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МОЄ МІСТО – УНІКАЛЬНЕ МІСЦЕ НА ПЛАНЕТІ 

Т.О. Куцак. А. В. Маруняк.           

Моє місто – унікальне місце на планеті.  

Дослідження є спробою довести , що 

Херсон – це сучасне, цікаве та унікальне 

місто, яке має чим здивувати та розважити 

як і туриста, так  і свого мешканця. Показа-

ти, що у Херсоні є місця для активного від-

починку, для духовного збагачення та для 

просто приємного проведення часу з друзя-

ми або сім’єю. 

T.A. Kutsak, A.V. Marunyak. My city 

isa unique place on the planet. The article is 

the wayto show thatKhersom is a modern, 

exciting and unique city. Also it has a lot of 

things to astonish and to amuse tourists and 

local citizens. To show that Kherson has 

places for active leisure, self-enrichment and 

for pleasant spending your free time with 

friend or family. 

 

Вступ. Місто Херсон має вдосталь способів та місць, де його жителі 

та туристи можуть  відпочити або просто весело провести час. Провівши 

дослідження, я ознайомився з чималою кількістю організацій, які раді пос-

лужити людям. 

Матеріал і результати дослідження.Своє дослідження я почав с 

Клубу Активного Відпочинку «Адреналін» (KAVA). 

Цей клуб створено у 2008 році 

для тих,  хто любить яскраве життя, 

активний відпочинок на природі, ек-

стрим і веселе проведення часу. 

Основні напрямки діяльності: 

• активний відпочинок на при-

роді; соціальні проекти; 

• корпоративний відпочинок. 

KAVA дарує активний відпочи-

нок, море емоцій дозволяє відірвати-

ся від буденного життя. Це – відпо-

чинок серед стихій природи; відк- Рис. 1 
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риття нових можливостей і коло дру-

зів.  

Основні напрямки: 

• Пейнтбол. Це один із найпопулярніших видів активного відпочин-

ку. «Адреналін» надає усе необхідне спорядження, і обов’язково інструкто-

ри не залишать Вас без уваги. 

 

 
 

Рис. 2 

 
 

Рис. 3 

• Велотури. Велосипеди типу крос-кантрі, захисне спорядження та 

інструктори зроблять Ваш відпочинок безпечним. Але це не просто велоп-

рогу- 

янка, це вело-квести, вело-походи горами Криму, 

вело-екскурсії  тощо. 

• Похід. Крим чи Карпати? Будь-яка точка 

країни. 

• Водні тури. Усе, що пов’язано з водою. 

Починаючи з подорожі на байдарках, закінчуючи 

дайвінгом. 
 

Рис. 4 

 
 

Рис. 5 

 
 

Рис. 6 
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• Фабрика холодної зброї. Стрільба із лука та арбалету не тільки чу-

довий спосіб добре провести час, а ще це непогано тренує й зміцнює тіло. 

Наступною моєю зупин-

кою став проект «Зелені хутори 

Таврії». 

Це єдиний у східній Євро-

пі історико-розважальний ком-

плекс такого масштабу. Площа 

Хуторів у два рази більша за 

площу такої держави, як Вати-

кан. 

Сучасні Зелені Хутори Та-

врії з’явились на місці давніх 

хуторів, які існували тут до по-

чатку 20-го століття. Саме тут 

відроджуються тра-  

Рис. 7 

диції наших пращурів і практично забуті ремесла, які кожен зможе спробу-

вати. А слово «Зелені» в назві комплексу означає не тільки колір луків й 

гаїв, а й ставлення до навколишнього середовища. 

Свіже чисте повітря, різноманіт-

тя тваринного та рослинного світу - 

все це дякуючи тому, що тут пере-

тинаються степи Таврії та Дніпров-

ські плавні. Наука називає такі місця 

– геоекотони. 

Якщо поєднати чарівність при-

роди і все, що тут може спробувати 

відпочиваючий, то це виражається 

словами «поєднати приємне з кори-

сним». 

Рис.8 

Проект реалізується в Північному Причорномор'ї, в Херсонській об-

ласті України, історичній Північній Таврії, в районі, що прилягає до ни-

зов’я Дніпра. Центром проекту буде хутір «Чайка», який вже кілька років 

працює в «зеленому» туризмі. Хутори будуть тематичні - Ковальський, 

Гончарний, Козацький, Рибальський, Казковий, Циганський та ін. Наприкі-

нці 2010 року вже працювало 10 хуторів. 
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Рис. 9 

Також в рамках проекту 

планується організація туристич-

них маршрутів з комплексу «Зе-

лені хутори Таврії» в інші турис-

тичні об'єкти  Херсоншини - біо-

сферний заповідник Асканія-

Нова, заповідник Буркути, піща-

на арена Олешкінская пустеля, 

Чорноморський біосферний запо-

відник. 

Основною  концепцією  проекту  

є гармонійне   поєднання   куль-

турно- просвітницької, 

екологічної та розважально-ігрової складових  на базі синтезу  

історії краю, екології і сучасного мистецт-

ва для розвитку т.зв. "м'якого" або еколо-

гічного туризму. Основна група туристич-

но-екскурсійних об'єктів (власне, "Дев'ята 

паланка") розміщується на Лівобережжі 

Дніпра, на межі Голопристанського та 

Цюрупинського районів в безпосередній 

близькості від автотрас Херсон - Чорно-

морське узбережжя Херсонщини (Заліз-

ний Порт, Лазурне, Скадовськ) та Одеса-

Сімферополь. 

Рис. 10 

Відстань до Херсона - 30 км,  до Чорного моря - 60 км.  

Друга назва пов'язана з козацької історією краю часів Олешківської 

Січі та Прогноєвської Паланки.    

На території вольностей Війська Запорізького Низового було 8 Пала-

нок (областей або районів)  

Дев'ята не схожа ні на жодну з них, як були не схожі один на одного 

хутора на Таврійських землях. Адже, що, здавалося б, спільного між скро-

мним козацьким зимовником і всесвітньо відомою Асканією-Новою, яка 

теж зросла з хутора - німецької колонії ... Дев'ята паланка взагалі явище до-

сить унікальне. В Україні, зокрема, подібного не було. "Парк первісної ку-

льтури", "Венеція на суші", "Шлях несподіванок" - усі ці визначення не то-

чні, проте щось є і від кожного. 
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Перейдемо до «закрито-

го» відпочинку.  А найкраще 

для цього місце це ТРЦ  «Фа-

брика».  Це комплекс розмі-

ром 82 000 м2. Це супермар-

кет, численні магазини одягу, 

техніки, аксесуарів тощо.  Тут 

також розташований 6-

тизальний кінотеатр, декілька 

3-Д кінотеатрів, а також клуб 

настільного тенісу, боулінг, 

більярд, розважальний центр 

для дітей, каток, басейн та 

тренажерна зала. 

 
Рис. 11. Вхід до «Фабрики» 

Це місце порадує Вас також своїм оригінальним та яскравим інтер’єром. 

 

Рис. 12 Рис.13 

Далі я відправився до краєзнавчого 

музею. Це найбільше зібрання матеріалів, 

свідчень і предметів з історії та культури 

Херсонщини, найвідоміша музейна скарб-

ниця на півдні України. 

У фондах музею близько 70000 експо-

натів (10 000 в експозиції). Має 3 відділи: 

природи, дореволюційного минулого (ар-

хеологічні знахід-ки бронзової доби,  

скифські   пам'ятки,  матеріали   з   Ольвії, 
 

Рис. 14. Краєзнавчий музей 

слов'янських поселень 9-11 ст.)  і радянської історії. Два роки назад при музеї 

відкрили експозицію, присвячену історії космонавтики (понад 5000 експонатів). 
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Це не єдиний музей у Херсоні. 

Після краєзнавчого музею моє дослі-

дження перейшло до Херсонського ху-

дожнього музею. У постійній експози-

ції увазі відвідувачів пропонується: 

• іконопис XVII – поч. XX ст. 

• російське мистецтво XVIII - I 

пол. XIX ст. 

• українське і російське мистецт-

во II пол. XIX - поч. XX ст. 
 

Рис 15. Художній музей 

Цей музей є однією із найцікавіших музейних зібрань України. Художня 

колекція музею нараховує близько 10 000 експонатів. 

Також у Херсоні є близько 23-х бібліотек та державних архівів, які відк-

риті для всіх гостей. 

 
Рис. 16. Бібліотека ім. Олеся Гончара 

 
Рис. 17. Бібліотека ім. Лесі Українки 

 

Висновки. Закінчивши своє дослідження, я зробив висновок, що най-

більш відвідуваним місцем у місті є ТРЦ «Фабрика». Кількість відвідувачів у 

день – декілька тисяч, а у свята - 100-200 тисяч. Такі місця позитивно вплива-

ють на економічні показники міста, але, на жаль, інтерес  молоді до культурних 

цінностей у рази нижчий.   
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