. Ландшафтний заказник
«Візирка»,
Криворізький район,
сел. Червона гірка,
GPS-координати:
N47°42.707’, E33°12.546’
88. Червона Балка Північна,
м. Кривий Ріг,
GPS-координати:
48°05’58.8»N, 33°31’25.2»E
89. Кам’яні закладки
бронзового періоду,
Криворізький район,
с. Анастасівка,
GPS-координати:
47°39′ 51″N, 33° 58′2″E
90. Курганні могильники
бронзової доби,
Криворізький район,
с. Грушівка, GPS-координати:
47°35′19″N, 34°0′45″E
91. Софіївський водоспад,
Криворізький район
с. Софіївка, GPS-координати:
48°01’05.3»N 33°06’59.0»E
92. Підвісний міст,
Криворізький район,
с. Чкаловка, GPS-координати:
48°01’55.9»N 33°16’37.2»E
93. Ранчо Софія,
Криворізький район,
с. Чкаловка, GPS-координати:
48°02’03.8»N 33°16’18.2»E
94. Страус-парк-ленд,
Криворізький район,
с. Грузьке. GPS-координати:
48°02’48.2»N 33°10’03.7»E
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95. Ландшафтний заказник «Домотканські валуни»

99. Костел Святого Миколая

101. Пам’ятник «Розкований Прометей»

103. Академічний музично-драматичний театр
ім. Лесі Українки
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ЕНЕРГЕТИКА КАМ’ЯНСЬКОГО КРАЮ
Льодовик, який пройшов нашим краєм 250-170 тис. років тому, залишив по собі на
згадку чимало мальовничих місць. Серед таких – ландшафтний заказник «Домотканські
валуни» (95). Високий півкілометрової довжини вал, зрізаний водами Дніпра, утворює
15-метрове урвище – природний оглядовий майданчик на березі Кам’янського водосховища.
Уздовж всього берега тут розкидані округлі валуни з рожевого граніту до 5-6 метрів в діаметрі
з льодовиковими подряпинами.
Останнім залишком природних заплавних лісів у степовому правобережжі України є
Римський ліс (96). Його назва походить від стародавнього села Рим (Римське), якого вже давно
немає на карті. Нині це повноцінний природний комплекс, осередок саме дикої природи,
котрий дає нам уяву про те, якою ж була первісна степова природа за дідів наших, а то й у
давніші часи.
Історична пам’ятка українського козацтва ХVІІ сторіччя – братська козацька могила (97). За
переказами, тут поховані запорожці – до 300 козаків, які загинули під час битви військ короля
Карла ХІІ та Івана Мазепи.
Схилити коліна треба, аби набрати цілющої води з джерела Різдва Іоанна Хрестителя
(Боровківського джерела) (98), гідрологічної пам’ятки природи. За старих часів існувало
повір’я, що, напившись води з цього джерела, людина здатна почерпнути силу самої землі.
Особливу енергетику має місто Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ), засноване
вільним козаком Камеоном. Це поселення входило до складу Кодацької паланки Війська
Запорозького. У 1889 році тут було запущено найбільший для тих часів металургійний завод,
який поклав початок швидкому розвитку міста. Історичною пам’яткою Кам’янського є
католицький костел Святого Миколая (99) – один з небагатьох римсько-католицьких соборів,
що збереглися на території східної України. Його будівля входить у десятку найкрасивіших
костелів України. Поряд з ним розташована будівля того ж часу і того ж архітектора – СвятоМиколаївський кафедральний собор (100) та кількаметрове розп’яття Христа.
Ще одна місцева пам’ятка, яка заслуговує на увагу туристів, – пам’ятник «Розкований
Прометей» (101), розташований поряд з прохідною металургійного заводу. У лівій руці
Прометея – смолоскип, а на правій – уривки ланцюга. У ніг Прометея завмер хижий птах у
царській короні.
А ще гостям міста обов’язково треба відвідати концертну залу меткомбінату (102), яка має
унікальну акустику через вмуровані в стіни будівлі пляшки від шампанського, та Академічний
музично-драматичний театр ім. Лесі Українки (103), розташований в одній з найкрасивіших
будівель Кам’янського – колишній Народній аудиторії.

95. Ландшафтний заказник
«Домотканські валуни»,
Кам’янський район,
GPS-координати:
34°13’09» E, 48°43’10»N
96. Римський ліс,
Кам’янський район,
GPS-координати:
48°39’02.3»N 34°18’39.2»E
97. Братська козацька
могила,
Кам’янський район
с. Дніпровокам’янка
GPS-координати:
48°48’10.1»N 34°01’27.0»E
98. Боровківське джерело
Кам’янський район,
с. Боровківка.
99. Костел Святого Миколая,
м. Кам’янське,
вул. Коваленка, 3
100. Свято-Миколаївський
кафедральний собор,
м. Кам’янське, вул. Соборна, 1
101. Пам’ятник «Розкований
Прометей»,
м. Кам’янське,
просп. Гімназичний
102. Палац культури
металургів,
м. Кам’янське,
вул. Спортивна, 7
103. Академічний
музично-драматичний театр
ім. Лесі Українки,
м. Кам’янське,
пл. 250-річчя міста, 2
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104. Пам’ятник Богдану Хмельницькому з бойовими
побратимами

106. Пам’ятник, присвячений 350-річчю перемоги
козацького війська

109. Свято-Успенський храм

110. Економія Давида Пчолкіна
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ПАМ’ЯТЬ ПРО ПРАЩУРІВ
Історія Дніпропетровщини – це історія переможних битв, унікальних туристичних об’єктів,
неповторної природної краси. У 1648 році біля Жовтої, води якої забарвлені залізною рудою,
сталася історична подія – переможна битва українського війська під проводом Богдана
Хмельницького з армією Речі Посполитої. Цій події присвячено чимало пам’яток. Так,
пам’ятник Богдану Хмельницькому з бойовими побратимами (104) – Максимом Кривоносом
та Іваном Богуном – можна побачити в центрі міста Жовті Води. Ще один пам’ятник Богдану
Хмельницькому із надписом «Місце переможної битви військ Богдана Хмельницького над
військом польської шляхти 6-8 травня 1548 року» (105) розташований у с. Жовте. До цього
часу у цій місцині знаходять свідчення кривавої битви XVI століття. Пам’ятник, присвячений
350-річчю перемоги козацького війська (106) у цій битві, встановлено і в с. Жовтоолександрівка,
на території якого проводиться щорічний етнорокфестиваль «Kozak Fest». На честь 350-річчя
початку Визвольної війни тут відкрито пам’ятник, на одній з гранітних брил якого викарбуваний
герб гетьмана Богдана Хмельницького, на другій — герб кримськотатарського рола Гіреїв.
На козацькому кладовищі (107) в с. Шестірні збереглося понад 100 надгробних хрестів,
що височіють над могилами козаків, які проживали в селі. Перші поховання датовані
XVIII сторіччям. Поряд із ним знайдені залишки однієї з найстаріших релігійних споруд на півдні
Дніпропетровщини — церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Під час археологічних розкопок,
які проводили криворізькі археологи, тут знайдені печери, що вели від церкви до козацького
кладовища. Місцеві жителі переказують, що запорожці заховали тут чималий скарб.
Приваблює цінувальників історії козаччини балка Княжі байраки (108), де стояв табір
польського шляхтича С. Потоцького, розгромлений військом Богдана Хмельницького та
кіннотою Тугай-Бея навесні 1648 року. Балка одержала свою назву від князя Вишневецького,
що жив колись тут.
Зберіг свій первинний вигляд і сьогодні вражає величавою красою й архітектурними
формами Свято-Успенський храм в с. Андріївці (109), збудований у 1792 році. Складається
враження, що споруда не зведена, а висічена з єдиної велетенської скелі.
У Гуляйполі, що на Криничанщині, варто завітати до економії Давида Пчолкіна (110),
мецената і доброчинця, який тривалий час був церковним старостою Успенської церкви
Катеринослава, збудував у Катеринославі «Дом трудолюбця» та кілька ошатних будинків.
На двоповерховій будівлі складу-амбару, або «гамазею», збереглися літери ініціалів самого
Пчолкіна «ДВП, 1892».
У центрі села Семенівки Криничанського району знаходиться одна з найкрасивіших
культових споруд Дніпропетровщини – Свято-Вознесенський храм (111), зведений у 1821 році
на честь перемоги у війні над Наполеоном. Цей храм пов’язаний з іменем Олександра Поля,
який був охрещений тут у 1832 році.

104. Пам’ятник Богдану
Хмельницькому з бойовими
побратимами,
м. Жовті Води,
вул. Б.Хмельницького
105. Пам’ятник
Хмельницькому у с Жовте,
Кам’янський район.
GPS-координати:
N 48° 29.011’E 33° 32.837’
106. Пам’ятник,
присвячений 350-річчю
перемоги козацького
війська,
Кам’янський район,
с. Жовтоолександрівка
GPS-координати:
48° 33′ 40″ N, 33° 39′ 22″ E
107. Козацький цвинтар,
Криворізький район,
с. Шестірня
108. Балка Княжі байраки,
Криворізький район.
GPS-координати:
48°35’58″N 33°42’24″E
109. Свято-Успенський храм,
Криворізький район,
с. Андріївка
110. Економія
Давида Пчолкіна
Кам’янський район
с. Гуляйполе
111. Свято-Вознесенський
храм
Кам’янський район,
с. Семенівка, вул. Титова, 20
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ЛЕГЕНДИ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ
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ТАЄМНИЦІ СХІДНИХ ПАГОРБІВ
У 1770 році запорозький старшина Матвій Хижняк та запорожці Самарської та
Кальміуської паланок утворили великий зимівник Матвіївку, який згодом перетворився на місто
Павлоград – столицю Західного Донбасу. Пам’ятник Матвію Хижняку (112) – засновникові міста
– нині прикрашає його центральну вулицю. За сім років Матвіївка стала військовою слободою
пікінерського, а згодом Павлоградського легкокінного (гусарського) полку, яким командував
граф Михайло Кутузов – майбутній головнокомандувач руської армії у війні 1812 року. На
згадку про гусарське минуле Павлограда місцеві жителі встановили пам’ятник поручику
Ржевському (113), який, згідно з п’єсою О.Гладкова, служив саме у цьому гусарському полку.
Однією з найдавніших культових споруд міста і практично єдиною згадкою про його
славетне минуле є Свято-Покровський храм (114), заснований військовими павлоградського
гусарського полку на території колишнього воєнного гарнізону, як вдячність Богу за збережені
життя. У 1907 році на місці дерев’яного полкового храму було зведено новий – кам’яний,
корабелевидної форми, як символ спасіння від життєвих буревіїв.
Ще одне цікаве місце Павлограда – Графський театр (115), збудований у 1896 році
одним з потомків Михайла Кутузова графом Голенищевим-Кутузовим. У ХІХ ст. це був швидше
аматорський офіцерський драматичний гурток з рідкими гастролями професійних артистів.
Нині театр носить ім’я режисера Б. Захави, який є уродженцем Павлограда, та, незважаючи
на поважний вік, є гордістю міста. В арсеналі театральних нагород чимало дипломів різних
фестивалів міжнародного рівня.
Неподалік від с. Межиріч, що на Павлоградщині, посеред степу знаходиться загадкове
скупчення низин та височіней, яке називають Мавринський майдан (116). Цікавою є форма
споруди – геометрично правильний зрізаний конус з отворами на трьох його верхівках,
спрямованих чітко на схід, захід та південь. З неба курган нагадує краба або павука. А ще
тут немає птахів і дерев. Між пагорбами майдану ніколи не накопичується вода. Дослідники
стверджують, що цьому утворенню понад 5 тисяч років. Одні науковці вважають, що це
своєрідний храм наших далеких пращурів, інші вважають його календарно-обсерваторним
комплексом.
На північній та східній околицях села Карабінівка також знаходиться загадкове скупчення
низин та пагорбів, що мають назву Карабинівський (117) та Булахівський майдани (118). Дотепер ніхто не може пояснити ані походження, ані призначення дивної конфігурації. Ті, хто тут
побував, кажуть, що це місце має особливу цілющу енергетику

112. Пам’ятник
Матвію Хижняку ,
м. Павлоград,
вул. Центральна, 84
113. Пам’ятник поручику
Ржевському ,
м. Павлоград,
вул. Заводська, 44
114. Свято-Покровський
гарнізонний храм ,
м. Павлоград,
вул. Центральна, 1
115. Павлоградський
драматичний театр
ім. Б. Захави,
м. Павлоград,
вул. Харківська, 65
116. Мавринський майдан
Павлоградський район,
с. Межиріч,
GPS-координати:
48°33’34.92»N, 5°48’19.08»E
117. Карабінівський майдан,
Павлоградський район,
с. Карабінівка.
GPS-координати:
48°36’34.5»N 35°35’33.3»E
118. Булахівський майдан,
Павлоградський район,
с. Карабінівка.
GPS-координати:
48°35’22.7»N 35°40’18.0»E

НЕВІДОМА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА 37

120. Свято-Покровський храм

121. Етнографічний комплекс
«Хата-музей Івана Манжури»

124. Лісовий заказник «Дібровський»

125. Гора рекордів
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ЗАГАДКОВІ СКАРБИ СИНЕЛЬНИКІВЩИНИ
Дивовижне історичне різноманіття відрізняє наш край. Тут переплетені віки й імена, події
й культури.
В селі Рубанівське діє відомий на всю Україну Свято-Покровський храм (120), збудований
родовою дворянкою на честь свого сина – декабриста. А у кількох десятках метрів від храму
розташувався музей українського казкаря Івана Манжури (121). Фольклорист, поет та
етнограф Іван Манжура мандрував хуторами і селами різних губерній, збираючи народні
легенди та казки. Цей автор для України має таке ж значення, як Андерсен для Данії, брати
Грімм для Німеччини, Шарль Перро для Франції. Тож побачити місце, де народжувалися
українські казки, буде цікавим для туристів будь-якого віку.
Садиба пана Герцевича (122) – старовинна будівля, що прикрашає собою с. Петрівку
протягом більш ніж 250 років. Садиба побудована з червоної цегли власного виробництва пана
Герчевича, яка має гравіювання А.Г. Особливою частиною садиби є підвали, у яких зберігається
стала температура, тому саме тут проходить дегустація, на якій туристів частують вином та
різноманітними ласощами.
Ні вдень, ні вночі не змовкає тихий шелест джерела Винницького колодязя (123), що біля
с. Хороше. У давнину місцевий пан планував тут збудувати винний завод, про що свідчать
залишки старої цегли. Чи виробляли тут вино, не пам’ятають навіть старожили, а от вода у
місцевому джерелі прозора й чиста.
Гордість села Великомихайлівка – найстаріший заказник Дніпропетровщини Дібрівський
ліс (124), з яким пов’язуються всі маршрути батька Махна на Покровщині. Цей ліс є
справжньою природною й історичною перлиною регіону. Тут є Барський водопій, Василькові
скелі та залишки 400-річного дубу, під яким творилася велика історія махновського руху.
Товщина його стовбуру до 5-ти метрів, радіус крони — понад 20 м. Проте дожити донині цілим
і неушкодженим дереву не судилося — віку вкоротила блискавка. І тепер від Дуба смерті
залишилася тільки спиляна нижня частина стовбура, який можуть охопити, взявшись за руки,
не менше п’яти чоловік. За дубом над річкою Вовчою височіють Марушкинi скелі, де колись
були махнівськi схованки.
Найпопулярніше місце Миколаївської громади – Герцева гора, яка вважається найвищою
точкою Дніпропетровщини. Нині її називають Горою рекордів (125), адже тут знаходяться
2 рекорди України «Найбільший металевий герб України» заввишки 4,5 м, завширшки – 3,5 м
та «Найбільша металева підкова», висота якої 3.40 м, ширина – 2.85 м. Цей край є популярним
серед велотуристів. Окрім спортивного захоплення гості громади мають можливість побувати
у майстерні автентичного одягу Валентини Бєлік (126). Тут можна не тільки насолодитись
показом мод, а й приміряти образи на себе та зробити неперевершені фото на згадку.
І для завершення позитивних вражень у можна зануритися у час, коли газети та
листівки друкували величезні машини-лінотипи у покровській друкарні (127), де набиралася
газета батька Махна «Шлях до волі»

120. Свято-Покровський
храм ,
Синельниківський район,
с. Рубанівське,
вул. Некрасова,10
121. Етнографічний
комплекс «Хата-музей Івана
Манжури»,
Синельниківський район,
с. Рубанівське
122. Садиба пана Герцевича,
Синельниківський район,
с. Петрівка, GPS-координати:
48°24’45.2»N 36°18’55.4»E
123. Природне джерело
«Винницький колодязь»,
Синельниківський район,
с. Хороше, GPS координати:
48°33’04.1»N 36°28’00.3»E
124. Лісовий заказник
загальнодержавного
значення «Дібрівський»,
Синельниківський район,
с. Великомихайлівка,
GPS-координати:
51°44′ 47.4″N, 26°6′1.7″E
125. Гора рекордів,
Синельниківський район,
с. Миколаївка.
GPS-координати:
48°24’56.8»N 36°18’26.6»E
126. Майстерня
автентичного одягу ,
Синельниківський район,
с. Миколаївка.
вул. Першотравнева ,174
127. Покровська друкарня,
смт Покровське,
просп. Д.Яворницького,111
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ:
• http://tourism.dp.gov.ua/
• https://womenplus.com.ua/
• https://www.facebook.com/womenplus.dnepr
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Для нотаток
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