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Адміністрація району иле, провінції 
Стамбула Туреччина  є головним парт-
нером, такі організації є місцевими 
партнерами: 

генція регіонального розвитку апо-
різької області країна  

уніципалітет міста санті реція  
онд охорони навколишнього середо-

ви а авказу рузія  
уніципалітет міста яла олгарія  

Реалізація проєкту розра ована на два 
роки і ставить перед собою завдання - 
поліп ити стан котуризму, який є ос-
новним джерелом до оду і зайнятості 
населення Чорноморського Регіону. 

рекрасне природне і культурне розма-
їття, сукупно з високим потенціалом ре-
гіону, дозволяє розвивати і роз ирювати 
туристичну діяльність протягом всього 
року. 

ля того, об залучити іноземни  ту-
ристів в регіон на даний момент між-
народний показник є нижчим за серед-
ній  необ ідно роз ирювати туристичні 
продукти та послуги. У зв’язку з цим, ми 
ставимо за мету: урізноманітнити діяль-
ність, в даний час обмежену для інозем-
ни  туристів, відповідно до природного 
і культурного потенціалу  регіону. Будуть 
створені  екскурсійні мар рути та турис-
тичні об’єкти, о збіль ить туристич-
ний потік і над одження. 

ля розвитку екотуризму в п’яти Чор-
номорськи  регіона , ми працюємо над 
створенням 1  мар рутів і 4  локацій. 
Будуть організовані 10 вело,  пі и , 2 
освітні  туристичні мар рути  4 вежі 
для спостереження за пта ами, 2 ре-
креаційні зони, 10 фотобанків і 2 точки 
продажу місцеви  товаровиробників. 

Проєкт Ecotour-Net розпочав роботу  02.04.2019 завдяки 
підтримці «European Union ENI Joint Operational Programme Black 
Sea Basin 2014-2020». Основна мета даного проєкту - розвиток 
екотуризму, сприяючи балансу «захист і використання» 
навколишнього середовища, піклуючись про природні та 
культурні ресурси, покращуючи добробут людей, що живуть в 
країнах Чорноморського басейну. 

ECOTOUR-NET
Ро виток мережі екотури му у 
ре іоні орно о мор
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В апоріз кому регіоні обла товані
 веломар рути

• воденний туристичний  екскурсій-
ний веломар рут від м. Запоріжжя по-
лікультурний центр ім Макса Гранта  
до с. Геленджик    м. Запоріжжя  стрів 

ортиця   - Вільнянські Водоспади, с.р.
Ми айло - ука еве ставок, майстри , 
с.р.Антонівка чаювання та відвідання 
пасіки, культура бджолярства, крафтове 
виробництво  - с.Геленджик, екологічний 
етнічний парк, ставок, рибальство,сади-
ба СЗТ ивосвіт інклюзивні екологічні 
програми, майстер класи, ночівля ар-
чування - ланд афтні парки та овоми-
колаївський кінний завод 1 0км

• дноденний веломар рут від м. Запо-
ріжжя полікультурний центр ім Макса 
Гранта  Реабілітаційний арк ортицької 
національної академії скіфські по ован-
ня, отозона з Альтанки, майстер класи  

 Музей о. ортиця під відкритим небом 
Запорізька Січ, декорації до фільму Та-

рас Бульба - обід на острові ортиця 
стоянка для відпочинку  національні мо-
тиви,   повернення до полікультурного 
центру ім Макса Гранта - 0 км

• 12 рекреаційни  зон на велосипедни  
мар рута .
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Sile District Governorship is the Lead Part-
ner and the below institutions are local 
partners of the project:
Regional Development Agency of Zapor-
izhzhya Region -  Ukraine
Municipality of Xanthi – Greece 
Foundation Caucasus – Georgia
Municipality of Byala – Bulgaria

The project  has a two-year implementa-
tion period, the aim is to improve Eco tour-
ism, which provides significant contribu-
tions in terms of income and employment 
in the Black Sea Region. The great natural 
and cultural variety as well as the high 
potential of the Region, allows for devel-
oping and extending the tourism activities 
all over the year. In order to increase the 
average overnight stay of foreigners in the 
region, which is below the international 
average, it is necessary to expand tourism 
products and services. 

Within this scope, it is aimed to diversify 
the activities which is currently limited to 
specific routes and themes for foreign visi-
tors this is in line with the natural and cul-
tural potentials of the region. To increase 
tourism revenues and visitor numbers, a 
variety of ecotourism activity routes and 
locations will be created. 

18 routes and 48 locations will be brought 
out with the contribution of all partners. Af-
ter the small scale investments, there will 
be 10 cycling, 6 hiking, 2 educational routes 
also it will include 4 bird watching, 32 recre-
ational, 10 photo bank and 2 local product 
locations ready for performing activities.

In Zaporizhzhya region the folloving routs 
were developed after the field studies:

 Two day excursion cycling tour starting 
point – Zaporizhzhya (multicultural centre 

ECOTOUR-NET
  

     
ECOTOUR-NET project has been conducted since 02.04.2019 and is 
supported by the “European Union ENI Joint Operational Programme 
Black Sea Basin 2014-2020”. The overall objective of the Project is 
to contribute the development and diversification of ecotourism 
activities, taking care of natural and cultural resources “protection 
& use” balance in order to improve the welfare of the people in the 
Black Sea Basin. 
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The House of Max Grant); finishing point 
Gelendgik village – Distance 160 km.  

Zaporizhzhya – Khortytsya island - Vil-
nyanski Waterfalls - Natalovka village 
– Ivanna-Anovka village (waterfall) -   My-
hailo-Lukashevo village (reservoir, crafts-
man) – Antonovka district (afternoon 
tea, visiting bee-garden, the culture of 
beekeeping, crafts ) – Gelendgik village, 
ekological ethnic park,  reservoir , fishing, 
Manor house “Dyvosvit” (inclusive ecolog-
ical programs, master-class, overnight 
stay, meal) – landscape parks and Stud 
Farm Novomykolaivsky region.

 One day excursion cycling tour starting 
point – Zaporizhzhya (multicultural centre 
The House of Max Grant) to Khortytsia 
island – Distance 30 km. Zaporizhzhya – 
Rehabilitation Park of National Academy 
Khortytsia Island  (Scythian kurgan tombs, 
photo zone from Altanka, master class) – 
Open Air Khortytsia Museum (Zaporizhzhia 
Sich – decorations from the historic film 
Taras Bulba) – Lunch, rest area (national 
motives) – Zaporizhzhia multicultural cen-
tre The House of Max Grant)

 12 recreational areas on the cycling 
routes.
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Запорізька область є одним з головни  
центрів розвитку економіки,  має ве-
ликий промисловий, те нологічний та 
інтелектуальний потенціал. Регіон має 
давню історію та багату багатокультурну 
спад ину. сторія регіону починається з 
давні  часів. Ар еологічні зна ідки в цій 
місцевості демонструють, о скіфи-ко-
чівники ме кали там дві-три тисячі ро-
ків тому. авно торговий ля  від варя-
гів до греків перетинав острів ортиця. 
Регіон має вигідне економіко-географіч-
не положення та розвинену транспорт-
ну інфраструктуру.

Запорізька область - перлина степової 
України. Вільнянський район - один із 
районів Запорізької області. ейзаж 
- виляста степова рівнина з балками 
денами , о йдуть у напрямку річок. 

Річка Мокра-Московка - ліва річка ні-
пра - одна з мен и  річок в Україні. ї 
довжина - 2 км. а річці було зроблено 
дев’ять ставків, є кілька невелики  водо-

Zaporizhzhia oblast (region) is one of the main 

centers for development of the economic, in-

dustrial, technological and intellectual poten-

tial of Ukraine. The region has a long history 

and rich multicultural heritage. The region’s 

history starts in ancient times. Archaeologi-

cal findings in this area demonstrate that the 

Scythian nomads lived there two or three thou-

sand years ago. Long time ago, the trade route 

from the Varangians to the Greeks crossed the 

island of Khortytsia. The region has a favorable 

economic and geographical position and a de-

veloped transport infrastructure.

Zaporizhzhia oblast is a pearl of the steppe 

Ukraine. The Vilniansk rayon is one of the ray-

ons in Zaporizhzhia oblast. The landscape is a 

billowy steppe plain with balkas (denes) going 

in the direction of the rivers. The Mokra Mosk-

ovka River - the left feeder of the Dnipro - is one 

smaller rivers in Ukraine. Its length is 62 km. 

Nine ponds were made on the river and there 

are several small waterfalls. There are famous 

granite deposits along the river. Flora and fau-

ZAPORIZHZHYA
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спадів. Уздовж річки є відомі родови а 
граніту. лора і фауна арактерні для 
степової зони.  ме канців району 
проживають у села .  основна діяль-
ність - виро ування сільськогосподар-
ськи  культур.

У межа  обласного центру, міста Запо-
ріжжя, зна одиться острів ортиця.

стрів - місце історичної запорізької 
козацької вільниці. ортиця - найбіль-

ий острів ніпра та найбіль ий річ-
ковий острів Європи. стрів ортиця 
- це унікальний природно-історичний 
комплекс.

котуризм - це екологічна подорож до 
недоторкани  природни  територій з 
метою вивчення природни   та культур-
ними пам’яток, о допомагає о ороня-
ти природу, забезпечує активну участь 

na are typical for the steppe zone. 65% of the 

rayon residents live in villages. Their basic ac-

tivity is growing crops.

Within the boundaries of the regional center, 

the city of Zaporizhzhia, there is Khortytsia Is-

land - the place of the historical Zaporizhzhia 

Cossack freemen. Khortytsia is the largest is-

land on the Dnipro and the largest river island 

in Europe. Khortytsia Island is a unique natural 

and historical complex.

Ecotourism is an eco-friendly travel towards 

intact natural territories in order to explore and 

admire nature and cultural attractions, which 

helps to protect the Nature, ensures active par-

ticipation of local people in social and econom-

ic life and gaining benefits from this process. 

Ecological tourism combines recreational and 

educational opportunities, shapes public con-

sciousness in terms of protection and rational 

use of natural resources.
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місцеви  жителів у соціальному та еко-
номічному житті та отриманні вигод від 
цього процесу. кологічний туризм по-
єднує рекреаційні та освітні можливо-
сті, формує суспільну свідомість з точки 
зору о орони та раціонального викори-
стання природни  ресурсів.

В даний час екотуризм стає все біль  
популярним, особливо серед молоді і 
ти , то веде активний спосіб життя, то 
оче відвідувати цікаві місця, не витра-

чаючи багато гро ей. Цей вид туризму 
-  пригода  він поєднує в собі всі типи 
подорожей, пов’язани  з активними 
методами подорожей та активного від-
починку на природі, спрямовани  на 
отримання нови  відчуттів, вражень та 

ZAPORIZHZHYA

Ecotourism is currently becoming more and 

more popular, especially among young people 

and those with active lifestyle, who want to 

visit interesting places not spending a lot of 

money. This type of tourism is an adventure; it 

combines all types of journeys associated with 

active methods of travelling and outdoor rec-

reation activities aimed at obtaining new sen-

sations, impressions, and getting fit. The devel-

opment of ecological tourism helps to create a 

good touristic image of the region, contributing 

to increase in domestic and international tour-

ist flow.

Zaporizhzhia oblast has very favorable condi-

tions for the development of ecotourism poten-

tial. The development of eco-tourism enables 

reducing man-made burden on an individual 
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by changing one’s behavior and encouraging to 

visit places with unchanged or slightly changed 

natural environment. Developing ecotourism 

infrastructure preserves untouched, “pristine” 

nature, helps meet the needs of visitors, bene-

fits the local community and opens up opportu-

nities to provide money to local budgets.

настрою. Розвиток екологічного туриз-
му допомагає створити оро ий турис-
тичний імідж регіону, сприяючи збіль-

енню внутрі нього та міжнародного 
туристичного потоку.

Запорізька область має дуже сприят-
ливі умови для розвитку екотуристич-
ного потенціалу. Розвиток екотуриз-
му дозволяє змен ити те ногенне 
навантаження на людину, змінюючи 
поведінку та зао очуючи відвідувати 
місця з незмінним або де о зміненим 
природним середови ем. Розвиток 
інфраструктури екотуризму зберігає не-
доторкану, незайману  природу, допо-
магає задовольнити потреби відвідува-
чів, приносить користь місцевій громаді 
та відкриває можливості  до залучення 
інвестицій до місцеви  бюджетів.
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уристи ні лока ії 
острова орти
Khortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia IslandKhortytsia Island
Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places Visiting Places 
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Max Grant Multicultural Center

ул тикул турний ентр 
імені акса ранта

KHORTYTSIA

Центр проводить культурні за оди та 
об’єднує ініціативни  людей, зацікав-
лени  в отриманні знань. Тут прово-
дяться різні конференції, літературні 
вечори, мистецькі за оди та зустрічі з 
цікавими людьми, які едро діляться 
своїми ідеями та досвідом. Центр є іде-
альним місцем для людей, які отіли б 
познайомитися з новими людьми, о 
мають спільні інтереси, мають бажання 
пізнати культуру різни  країн, зокрема 
зраїлю.

The center conducts cultural activities and 

brings together proactive people that are 

interested in gaining knowledge. It hosts var-

ious conferences, Literature Evenings, art 

events and meetings with interesting people 

who generously share their ideas and experi-

ences. The center is an ideal place for people 

who would like to meet new people with com-

mon interests, learn the culture of different 

countries, in particular Israel. An important 

element of the Multicultural Center is its li-

brary, where an interested reader will find 

KHORTYTSIA ISLAND
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Важливим елементом Мультикультурно-
го центру є його бібліотека, де зацікавле-
ний читач знайде єврейську, англійську, 
румунську, німецьку, польську літера-
тури, переклади світової літератури, 
публікації про зраїль, та опубліковану 
пресу  Європейського союзу. а терито-
рії центру є різні фотозони три повер и 
центру оформлені тематично . Кожен з 
трьо  повер ів є висвітленням єврей-
ської культури, наприклад, на пер ому 
поверсі є Стіна плачу, а на другому - сті-
ни в античній Європі, о ілюструють 
єврейство. У Центрі можна придбати 
сувеніри із Запоріжжя та оригінальні 
роботи місцеви  удожників. Це приєм-
не та ти е місце стане пер ою зупинкою 
у ва ому велосипедному турі.

Jewish, English, Romanian, German, Polish 

literature, translations of world literature 

works, publications about Israel, the Europe-

an Union, and current published press.

There are various photo zones (three floors of 

the center are decorated thematically) within 

the territory of the center. Each of the three 

floors is a coverage of Jewish culture, for ex-

ample, there is the Wailing Wall on the first 

floor and the Ancient-Europe-style walls il-

lustrating Jewry - on the second. You can buy 

souvenirs of Zaporizhzia and original works of 

local artists in the Center.

This nice and quiet place will be the first stop 

in your cycling tour.
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Rehabilitation Park Of The Khortytsia National Training And 
Rehabilitation Academy

Реабіліта ійний парк орти кої а іонал ної 
нав ал но-реабіліта ійної кадемії

KHORTYTSIA

У мальовничому куточку острова ор-
тиця розта овано реабілітаційний 
парк, дружній до людей з особливими 
потребами. арк дає можливість до-
торкнутися цим людям до унікальної 
природи острова ортиця, яка напов-
нює кожну людину життєвою енергією. 
В реабілітаційному парку є чудові фото-
зони. З паркової альтанки відкриваєть-
ся надзвичайний вид на ніпро.В парку 
розта ований фонтан у формі сфери, 
де людина може зайти в середину ньо-
го і відчути ефект водоспаду. а парко-
вій алеї розта оване величезне панно 
з живи  рослин у формі Мапи світу. 

There is a rehabilitation park friendly to peo-

ple with special needs in a picturesque spot of 

Khortytsia Island. The park is an opportunity 

for these people to get in touch with the unique 

nature of Khortytsia Island, which fills each in-

dividual with vital energy. There are wonderful 

photo zones in the rehabilitation park.

The Park Alcove opens incredible view on the 

Dnipro. The park has a sphere-like fountain 

where you can enter the inside of the foun-

tain and feel the effect of a waterfall. There is 

a huge World Map Panel of live plants in the 

park alley.
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Memorial And Tourıst Complex “Scythian Stan” (Zorova Mohyla)

еморіал но-туристи ний комплекс 
“Скі с кий Стан” орова о ила

е на початку  століття на ортиці 
налічувалось 12  курганів різни  іс-
торични  епо . о на и  днів вціліло 
ли е 2 . Скіфський стан  це музей під 
відкритим небом. а території, о ся-
гає близько п’яти гектарів, зараз можна 
побачити 11 курганів. За часів козацтва 
ця точка використовувалася як сторожо-
вий пункт  на вер ині кургану стояла 
спеціальна дозорна сигнальна вежа  
Бекет, з якої можна було завчасно по-
бачити наближення ворога і оповістити 
про це військо. Саме з ба ти на Зоровій 
Могилі відкривається найкра ий вид 
на курганний комплекс. руга частина 
комплексу  зібрання кам’яни  фігур, 
побутови  предметів, могильни  каме-
нів, кам’яни  рестів та ін и  виробів з 
каменю. Колекцію розставлено у формі 
кола, символізуючи сонячний диск або 
колесо, які мали сакральне значення 
для народів, о населяли ці землі.

At the beginning of the 20th century, there 

were 129 mounds of various historical eras on 

Khortytsia. Only 28 are left to this day. The 

Scythian Stan is an open-air museum. With-

in the territory, which is about five hectares, 

now one can see 11 mounds. In the time of 

the Cossacks, this point was used as a watch 

point - there was a special scouting flag tower 

- Becket on the top of the mound, from which 

it was possible to see the approach of the en-

emy in advance and to notify the army about 

it. The tower on the Zorova Mohyla is within 

the best sight of the mound complex. The 

second part of the complex is a collection of 

stone figures, household items, gravestones, 

stone crosses and other stone products. The 

collection is arranged in the shape of a circle, 

symbolizing the solar disk or wheel, which 

were sacred to the peoples who inhabited 

these lands.
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Historical And Cultural Complex
 “Zaporizhzhia Sich”

сторико-кул турний 
комплекс « апорі ка Сі »

Січ була столицею козацького краю, 
його адміністративною, релігійною, ді-
ловою та військовою силою. Численні 
історичні свідчення та народна твор-
чість передали нам пам’ять про Запо-
різьку Січ - одну з пер и  січей, яка ви-
никла в  столітті, коли козаки стали 
піонерами південної частини України. 

The Sich was the capital of the Cossack re-

gion, its administrative, religious, business 

and military center. Numerous historical evi-

dence and folk art passed us the memory of 

the Zaporizhzhia Sich - one of the first siches 

that arose in XVI century when the Cossacks 

pioneered the southern part of Ukraine. Ostap 

Dashkevych and Dmytro Vyshnevetskyi, the 

KHORTYTSIA
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first leaders of the Cossacks, were connected 

with Khortytsia in their activities.

The historical and cultural complex “Zapor-

izhzhia Sich” reproduces the image of the 

Cossack capital and the atmosphere of the 

Cossack times. It brings together the most 

interesting elements of architecture, culture, 

everyday lifestyle of the Zaporizhzhia Cos-

sacks. There are Cossack kurins (wigwams), 

a forge, a pottery, a tavern and a Greek house 

for receiving ambassadors. In the center of the 

complex there is the church and the square 

where the Cossacks gathered rada (council), 

elected their atamans (leaders) and took epy 

the most important decisions. The Cossacks’ 

стап а кевич та митро Ви не-
вецький, пер і провідники козацтва, 
у своїй діяльності були пов’язані з ор-
тицею.

сторико-культурний комплекс Запо-
різька Січ  відтворює образ Козацької 
столиці та атмосфери козацьки  часів. 
Вона об’єднує найцікаві і елементи 
ар ітектури, культури, побуту запо-
різьки  козаків. Тут є козацькі утори 
вігвами , кузня, кераміка, инок та 

грецька ата для прийому послів. У 
центрі комплексу зна одиться церква і 
пло а, де козаки збирали раду, обира-
ли свої  отаманів ватажків  і прийма-
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ли найважливі і рі ення. Будинки ко-
заків оформлені як музейні експозиції 
на основі достовірни  історични  дани  
із використанням оригінальни  ідей 
та предметів ти  часів. Центральною 
будівлею Січі є діюча церква окрови 
За исна завіса Святої ані , де прово-

дяться традиційні богослужіння. Комп-
лекс оточений укріпленнями, такими 
як високі вали, глибокі рови та огорожа 
з дерев’яни  загострени  колів.

Запорізька Січ стала традиційним міс-
цем проведення національни  фести-

KHORTYTSIA

buildings are furnished as museum exposi-

tions based on reliable historical data using 

original ideas and objects of those times. The 

central building of the Sich is the functioning 

Church of Pokrova (the Protecting Veil of the 

Holy Lady) where traditional worship services 

are held. The complex is surrounded by forti-

fications, such as high ramparts, deep moats 

and a fence made of wooden pointed stakes.

The Zaporizhzhia Sich has become a tradi-

tional venue for the national festivals, such 

as “Pokrova on Khortytsia” and “Easter on 

Khortytsia”, which attract thousands of tour-



TOURIST PEARLS OF ZAPORIZHZHYA REGION 29

валів, таки  як окрова на ортиці  
та Великдень на ортиці , які ороку 
приваблюють тисячі туристів. Вони 
приїжджають відвідувати оригінальні 
майстер-класи з розпису писанок, ке-
раміки, а також концерти, урочистості 
та ін і видови ні за оди.

оїздка на Запорізьку Січ  дозволяє 
зв язатися зі славним минулим Укра-
їни, побачити бої на абля , взяти 
участь у козацькій підготовці, побачити 
музей козачи  люльок та покататися на 
коня . Все це зали ає незабутні вра-
ження завдяки неповторній атмосфері 
та історичному ду у козацтва.

ists every year. They come to attend original 

workshops on painting Easter eggs, pottery, 

as well as concerts, celebrations and other 

spectacular events.

A trip to the “Zaporizhzhia Sich” allows  etting 

in touch with the glorious past of  kraine, see 

saber fights, take part in the Cossack training, 

see the museum of the Cossacks’s smoking 

pipes and ride horses. All this leaves unforget-

table experiences due to the unique atmos-

phere and historical spirit of the Cossacks.
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Zaporizhzhia Cossacs History
Museum Of The “Khortytsia” National Reserve

у ей історії апорі ко о ко а тва 
а іонал но о аповідника « орти »

KHORTYTSIA

Запорізький кінний театр  це унікаль-
на програма, яка пропонує жителям і 
гостям міста фольклорно-етнографіч-
ні вистави, козацькі ігри та розваги. 
Театралізована вистава про одить на 
імпровізованій сцені. рограма вклю-
чає трюки на коня , вправи зі списа-
ми, аблями та батогом, за оплюючі 
козацькі ігри та розваги. роводиться 
старовинний ритуал освячення у ко-
заки  з врученням почесної грамоти на 
пам’ять. ісля закінчення виступу мож-
на покататися на коня , а також придба-
ти вироби ковалів, гончарів, скіфські 
прикраси, вироби з національною ви-

ивкою, петриківський розпис, сімейні 
обереги та українські сувеніри. Ва ій 
увазі представлена експозиція зброї 
часів громадянської війни, а також екс-
травагантна уніформа ортицьки  во-
їнів. Крім цього, можна ознайомитися 
з унікальною експозицією старовинни  
прасок. Колекція налічує біль  ніж 200 
екземплярів та постійно поповнюється. 
Будуть цікаві й ін і предмети народно-
го побуту 1 -20 століть, а також експо-
зиція українськи  ру ників та вітряний 
млин. а території Кінного театру діє 
клуб вер ової їзди, де збираються лю-
бителі коней, вер ової їзди та кінного 
спорту. 

Today the Zaporizhzhia Cossacks History Mu-

seum on Khortytsia is one of the most popular 

places for tourists to visit and one of the richest 

on historical materials places in Zaporizhzhia 

oblast. The museum has many interesting 

exhibitions dedicated to almost all aspects of 

the history of Khortytsia Island. The exhibition 

“Khortytsia in Ancient Times” tells about the 

period of Khortytsia’s history from the late Pale-

olithic to the early Iron Age.

The exposition “Khortytsia Island in the Times of 

Kievan Rus” is represented by numerous histori-

cal findings of this time. The exposition “The Pe-

riod of the Zaporizhzhia Cossacks” is represent-

ed by a collection of Cossack weapons. Here are 

models of arts and the Cossack ship - Chaika. 

The exposition “Cossack Boats” is located in an-

other location - the “Marine Museum” is located 

next to the Horsemen Theater. To date, the mu-

seum has collected more than 32 thousand mu-

seum items. The exposition and three dioramas 

are constantly open for excursions: “Battle of the 

Kyiv prince Sviatoslav”, “Military Council in the 

Sich”, “Liberation of the city of Zaporizhzhia”. Not 

far from the museum on Khortytsia Island there 

is a stone pillar on which it is written that Prince 

Sviatoslav (the son of Princess Olha) was prob-

ably killed here. There is also a mysterious black 

stone, which is believed to have great magical 
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power. The observation area of the museum and 

its territory became a platform for official and 

cultural events. Oath-taking of lyceum students, 

police and military personnel is held here. It was 

from the roof of our museum that October 14 

was declared to be a public holiday - Defender of 

Ukraine Day. Here is within a magnificent sight 

of the Dnipro, rocky rapids and the DniproHEP. 

A state flag flies next to the museum on a large 

mound. There is the “Tarasov’s path” to the mu-

seum along the coast, dedicated to the stay of 

the young poet - T.H. Shevchenko - on Khortyt-

sia in the summer of 1843. It is accompanied by 

excerpts from the works of Great Kobzar, which 

mention Khortytsia, the rapids of the Dnipro, the 

Big Meadow of Zaporizhzhia and Zaporizhzhia 

Cossacks. There is the “Cossack Circle” nearby - 

the large-scale festival “Pokrova on Khortytsia” 

is held traditionally here, which gathers thou-

sands of residents and tourists.

оруч з кінним театром розта ова-
ний Музей судноплавства . Територія 

одніпров’я і зокрема острів ортиця 
були свідками безлічі вагоми  історич-
ни  подій. днією з яскрави  сторінок 

 століття на на и  земля  була 
російсько-турецька війна 1 -1  
рр.  Цим пояснюється наявність вели-
кої кількості затоплени  човнів біля 
берегів ортиці. ід час пер ої росій-
сько-турецької війни кораблі російської 
ескадри не змогли пройти через дні-
провські пороги до Чорного моря та 
були затоплені. очинаючи з 1  р. 
кораблі почали піднімати з дна ніпра 
та вди ати в ни  життя  вже як в му-
зейні експонати.

Сьогодні у відвідувачів є можливість по-
бачити на власні очі та доторкнутись до 
унікальної колекції козацьки  човнів та 
якорів, аналогів яки  немає в світі.
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Horsemen Theater “Zaporizhzhia Cossacks”

еатр вершників
« апорі кі ко аки»

KHORTYTSIA

Horsemen Theater “Zaporizhzhia Cossacks”

еатр вершників
« апорі кі ко аки»

KHORTYTSIA
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Zaporizhzhia Horsemen Theater is a unique 

program that offers the folklore and ethno-

graphic performances, Cossack games and en-

tertainment to the residents and guests of the 

city. The theatrical performance takes place 

on an improvised stage. The program includes 

tricks on horses, exercises with spears, sabers 

and a whip, exciting Cossack games and enter-

tainment. An ancient ritual “Rite of passage 

into Cossacks” is held with the presentation 

of an honorary certificate as a keepsake. After 

the performance, one can ride horses, as well 

as purchase products of blacksmiths, potters, 

Scythian jewelry, products with national em-

Запорізький театр вер ників - це уні-
кальна програма, яка пропонує фоль-
клор і етнографічні вистави, козацькі 
ігри та розваги для жителів та гостей 
міста. Театралізоване дійство відбува-
ється на імпровізованій сцені. рограма 
включає фокуси на коня , вправи зі спи-
сами, аблями та батогом, за оплюючі 
козацькі ігри та розваги. роводиться 
давній ритуал бряд пере оду в коза-
ки  з врученням почесної грамоти на 
пам’ять. ісля вистави можна поката-
тися на коня , а також придбати виро-
би ковалів, гончарів, скіфські прикраси, 
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KHORTYTSIA

вироби з національною ви ивкою, пе-
триківським розписом, сімейні обереги 
та українські сувеніри. Ми пропонуємо 
експозицію зброї часів громадянської 
війни, а також екстравагантну форму 
солдатів ортиці. Крім того, ви можете 
побачити унікальну експозицію старо-
винни  прасок. Колекція налічує понад 
200 одиниць і постійно оновлюється. 
н і предмети побуту 1 -20 століть, а 

також експозиція українськи  ру ників 
та вітряк будуть вам цікаві. а території 
Театру вер ників працює клуб вер ової 
їзди, де збираються любителі коней, 
вер ової їзди та кінного спорту.

Біля Театру Вер ників є Морський 
музей . ридніпровська територія, зо-

broidery, Petrikov painting, family charms and 

Ukrainian souvenirs. We provide an exposition 

of weapons from the time of the Civil War, as 

well as an extravagant uniform of the Khor-

tytsia soldiers. Besides, you can see the unique 

exposition of antique irons. The collection to-

tals more than 200 items and is constantly 

updated. Other household items of the 19-20 

centuries, as well as an exposition of Ukrainian 

towels and a windmill will be interesting for 

you. There is a riding club within the territory of 

the Horsemen Theater, where lovers of hors-

es, horse riding and equestrian sports gather. 

There is the “Marine Museum” near the Horse-

men Theater. The Poddniprovie territory and 

in particular Khortytsia Island have witnessed 

many significant historical events. One of the 

brightest pages of the 18th century on our lands 
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was the Russo-Turkish war of 1736-1739. This 

explains the presence of a large number of 

flooded boats near the coast of Khortytsia. 

During the first Russo-Turkish war, the ships of 

the Russian squadron could not pass through 

the Dnipro rapids to the Black Sea and were 

flooded. Since 1999, the ships began to be lift-

ed from the bed of the Dnipro and breathe life 

into them - now as the museum exhibitions. 

Today, visitors have the opportunity to see with 

their own eyes and touch the unique collection 

of Cossack boats and anchors, which have no 

analogues in the world.

крема острів ортиця, яка була свід-
ком багатьо  істотни  історични  подій. 

дними з найяскраві и  сторіно  1  
століття на на и  земля  була росій-
сько-турецька війна 1 -1  років. 
Це пояснює наявність великої кількості 
затоплени  човнів біля узбережжя ор-
тиці. ід час пер ої російсько-турець-
кої війни кораблі російської ескадри не 
могли пройти ніпровськими порога-
ми до Чорного моря і були затоплені. 
З 1  року кораблі почали піднімати з 
дніпровського дна і вди ати в ни  жит-
тя - тепер як музейні експонати. Сьо-
годні відвідувачі мають можливість на 
власні очі побачити та доторкнутися до 
унікальної колекції козацьки  човнів та 
якорів, які не мають аналогів у світі.
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Memorial And Tourist Complex “Protolche”

еморіал но-туристи ний 
комплекс «Протол е»

KHORTYTSIA

Меморіально-туристичний комплекс 
ротолче   це прекрасний привід 

для зустрічі з неповторною заповідною 
природою. онад тисячу років тому на 
цьому місці розта овувалось давньо-
руське поселення ротолче, згадуване 
у літописа . снує думка, о поселення 
було своєрідним форпостом на кордоні 
між слов’янським державним угрупуван-
ням і кочівницьким Степом. Мас таби 
пам’ятки, її виключно важливе стратегіч-
не розта ування, дають вагомі підстави 
вважати ротолче однією із залог, з яки  
згодом викристалізувався військово-ад-
міністративний центр  Запорізька Січ. 

ротолче цікаве не тільки з історичного 

Memorial and tourist complex “Protolche” 

are an excellent occasion to meet the unique 

nature reserve. More than a thousand years 

ago, the ancient Russian settlement Protol-

che, mentioned in the chronicles, was located 

at this place.

It is believed that the settlement was a kind of 

outpost on the border between the Slavic state 

group and the nomadic Steppe. The scale of the 

monument, its extremely important strategic 

position, give good reason to consider Protol-

che one of the places, from which the militar-

yadministrative center - Zaporizhzhia Sich was 

subsequently created. Protolche is interesting 

not only from the historical point of view, it is a 
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unique natural monument, an area of absolute 

preservation. A complex of more than 20 lakes, 

stream and islets are the remains of the once 

endless flooded area of the Great Meadow of 

Zaporizhzhia. More than 28 species of animals, 

47 - fishes, 226 - birds live here. “Protolche” is 

located in the southern part of the island, in the 

zone of absolute preservation. There is an inten-

sive process of the historical landscape restora-

tion.

Taking into account the absolute preservation of 

the territory, it is forbidden to drive or bloat by 

any floating crafts, and to enter only being ac-

companied by a reserve worker!

боку, це унікальна пам’ятка природи, 
зона абсолютної заповідності. Комплекс 
з біль е 20 озер, проток та острівців  це 
зали ки колись безкрайнього плавнево-
го масиву Великого угу Запорозько-
го . Тут ме кає біль е 2  видів звірів, 
4   риб, 22   пта ів.  ротолче  зна о-
диться в південній частині острова, у зоні 
абсолютної заповідності. Тут відбуваєть-
ся інтенсивний процес відновлення істо-
ричного ланд афту. З огляду абсолютної 
заповідності території у плавні не можна 
заїжджати або запливати будь-якими 
плавзасобами, а за одити  ли е у су-
проводі працівника заповідника
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коло і но 
истий вид 

транспорту
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ам’ятайте, о кожного разу, коли ви 
їдете на велосипеді, ви робите внесок у 
світ. Велосипед - це найчисті ий тран-
спортний засіб у світі, який забирає у вас 
енергію, забезпечує здоров’я, одночас-
но приймаючи цю енергію, а також пе-
ремі ує вас з одного місця в ін е. к о 
ви  їздите на велосипеді, ви одночасно 
отримуєте особисті зао адження, по-
кра уєте здоров’я та екологію. к о 
ви очете відкрити нові місця та пере-
жити вилини наодинці з природою, 
ви можете легко виїжджати на дороги 
на велосипеді, де важко прої ати авто-
мобілю. Велосипед - це ва  путівник 
у вивченні географії. ам’ятайте, гео-
графію вивчають на велосипеді, а не в 
класі  Ви можете включити велосипедні 
мар рути на острів ортиця та ерлини 
Степової України до свої  планів на ви-
ідні, об на дво  колеса  можна було 

досліджувати Запорізький край.

Remember that every time you ride your bicy-

cle, you contribute to the world. Bicycle is the 

cleanest transportation vehicle in the world 

that takes its energy from you, offers health 

while taking that energy, and also moves you 

from one place to another. If you provide your 

transportation by bicycle, you will have both 

personal savings, health benefits and envi-

ronmental benefits at the same time. If you 

want to discover new places and experience 

moments alone with nature, you can easily 

enter the roads by bicycle where cars are diffi-

cult to enter. Bicycle is your guide to geography 

exploration. Remember, geography is learned 

on the bicycle, not in the classroom! You can 

include Khortytsia Island and Perlyny Stepo-

voyi Ukrayiny cycling routes in your weekend 

plans so that you can explore the Zaporizhzhya 

geography on two wheels.
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Перед виї дом
Для тих, хто їздить на велосипеді лише по місту на короткі 
відстані і планує поїхати довшим маршрутом, може знадобитися 
пройти тренування перед виїздом. Обов’язково навчіться 
користуватися спорядженням, особливо залежно від умов рельєфу 
та місцевості. Велосипед - це персональний вид транспорту, і 
вам потрібно відрегулювати такі параметри, як сидіння та руль, 
відповідно до власного тіла.

ереконайтесь, о 
ва  велосипед добре 
нала тований.

Уникайте використання 
велики  жорстки  
передач. естерні, яки-
ми ви можете крутити 
педалі 0- 0 обертів на 
вилину , дозволяють 

економічно використо-
вувати енергію.

е бійтеся с илів. Гір-
ські велосипеди мають 

естерні, достатньо 
малі, об ви могли під-
німатися на будь-який 

ля . Ви можете підня-
тися на велосипеді по 
кожному с илу, по яко-
му ви можете пройти. У 
топ-моделя  дорожні  
велосипедів може бути 
не достатньо передач. 

еред с илами корисно 
замінити ї  на біль і.

е спускайся дуже 
видко зі с илу, на який 

ти піднявся  Удоскона-
люйте те ніку поворотів, 
контролюйте свій галь-
мівний ля , звертайте 
увагу на дорожні умови.

У випадку проколу 
ини у вас повинні бути 

принаймні дві внутрі ні 
трубки та додаткові 
пластирі. авчіться 
ремонтувати колеса 
заздалегідь.

к о ви їдете зі своїми 
друзями, їдьте один за 
одним, але не поруч. 

скільки той, то позаду 
вас, за и ений від вітру, 
він вона буде відпочи-
вати і зможе замінити 
вас, коли ви втомитесь. 
Це справедливо також 
і для дуже повільни  
підйомів.

е виру айте відразу 
в тривалу подорож. 

а пер ий погляд 
поїздка довжиною у 100 
кілометрів на велоси-
педі здається важкою, 
але пересічній людині 
спортивної статури 
може бути легко. днак 
занадто довга напруга 
різни  м’язів може спри-
чинити травми.

сти і пити дуже важли-
во  Ви повинні спожива-
ти від півлітра до одного 
літра рідини на годину. 
Через півтори години 
слід огодини їсти ось 
на зразок банана, горі ів 
та бутербродів. к о 
ви не їсте, відновлення 
після витраченої енергії 
займе набагато біль е 
часу. ерекусіть, навіть 
як о ви не голодні.
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Before Setting Out
If those who use bicycles for trip only and plan to go to the 
field or a longer trail, they may need to perform trainings 
beforehand. Be sure to learn to use gear, especially 
depending on the terrain conditions and performance. 
The bicycle is a personal vehicle, and you need to adjust 
the settings such as seat and handlebar according to 
your own body. 

Make sure your bicycle 
is well maintained.

Avoid using large (hard) 
gear. The gears that you 
can pedal abundantly 
(60-80 revolutions 
per minute) protect 
your joints and allow 
you to use your power 
economically.

Do not be afraid of 
the slopes. Mountain 
bikes have gears small 
enough to allow you to 
climb any road slope. 
You can climb by bicycle 
every slope that you can 
walk. There may not 
be very small gears in 
top model road bikes. It 
is useful to replace the 
rear gear (rubles) with 
a bigger one before the 
slopes.

Do not go down as you 
take revenge on the 
slope you climbed! 
Improve your cornering 
technique, control 
your braking distance, 
pay attention to road 
conditions.

Your tire will puncture. 
You should have at 
least two inner tubes 
and extra patches with 
you. Learn to repair in 
advance.

If you are going with your 
friends, ride it one after 
another but not side 
by side. Since the one 
behind you is protected 
from the wind, he/she 
will rest and will come 
before you when you are 
tired. This is also true for 
very slow climbs, where 
psychology has replaced 
the wind.

Do not go on a long 
tour at once. Although 
it sounds difficult to 
go 100 kilometres 
by bicycle, it can be 
easy for an average 
fit person. However, 
running the different 
muscles required by a 
bicycle suddenly for too 
long can cause injuries.

Eating and drinking is 
very important! You 
must consume between 
half a litre and one litre 
of fluid per hour. After 
an hour and a half, you 
should eat something 
like banana, nuts and 
sandwiches every hour. 
If you are not fed, it 
would take much longer 
to recover after the 
energy you expended. 
Have a snack even if you 
are not hungry.
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KHORTYTSIA ISLAND

One-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling RouteOne-Day Cycling Route
On Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia IslandOn Khortytsia Island

дноденний 
велосипедний 
маршрут на 
острові орти
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дноденний велосипедний мар рут 
 o t t  по острову ортиця 

починаеться з олікультурного центру 
імені Макса Гранта.

Мар рут пролягає по вул. Сергія Тюле-
ніна, яка обла тована велосипедною 
доріжкою, через міст інженера реобра-
женського. а острові ортиця пропону-
ється декілька велосипедни  мар рутів 
в північну та південну частини острова 
з локацією на території ортицької а-
ціональної навчально-реабілітаційної 
академії. У оді польови  робіт було про-
ведено дві зустрічі фокус-груп за участю 
громадськи  організацій та працівників 
Музею історії запорізького козацтва  а-
ціонального заповідника ортиця , де 
обговорювались велосипедні мар рути 
на острові, а також ля и ї  удоскона-
лення. Мар рут на острів ортиця ми 
розглядаємо у трьо  варіанта   залежно 
від рівня підготовки та погодни  умов. 
Всі три мар рути містять в собі відві-
дування основни  локацій, визначени  
нами. Рельєф місцевості по мар руту 
загалом спокійний. ерепад висот в 
межа  мар рутів становить 0м: най-
ви а точка  локація Скіфський стан , 
найнижчі місця  це пляжі та плавнева 
нижня частина острова ортиця.Макси-
мальний у ил дороги  становить ,1  на 
ділянці 0м. В середньому у ил ля ів 
коливається від -1,  до 1,4 . В цілому 
мар рути не складні і будь-яка людина, 

о вміє їздити на велосипеді і в своє за-
доволення катається по ви ідним або на 
дачу, може ї  подолати.

The Sakralna Khortytsya one-day cycling 

route on Khortytsia Island is offered from the 

Max Grant Multicultural Center. The route 

runs along the Serhii Tiulenyn street, which is 

equipped with a bicycle path, across the bridge 

named after the engineer Preobrazhenskyi. 

There are several cycling routes in the north-

ern and southern parts of the island with a 

location within the territory of the Khortytsia 

National Training and Rehabilitation Academy. 

The ground profile along the route is generally 

flat. The elevation within the routes is 50 m: 

the highest point is the “Scythian Stan” loca-

tion, the lowest places are the beaches and 

the flooded lower part of Khortytsia Island. 

The maximum road grade is 6.1% on a 350 m. 

part. On average, the road grade ranges from 

-1.3% to + 1.4%.

KHORTYTSIA ISLAND
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In general, the routes are not complicated and 

any person who knows how to ride a bicycle and 

rides on weekends at its leisure or to the cottage 

can pass it.

1. Sakral’na-Khortytsya-1-“light blue”: The 

length of the route is 41.3 km. The route is 

mapped along the Dnipro River. The route runs 

along paved roads, as well as country roads, 

paths and beaches. The route provides arms 

from the main route to some interesting places. 

The total route duration is 10 hours.

2. Sakral’na-Khortytsya-2-“yellow”: The 

length of the route is 36.9 km. The route passes 

some places on the beaches and paths, which 

can cause difficulties in unfavorable season. The 

total route duration is 9 hours.

3. Sakral’na-Khortytsya-3-“green”: The length 

of the route is 36.3 km. The route makes the 

most of the paved roads and can be used not 

only for bicycles but also for other small electric 

vehicles. The total route duration is 8 hours.

 «голубий»   
довжина мар руту становить 41, км. 
Мар рут прокладено вздовж узбереж-
жя річки ніпро. ля  пролягає по доро-
га  з твердим покриттям, а також путів-
цями, стежками та пляжами. Мар рутом 
передбачені відгалуження від основної 
траси до окреми  цікави  місць. Загаль-
на тривалість становить 10 годин.

 « овтий»   
довжина мар руту становить , км. 

ля  минає деякі місця на пляжа  та 
стежка , о можуть викликати трудно і 
в несприятливу пору року. Загальна три-
валість становить  годин.

 «зелений»   
довжина мар руту становить , км. 

ля  максимально використовує дороги 
з твердим покриттям та може бути ви-
користано не тільки для велосипедів, а 
і для ін ого малого електротранспорту. 
Загальна тривалість становить

47TOURIST PEARLS OF ZAPORIZHZHYA REGION



"Світло-блакитний" 
велосипедний маршрут 
Sakral’na-Khortytsya
“Light Blue” Cycling Route
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11

14

20

3

10

18

F

Старт
Start

Фініш
Finish

KHORTYTSIA ISLAND

2 47.841665°
35.074274°

3 47.857250°
35.075107°

4 47.860373°
35.071587°

5 47.858372°
35.063515°

6 47.850654°
35.054885°

20 47.847891°
35.054879°

17 47.834857°
35.057940°

8 47.833806°
35.057618°

9 47.833806°
35.074263°

47.851043°
35.098918°

По аткова то ка
велосипедного мар руту

удинок Макса ранта
Starting Point of Cycling Trail: Max Grant House
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Старт
Start

Фініш
Finish

10 47.840547°
35.075299°

11 47.829412°
35.078861°

17 47.821316°
35.080327°

16 47.795786°
35.118890°

15 47.799508°
35.134343°

14 47.791934°
35.142160°

13 47.812815°
35.112952°

12 47.815797°
35.116712°

18 47.841146°
35.076845°

інец  мар руту
End of Route

F 47.846624°
35.092300°
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Довжина маршруту - 41,3 км. Марш-
рут пролягає вздовж річки Дніпро. 
Маршрут проходить вздовж ас аль-
тованих доріг, а також сільських 
доріг, доріжок та пляжів. Маршрут 
забезпечує шлях від основного марш-
руту до деяких цікавих місць. 

Від центру Макса Гранта туристи пряму-
ють на північний за ід від вулиці ере-
моги до перетину з вул. Сергія Тюленіна 
до пі о ідного пере оду пункт o2 . 

алі вздовж велосипедної доріжки ту-
ристи прямують на південний с ід через 
річку ніпро вздовж реображенського 
мосту до острова ортиця.

The length of the route is 41.3 km. The route 
is mapped along the Dnipro River. The route 
runs along paved roads, as well as country 
roads, paths and beaches. The route pro-
vides arms from the main route to some in-
teresting places.

From the Max Grant Center, tourists go north-

west along Peremohy str. to the intersection 

with Serhii Tiulenin str. to the pedestrian 

crossing (point No. 2). Further along the bike-

way, tourists go south-east across the Dnipro 

River along the Preobrazhenskyi Bridge to the 

Khortytsia island. 

First, the route includes a visit to the northern 

KHORTYTSIA ISLAND
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о-пер е, мар рут включає відвіду-
вання північної частини острова. Тут зо-
середжено багато туристични  об’єктів, 
які розта овані поруч із мальовничи-
ми природними ланд афтами. Це най-
біль  перекрита частина острова над 
річкою, тут розта овані найви і скелі, 
тоді як північно-за ідна частина тро и 
ви е північно-с ідної. Відмінною ри-
сою північної ортиці є велика кількість 
лісови  насаджень, як войни , так і 
листяни  - саме ліси займають біль у 
частину території цієї частини острова. 

ункт o  - пам’ятник козаку Мамаю. 
Грунтовий покрив - асфальтовий. 

алі мар рут пролягає вздовж берега 

part of the island. A lot of tourist sites are con-

centrated here, which are located next to the 

picturesque natural landscapes. This is the 

most overtopped part of the island above the 

river, the highest rocks are located here, while 

the Northwestern part is slightly higher than 

the north-eastern one. A distinctive feature of 

the northern Khortytsia is a large number of 

forest stands, both coniferous and deciduous 

- it is forests that occupy most of the territory 

of this part of the island.

Point No. 3 - monument to Cossack Mamai. 

Land cover is asphalt.Further, the route runs 

along the riverbank and through the forest to 

the historical andcultural complex Zaporizhzhia 
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річки та через ліс до історико-культур-
ного комплексу Запорізька Січ пункт 

o 4 . о дорозі туристи зможуть від-
відати старовинні святили а - Триглав, 

йце та ін. 

аступна зупинка пункт   - Му-
зей історії Запорізького козацтва- а-
ціональний заповідник ортиця . 
Мар рут пролягає вздовж зали кової 
дороги. В даний час музей зна одиться 
на реконструкції, але з нього відкрива-
ється чудовий вид на ніпро, скелясті 
пороги та ніпроГ . 

алі мар рут пролягає стежкою 
вздовж берега річки ля  Тарасова  
до осе. Вздовж траси ру  пролягає-

По атково  то ко   мар руту 
 удинок Макс ранта  Тут вело

сипедні туристи змо ут  отримати 
наступні послуги  

The start point (No. 1) of the route is the 
Max Grant House. Here cycle tourists can 

receive the following services:

 ТУА Т  
 Можливість підзарядки електро-

нни  пристроїв телефон, план ет  
 сувеніри  
 итна вода та смачні

українські страви.
• WC;
• Opportunity to recharge electronic 
devices (phone, tablet);
• Souvenirs;
• Drinking water and delicious
Ukrainian dishes.

Sich (point No. 4). On the way, tourists can visit 

the ancientsanctuaries - Tryglav, Egg, etc.

The next stop (point No. 5) is the Museum of the 

History of Zaporizhzhia Cossacks of the “Khor-

tytsia” National Reserve. The route runs along 

the residue road. Currently, the museum is un-

der reconstruction, but it offers a magnificent 

view of Dnipro, rocky rapids and the DniproHEP. 

Further, the route runs along the path along 

the river bank (Tarasov’s path) to the highway.

Along the highway move along the sidewalk to 

a pedestrian crossing (points No. 6 ... 8).

Go to the other side of the road.

Further, the route runs along paved roads and 

along country roads (points No. 9 ... 14) to

KHORTYTSIA ISLAND
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від тротуару до пі о ідного пере оду 
пункти o  ... . ерейти на ін ий бік 

дороги.

алі мар рут пролягає вздовж асфаль-
товани  доріг та вздовж сільськи  доріг 
пункти   ... 14  до наступного місця. 
о дорозі можна відвідати найстарі ий 

дуб на ортиці віком понад 00 років , 
мальовничу кленову алею, редути ро-
сійсько-турецької війни 1 -  років, 
Меморіал борцям за свободу України. 

аступною зупинкою є ортицька націо-
нальна навчально-реабілітаційна акаде-
мія пункт o 1 . Це передбачає обла ту-
вання рекреацій - встановлення вулични  
меблів: навісу та столу з лавками. 

the next location. On the way, one can visit the 

oldest oak tree on Khortytsia (over 300 years 

old), a picturesque maple alley, redoubts from 

the Russian-Turkish war of 1735-39, the Me-

morial to Fighters for Freedom of Ukraine.

Khortytsia National Training and Rehabilita-

tion Academy is the next stop (point No. 15). It

provides for the arrangement of recreations 

- the installation of outdoor furniture: cano-

py and table with benches. Further, the route 

was mapped along paths and roads along the 

Dnipro bank along the western edge of the is-

land through Naumova balka, the health and 

recreation resort of Zaporizhstal PJSC, Tour-

ist Beach, the Staryi Dnipro village, the Zapor-

izhzhia Sich village to point No. 19.
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алі, мар рут був нанесений на стежки 
та дороги вздовж берега ніпра поза-
ідному краю острова через аумову 

балку, курорт оздоровлення та відпо-
чинку Росії АТ Запоріжсталь , Турис-
тичний пляж, село Старий ніпро, село 
Запорізька Січ до пункту o1 . Турис-
ти про одять дворівневу транспортну 
розв’язку пі ки пі о ідним тротуаром 
- 100м. алі мар рут пролягає по трасі 

0 0  уздовж тротуару через пі о ід-
ний пере ід до пункту o20. одаль ий 

ля  лежить у центральній частині ост-
рова ортиця. Цей відрізок острова - це 
пагорб, покритий степом. сновними 

Tourists pass the two-level transport inter-

change on foot along the pedestrian sidewalk 

- 100m. Further, the route runs along the 

T0806 highway along the sidewalk through a 

pedestrian crossing to point No. 20.

The further route lies in the central part of the 

Khortytsia island. This segment of the island 

is a hill covered by steppe. The main types of 

landscapes here are the real steppe, mainly 

located along the river banks, and the ravine 

forest located in balkas and ravines that cut 

into the steppe.

In the central part is the highest point on the 
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56 Туристичні перлини Запорізького краю



типами ланд афтів тут є справжні сте-
пи, переважно розта овані вздовж бе-
регів річок, та ярний ліс, розта ований 
на балка  та яра , о врізаються у степ. 
У центральній частині зна одиться най-
ви а точка на острові ортиця, від якої 
за оплює ду  вида на місто та ніпро.

 а цьому місці є музей під відкритим 
небом - історико-культурний комплекс 

Скіфський Стан  пункт  2 . Мар -
рут нанесений на асфальтовій дорозі. 
Мар рут від пункту  2  до пункту  
24, розта ований у селі вочевників та 
далі, про одить по асфальтовій дорозі. 

ісля пункту  24 мар рут був нане-
сений на проїзд по сільськи  дорога  
уздовж кордону- південна частина ост-
рова ортиця. івденна частина ортиці 
незаймана, біль у її частину займають 
луги та затоплені ліси, а також числен-
ні озера, струмки та затоки. Тут живе 
найбіль а кількість тварин, пта ів та 
кома  острова ортиця. Затоплені ра-
йони ортиці є зоною абсолютного збе-
реження, будь-яке втручання людини у 
природний світ тут заборонено, а навко-
ло панує ти а, яка іноді переривається 
співом пта ів і умом багатовікови  де-
рев. скільки ця частина ортиці є най-
біль  віддаленою від головни  доріг- ця 
частина острова є найбіль  ти ою та 
комфортною. Тут помітний особливий 
мікроклімат припливно-озерни  частин 

ортиці - біль  вологий і про олод-
ний, чисте повітря, степові ланд афти 
змінюються лугами та лісами, великою 
кількістю кома  та плазунів. Висота по-
вер ні тут різко падає, місцями досяга-

Khortytsia island, which offers a breathtaking

view of the city and Dnipro. There is an open-

air museum at this point - the historical and 

cultural complex “Scythian Stan” (point No. 

23). The route is mapped along an asphalt 

road. The route from point No. 23 to point No. 

24, located in the Ovochevnykiv village and 

further passes along the asphalt road.

After point No. 24, the route was mapped along 

country roads along the border of the south-

ern part of the Khortytsia island. The southern 

part of Khortytsia is untouched, most of it is 

occupied by meadows and flooded forests, as 

well as numerous lakes, streams and bays. 

Here lives the largest number of animals, birds 

and insects of the Khortytsia island. Flooded 

areas of Khortytsia is a zone of absolute pres-

ervation, any human intervention in the natu-

ral world is prohibited here, and silence reigns 

around, occasionally interrupted by birds’ sing-

ing and rüştle of centuries-old trees. Since this 

part of Khortytsia is the most remote from the 

main roads, this part of the island is the most 

quiet and comfortable. A special microclimate 

of the near-flooded and lake parts of Khortyt-

sia is noticeable here - more humid and cooler 

clean air, steppe landscapes are changed by 

meadows and forests, a large number of in-

sects and reptiles. The surface height drops 

sharply here, in some places reaching the very 

level of the Dnipro water. The landscape in the 

lowlands is marshy, sometimes flooded with 

water, there are streams and small streams 

connecting separate lakes. The following wild 

animals live in the flooded areas of Khortytsia: 

roe deer, wild boars, and even deers.

Point No. 26 - memorial and tourist complex 
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ючи самого рівня вод ніпра. анд афт 
у низині заболочений, іноді залитий во-
дою, є струмки та невеликі струмки, о 
з’єднують окремі озера. У затоплени  
района  ортиці ме кають такі дикі тва-
рини: козулі, дикі кабани та навіть олені.

ункт o 2  - меморіально-туристичний 
комплекс ротолче . Тут обладнано 
зону відпочинку - навіс і стіл з лавками. 

аступна локація - пункт o 2  - Кінний 
театр Запорізькі козаки . Асфальто-
вана дорога веде до пункту o 1. алі 
мар рут йде доріжкою до пункту o 2 
- івденний пляж. одаль ий мар рут 
пролягає уздовж південно-за ідного 
узберіжжя острова вздовж доріжок та 
сільськи  доріг вздовж Старого ніпра 

“Protovche”. A rest area is equipped here - a

canopy and a table with benches. 

The next location - point No. 28 - Equestrian 

Theater “Zaporizhzhia Cossacks”. An asphalt 

road leads to point No. 31.Next, the route goes 

along the path to point No. 32 - South Beach.

The further route runs along the southwest-

ern coast of the island along the paths and-

country roads along the Old Dnipro to point 

No. 33.Further from point No. 33 to point No. 

34, the route is mapped along the T0806 

highwayalong the sidewalk.

Then the path goes through the Dnipro along 

the Preobrazhenskyi bridge to the Coastal

Highway (point No. 35), where you need to 

cross the road at the pedestrian crossing. 
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до пункту  . алі від пункту   до 
пункту  4 мар рут пролягає по трасі 
Т0 0  уздовж тротуару . алі стежка йде 
через ніпро вздовж реображенського 
мосту до рибережного осе пункт o 

, де вам потрібно пере одити дорогу 
на пі о ідному пере оді. алі вздовж 
житлови  вулиць - вулиці Крон тадт-
ська, бульвару Гвардійський та вулиці 
Гетьманської - туристи проїжджають 
пункти o  ...  і повертаються до Бу-
динку Макса Гранта.

Further along the residential streets - Kronsh-

tadtska street, Hvardiiskyi Boulevard and Het-

manska Street - tourists pass points No. 36 ... 

39 and return to the Max Grant House.

Довжина маршруту - 41,3 км. 
аршрут рол га  в довж рі ки 

Дні ро. 

The length of the route ªs 41.3 km. The 
route ªs mapped along the Dnªpro Rªver. 
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Сакрал на 
орти   «Жовтий» 

велосипедний маршрут
Sakral’na Khortytsya
“Yellow” Cycling Route

KHORTYTSIA ISLAND

2

4
5

23

22

8

97

15

13

12

11

14

6

20
21

3

10
18

F

Старт
Start

Фініш
Finish

2 47.841665°
35.074274°

3 47.857250°
35.075107°

4 47.860373°
35.071587°

5 47.858372°
35.063515°

23 47.852887°
35.065908°

6 47.850654°
35.054885°

20 47.847891°
35.054879°

21 47.844492°
35.059986°

22 47.840159°
35.060712°

47.851043°
35.098918°

По аткова то ка
велосипедного мар руту

удинок Макса ранта
Starting Point of Cycling Trail: Max Grant House
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8
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15

13

12

11
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6
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3
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F

Старт
Start

Фініш
Finish

7 47.834857°
35.057940°

8 47.833806°
35.057618°

9 47.832664°
35.074263°

10 47.840547°
35.075299°

11 47.829412°
35.078861°

13 47.812815°
35.112952°

14 47.791934°
35.142160°

15 47.799508°
35.134343°

12 47.815797°
35.116712°

18 47.841146°
35.076845°

інец  мар руту
End of Route

F 47.846624°
35.092300°
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Довжина маршруту - 3 ,9 км. Марш-
рут проходить місцями пляжами  і 
стежками, які можуть спричинити 
трудно і в несприятливий сезон.

очатковою точкою 1  мар руту є Бу-
динок Макс Гранта. Від центру ім. Макса 
Гранта туристи їдуть вулицею еремоги. 
до пере рестя з вул. Сергія Тюленіна до 
пі о ідного пере оду пункт o2 . алі, 
вздовж велодоріжки, туристи прямують 
через ніпро вздовж реображенського 
мосту до острова ортиця. 

о-пер е, мар рут включає відвіду-
вання північної частини острова. Багато 
туристични  об’єктів  зосереджені тут, 
вони розта овані поруч із мальовничи-

The length of the route is 36.9 km. The route 
passes some places on the beaches and 
paths, which can cause difficulties in unfa-
vorable season.

The start point (No. 1) of the route is the Max 

Grant House.  From the Max Grant Center, 

tourists go along Peremohy str. to the inter-

section with Serhii Tiulenin str. to the pedes-

trian crossing (point No. 2). Further along the 

bikeway, tourists go across the Dnipro River 

along the Preobrazhenskyi Bridge to the Khor-

tytsia island.

First, the route includes a visit to the northern 

part of the island. A lot of tourist sites are con-

centrated here, which are located next to the 

picturesque natural landscapes. This is the 

KHORTYTSIA ISLAND
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ми природними ланд афтами. Це най-
біль  перекрита частина острова над 
річкою, тут розта овані найви і скелі, 
тоді як північно-за ідна частина тро и 
ви е північно-с ідної. Відмінною рисою 
північної ортиці є велика кількість лісо-
ви  насаджень, як войни , так і листя-
ни  - саме ліси займають біль у частину 
території цієї частини острова. 

ункт o  - пам’ятник козаку Мамаю. 
Грунтовий покрив асфальтовий. алі 
мар рут пролягає через ліс до істори-
ко-культурного комплексу Запорізька Січ 
пункт o 4 . аступна зупинка пункт  

 - Музей історії Запорізького козацтва 
аціональний заповідник ортиця  зна-
одиться на відстані 0,  км.

most overtopped part of the island above the 

river, the highest rocks are located here, while 

the Northwestern part is slightly higher than 

the north-eastern one. A distinctive feature of 

the northern Khortytsia is a large number of 

forest stands, both coniferous and deciduous 

- it is forests that occupy most of the territory 

of this part of the island.

Point No. 3 - monument to Cossack Mamai. 

Land cover is asphalt. Further, the route runs 

through the forest to the historical and cul-

tural complex Zaporizhzhia Sich (point No. 4). 

The next stop (point No. 5) is the Museum of 

the History of Zaporizhzhia Cossacks of the 

National Reserve “Khortytsia” is at a distance 

of 0.5 km. The route runs along the residue 

road. Currently, the museum is under recon-
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struction, but it offers a magnificent view of 

Dnipro, rocky rapids and the DniproHEP.

Further, the route runs along the path along 

the river bank (Tarasov’s path) through point 

No. 40 to the pedestrian crossing (point No. 

8). Go to the other side of the road to point 

No. 41. Further, the route runs along paved 

roads and along country roads through 

points No. 41-43 to the next location. Khor-

tytsia National Training and Rehabilitation 

Academy is the next stop (point No. 15). It 

provides for the arrangement of recreations 

- the installation of outdoor furniture: canopy 

and table with benches.

Мар рут пролягає вздовж зали кової 
дороги. В даний час музей зна одиться 
на реконструкції, але з нього відкрива-
ється чудовий вид на ніпро, скелясті 
пороги та ніпроГ . 

алі мар рут пролягає по стежці 
вздовж берега річки ля  Тарасова  
через точку o 40 до пі о ідного пе-
ре оду пункт o . ерейти на ін ий 
бік дороги до пункту  41. алі мар -
рут пролягає вздовж тверди  доріг та 
вздовж сільськи  доріг через пункти 

 41-4  до наступного місця. аступ-
ною зупинкою є ортицька національ-

KHORTYTSIA ISLAND
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на навчально-реабілітаційна академія 
пункт o 1 . Він передбачає обла ту-

вання рекреацій - встановлення вулич-
ни  меблів: навісу та столу з лавками. 

алі, мар рут був нанесений на стежки 
та дороги вздовж берега ніпра на за-
ідний край острова через аумову бал-

ку, курорт оздоровлення та відпочинку 
АТ Запоріжсталь , Туристичний пляж, 

село Старий ніпро, село Запорізька 
Січ до точки o 1 . Туристи про одять 
дворівневу транспортну розв’язку пі -
ки та вздовж пі о ідного тротуару. алі 
мар рут пролягає по трасі 0 0  уздовж 
тротуару через пі о ідний пере ід до 

Further, the route was mapped along paths 

and roads along the Dnipro bank along the 

western edge of the island through Naumo-

va balka, the health and recreation resort of 

Zaporizhstal PJSC, Tourist Beach, the Staryi 

Dnipro village, the Zaporizhzhia Sich village to 

point No. 19. Tourists pass the two-level trans-

port interchange on foot along the pedestrian 

sidewalk. Further, the route runs along the 

T0806 highway along the sidewalk through a 

pedestrian crossing to point No. 20.

The further route lies in the central part of the 

Khortytsia island. This segment of the island 

is a hill covered by steppe. The main types of 

landscapes here are the real steppe, mainly 
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пункту o20. одаль ий ля  лежить 
у центральній частині острова орти-
ця. Цей відрізок острова - це пагорб, 
покритий степом. сновними типами 
ланд афтів тут є справжні степи, пере-
важно розта овані уздовж берегів річок 
і яружний ліс, розта ований на балка  і 
яра , о врізаються в степ. У централь-
ній частині зна одиться найви а точка 
на острові ортиця, звідки відкриваєть-
ся за оплюючий вид на місто та ніпро. 
Мар рут до пункту o 2  кінний театр 

Запорізькі козаки  був нанесений по 
асфальтовій дорозі.

аступний - пункт o 2  - меморіаль-
но-туристичний комплекс ротовче . 
Зона відпочинку є - навіс і стіл з лавка-
ми. ісля пункту  2  мар рут пролягає 

located along the river banks, and the ravine 

forest located in balkas and ravines that cut 

into the steppe. In the central part is the high-

est point on the Khortytsia island, which offers 

a breathtaking view of the city and Dnipro. 

The route to point No. 28 (equestrian theater 

“Zaporizhzhia Cossacks”) was mapped along 

an asphalt road.

The next is point No. 26 - memorial and tourist 

complex “Protovche”. A rest area is equipped 

here - a canopy and a table with benches. Af-

ter point No. 26, the route is followed along 

the country roads through points No. 27, 46, 

47 to point No. 23 - the historical and cultural 

complex “Scythian Stan”.

Further route runs along paths and country 

roads along the central part of the island to

KHORTYTSIA ISLAND
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сільськими дорогами через пункти  
2 , 4 , 4  до пункту  2  - історико-куль-
турного комплексу Скіфський Стан . 

одаль ий мар рут пролягає вздовж 
доріжок та сільськи  доріг уздовж цен-
тральної частини острова до пункт  
20. алі від пункту  20 до пункту  

4 мар рут прокладений вздовж траси 
Т0 0  уздовж тротуару. 

алі стежка йде через ніпро вздовж 
реображенського мосту до рибереж-

ного осе пункт o , де вам потріб-
но пере одити дорогу на пі о ідному 
пере оді. алі вздовж житлови  вулиць 
- вулиці Крон тадтської, бульвару Гвар-
дійський та вулиці Гетьманської - туристи 
проїжджають пункти o  ...  і повер-
таються до Будинку Макса Гранта.

point No. 20. Further from point No. 20 to 

point No. 34, the route is mapped along the 

T0806 highway along the sidewalk. Then the 

path goes through the Dnipro along the Pre-

obrazhenskyi bridge to the Coastal Highway 

(point No. 35), where you need to cross the 

road at the pedestrian crossing. Further along 

the residential streets - Kronshtadtska street, 

Hvardiiskyi Boulevard and Hetmanska Street - 

tourists pass points No. 36 ... 39 and return to 

the Max Grant House.

Довжина маршруту - 36,9 км. аршрут 
роходить міс ми л жами  і ст жками, 

кі можуть с ри инити трудно і в 
н с ри тливи  с он.

The length of the route ªs 36.9km. The route 
passes some places on the beaches and paths, 

whªch can cause dªffªcultªes ªn unfavorable season.
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14

6

20
21

3

10 18

F

Старт
Start

Фініш
Finish

Сакрал на 
орти  " елений" 

велосипедний маршрут
Sakral’na Khortytsya
“Green” Cycling Route

KHORTYTSIA ISLAND

2 47.841665°
35.074274°

3 47.857250°
35.075107°

4 47.860373°
35.071587°

5 47.858372°
35.063515°

23 47.852887°
35.065908°

6 47.850654°
35.054885°

20 47.847891°
35.054879°

21 47.844492°
35.059986°

22 47.840159°
35.060712°

47.851043°
35.098918°

По аткова то ка
велосипедного мар руту

удинок Макса ранта
Starting Point of Cycling Trail: Max Grant House
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Старт
Start

Фініш
Finish

7 47.834857°
35.057940°

8 47.833806°
35.057618°

10 47.840547°
35.075299°

11 47.829412°
35.078861°

12 47.815797°
35.116712°

13 47.812815°
35.112952°

14 47.791934°
35.142160°

15 47.799508°
35.134343°

18 47.841146°
35.076845°

інец  мар руту
End of Route

F 47.846624°
35.092300°
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Довжина маршруту 3 ,3 км. Маршрут 
максимально використовує ас аль-
товані дороги та може використову-
ватися не тільки для велосипедів, а й 
для інших невеликих електромобілів. 
Початковою точкою ( 1) маршруту 
є Будинок Макс Гранта.

Від центру ім. Макса Гранта туристи їдуть 
вулицею еремоги  до перетину із Вул. 
Сергія Тюленіна до пі о ідного пере-
оду пункт o2 . алі по велодоріжці 

туристи прямують через ніпро вздовж 

The length of the route is 36.3 km. The route 
makes the most of the paved roads and can 
be used not only for bicycles but also for 
other small electric vehicles. The start point 
(No. 1) of the route is the Max Grant House.

From the Max Grant Center, tourists go along 

Peremohy str. to the intersection with Serhii

Tiulenin str. to the pedestrian crossing (point 

No. 2). Further along the bikeway, tourists 

go acrossthe Dnipro River along the Preo-

brazhenskyi Bridge to the Khortytsia island.

First, the route includes a visit to the northern 

KHORTYTSIA ISLAND
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реображенського мосту до острова 
ортиця. о-пер е, мар рут включає 

відвідування північної частини острова. 
Багато туристични  об’єктів зосереджені 
тут, вони розта овані поруч із мальов-
ничими природними ланд афтами. Це 
найбіль  перекрита частина острова 
над річкою, тут розта овані найви і ске-
лі, тоді як північно-за ідна частина тро и 
ви е північно-с ідної. Відмінною рисою 
північної ортиці є велика кількість лісо-
ви  насаджень, як войни , так і листя-
ни  - саме ліси займають біль у частину 

part of the island. A lot of tourist sites are con-

centrated here, which are located next to the 

picturesque natural landscapes. This is the 

mostovertopped part of the island above the 

river, the highest rocks are located here, while 

the northwesternpart is slightly higher than 

the north-eastern one. A distinctive feature of 

the northernKhortytsia is a large number of 

forest stands, both coniferous and deciduous - 

it is forests thatoccupy most of the territory of 

this part of the island. Point No. 3 - monument 

to Cossack Mamai. Distance from the start of 

the route is 2.4 km.
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території цієї частини острова. ункт o  
- пам ятник козаку Мамаю.  Відстань 
від початку мар руту - 2,4 км. Грунто-
вий покрив асфальтовий. алі мар рут 
про одить по осе вздовж мо еного 
тротуару до пункту o 4 .  алі мар рут 
пролягає через ліс до історико-культур-
ного комплексу Запорізька Січ пункт o 
4 . аступна зупинка пункт   - Музей 
історії запорізьки  козаків аціональний 
заповідник ортиця . Мар рут проля-
гає вздовж зали кової дороги. В даний 
час музей є в стадії реконструкції, але з 
нього відкривається чудовий вид на ні-
про, скелясті пороги та ніпроГ . алі 
мар рут пролягає по стежці вздовж бе-
рега річки ля  Тарасова  через точку 

o 40 до пі о ідного пере оду пункт 
o . ерейти на ін ий бік дороги до 

KHORTYTSIA ISLAND

Land cover is asphalt. Further, the route runs 

along the highway along the paved sidewalk to 

point No. 48. Further, the route runs through 

the forest to the historical and cultural com-

plex ZaporizhzhiaSich(point No. 4). The next 

stop (point No. 5) is the Museum of the History 

of Zaporizhzhia Cossacks of the “Khortytsia” 

National Reserve. The route runs along the 

residue road. Currently, the museum is under 

reconstruction, but it offers a magnificent view 

of Dnipro, rocky rapids and the DniproHEP.

Further, the route runs along the path along 

the river bank (Tarasov’s path) through point

No. 40 to the pedestrian crossing (point No. 8). 

Go to the other side of the road to point No. 41. 

Further, the route runs along paved roads and 

along country roads through points No. 41 ... 

43 to the next location.
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Khortytsia National Training and Rehabilita-

tion Academy is the next stop (point No. 15). It

provides for the arrangement of recreations 

- the installation of outdoor furniture: cano-

py and tablewith benches. Further, the route 

was mapped along paths and roads along the 

Dnipro bank along the western edge of the is-

land through Naumovabalka, the health and 

recreation resort of Zaporizhstal PJSC, point 

No. 49, the Lisnytstvo village to the point No. 

19. Tourists pass the two-level transport in-

terchange on foot along the pedestrian side-

walk - 100m. Further, the route runs along the 

T0806 highway along the sidewalk through 

a pedestrian crossing to point No. 20. The 

further route lies in the central part of the 

Khortytsia island. This segment of the island 

пункту o41. алі мар рут пролягає 
вздовж тверди  доріг та сільськи  доріг 
через пункти 41 ... 4  до наступного 
місця. аступною зупинкою є ортицька 
національна навчально-реабілітаційна 
академія пункт o 1 . Це передбачає 
обла тування рекреацій - встановлення 
вулични  меблів: навісу та столу з лав-
ками. алі, мар рут був нанесений на 
стежки та дороги вздовж берега ніпра 
та за ідний край острова через аумову 
балку, курорт оздоровлення та відпо-
чинку АТ Запоріжсталь , пункт o 4 - 
село ісництво до пункту o 1 . Турис-
ти про одять дворівневу транспортну 
розв’язку пі ки пі о ідним тротуаром 
- 100м. алі мар рут пролягає по трасі 
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is a hill covered by steppe. The main types of 

landscapes here are the real steppe, mainly 

located along the river banks, and the ravine 

forest located in balkas and ravines that cut 

into the steppe. In the central part is the high-

est point on the Khortytsia island, which offers 

a breathtaking view of the city and Dnipro. 

The route to point No. 28 (equestrian theater 

“Zaporizhzhia Cossacks”) was mapped along 

an asphalt road. The next is point No. 26 - me-

morial and tourist complex “Protovche”. A rest 

area is equipped here - a canopy and a table 

with benches.After point No. 26, the route is 

followed along the country roads and paved 

roads throughpoints No. 27, 46, 29, 24, 22 to 

point No. 23 - the historical and cultural com-

plex “Scythian Stan”. The further route runs 

to point No. 20. Further from point No. 20 to 

0 0  уздовж тротуару через пі о од-
ний переїзд до пункту o20. одаль ий 

ля  пролягає по центральній частині 
острова ортиця. Цей відрізок острова - 
це пагорб, покритий степом. сновними 
типами ланд афтів тут є справжні степи, 
переважно розта овані уздовж бере-
гів річок, і яружний ліс, розта ований 
на балка  і яра , о врізаються в степ. 
У центральній частині зна одиться най-
ви а точка на острові ортиця, від якої 
за оплює ду  вид на місто та ніпро. 
Мар рут до пункту o 2  кінний театр 

Запорізькі Козаки  було нанесено на 
карту по асфальтовій дорозі. аступний 
- пункт o 2  - меморіально-туристичний 
комплекс ротовче . Зоною відпочинку 
тут є  навіс і стіл з лавками. ісля пункту 

KHORTYTSIA ISLAND
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o 2  мар рут пролягає сільськими до-
рогами та дорогами з твердим покрит-
тям через пункти  2 , 4 , 2 , 24, 22 
до пункту  2  - історико-культурного 
комплексу Скіфський Стан . одаль-

ий мар рут пролягає до пункту o20. 
алі від пункту  20 до пункту  4 

мар рут прокладений вздовж траси 
0 0  уздовж тротуару. алі стежка йде 

через ніпро вздовж реображенського 
мосту до рибережного осе пункт o 

, де вам потрібно пере одити дорогу 
через пі о ідний пере ід. алі вздовж 
житлови  вулиць : вулиця Крон тадт-
ська, бульвар Гвардійський та вулиця 
Гетьманська - туристи про одять пункти 

o  ...  і повертаються до Будинку 
Макса Гранта.

point No. 34, the route is mapped along the 

T0806 highway along the sidewalk. Then the 

path goes through the Dnipro along the Pre-

obrazhenskyi bridge to the Coastal Highway 

(point No. 35), where you need to cross the 

road at the pedestrian crossing. Further along 

the residential streets - Kronshtadtska street, 

Hvardiiskyi Boulevard and Hetmanska street - 

tourists pass points No. 36 ... 39 and return to 

the Max Grant House.

 аршрут максимально використову  
ас альтовані дороги та мож  

використовуватис  н  тільки дл  
в лоси дів, а  дл  інших н в ликих 

л ктромобілів.

The route makes the most of the paved roads and 
can be used not only for bªcycles but also for other 

small electrªc vehªcles.
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Mykhailo-Lukasheve Village

Село и айло- укашеве

ZAPORIZHZHIA

Село Ми айло- ука еве  адміністра-
тивний центр Ми айло- ука івської 
сільської ради у Вільнянському районі 
Запорізької області. аселення сільської 
ради складає близько 1000 осіб. Село 
розта оване біля річки Мокра Москов-
ка. Село було засноване у 1 0 році селя-
нами-кріпаками. юди були переселені 
на Ми айло- ука евські землі помі и-

Mykhailo-Lukasheve village is the adminis-

trative center of Mykhailo-Lukasheve village 

council in the Vilniansk rayon of the Zapor-

izhzhia region. The population of the village 

council is about 1000 people. The village is 

located at the Mokra Moskovka River. The 

village was founded in 1780 by serf-peas-

ants. People were resettled at the Mykhailo- 

Lukasheve lands by the landowner Mykhailo 
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ком Ми айлом Караваткою, який в мину-
лому був коли нім комендантом лек-
сандрівської фортеці. 1  року землю з 
селом придбав новий господар-помі ик 

ука евич. Звідси пі ла подвійна назва 
села Ми айло- ука еве.  В на і часи 
село Ми айло- ука еве активно розви-
вається. Всі односельчани доброзичливі 
та відкриті люди. Ва а зупинка у цьо-
му пункті дозволить поповнить запаси 
питної води, перепочити та можливість 
скористатись те нічною допомогою для 
велотранспорту.

Karavatka, who was the former comman-

dant of the Oleksandr Fortress in the past. In 

1793 land with a village was acquired by the 

new landowner Lukashevych. Since then the 

double name of Mykhailo-Lukasheve village 

appeared.

Nowadays, Mykhailo-Lukasheve village is 

flourishing. All the home folks are friendly 

and open people. Your stop at this point will 

allow replenishing supplies of drinking water, 

rest and the opportunity to take advantage of 

technical assistance for cycling transport.
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Dyvosvit Country Estate,
Ecopark In Helendzhyk Village

аміс ка садиба “Дивосвіт”
екопарк у селі еленджик

Родзинкою дводенного туру є істори-
ко-туристичний комплекс тносело , 
у складі якого садиба зеленого туриз-
му ивосвіт  та апсайклінговий парк 

копарк .

Садиба ивосвіт  запро ує  відпочи-
ти та згадати безтурботні дні в гостя  у 
бабусі. рокинутися не від будильника, 
а з пер ими півнями . риласкати та 

The spice of the two-day tour is the historical 

and tourist complex “Ethno-village”, which 

includes the country estate of green tourism 

“Dyvosvit” and the upcycling park “Ecopark”. 

The Dyvosvit Country Estate invites you to 

relax and remember the carefree days visit-

ing your grandmother. To wake up not due to 

the alarm clock, but “at the crack of dawn.” 

To care and treat the cats. To walk barefoot 

while the dew is still on the ground, enjoying 

ZAPORIZHZHIA
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пригостити котиків. ройтися босоніж 
по росі, насолоджуючись ароматом кві-
тів. Ввечері провести зати ний роман-
тичний вечір з запа ним трав’яним 
чаєм. Вночі під місячним сяйвом на-
солодитися співом цвіркунів, побачити 
зірковий Чумацький ля . Садиба и-
восвіт   це сімейний відпочинок на 
подвір’ї української ати, зати ок біля 
теплої печі, дома ні тварини та пта-

иний двір. Тут є зати ні оселі, сауна, 
дитячий та спортивний майданчики, 
музей, ресторан, мангальні комплекси 
і просто неймовірно мальовнича при-
рода. Садиба є осередком полікультур-
ного та креативного простору.

Ви можете стати учасником май-
стер-класів: гончарне мистецтво, пле-
тіння ляльки-мотанки, самогоноварін-
ня, випікання ліба в печі, ковальська 
справа, плетіння солом яни  ігра ок, 
валяння ігра ок з вовни, створення 
автентичної біжутерії і багато ін и  
цікави  за одів. ля велики  компаній 
передбачені квести. 

об насолодитись всіма принадами 
комплексу одного дня вам не виста-
чить, отже Ви можете зупинись на 
декілька днів. Створені усі умови для 
ночівлі і комфортного перебування у 
садибі ивосвіт . іти та дома ні тва-
рини зао очуються

Відпочиваючи  чекають дво- та три-
місні окремі номери, санітарні місця в 
будинку та на дворі літній ду , сауна , 

the scent of flowers. To have a cozy romantic 

evening with fragrant herbal tea. At night un-

der the moon, to enjoy the cricket singing, to 

see the stellar Milky Way. The Dyvosvit Coun-

try Estate is a family vacation in the yard of 

the Ukrainian house, comfort near a warm 

stove, pets and a poultry yard. There are 

cozy houses, a sauna, children’s and sports 

grounds, a museum, a restaurant, barbecue 

facilities and just incredibly picturesque na-

ture. The country estate is the center of a 

multicultural and creative space.

You can become a participant of the work-

shops: pottery, weaving of rag dolls, moonshin-

ing, baking bread in the oven, blacksmithing, 

weaving straw toys, felting wool toys, creating 

authentic jewelry and many other interesting 

events. For large companies, quests are pro-
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ку ня з набором посуду в будинку та 
літня . ер і будівлі садиби були по-

будовані у 2012 р. Будівельні матеріа-
ли  цегла, деревина, раку няк, саман, 
покриття  очерет.

Садиба має Сертифікат 2 категорії Са-
диб зеленого туризму, сертифікат від-
повідності міжнародної організації 

 to . Відпочинок тут доступ-
ний для людей з обмеженими можли-
востями. 

В апсайклінговом копарку  можна 
побачити оригінальний креативний і 
екологічний під ід до нового прочи-
тання  стари  речей. Апсайклінг  це 

vided. To enjoy all the delights of the complex 

one day is not enough, so you can stay for a few 

days. All conditions have been created for an 

overnight accommodation and a comfortable 

stay at the Dyvosvit Country Estate . Children 

and pets are encouraged! Double and triple sep-

arate rooms, sanitary places in the house and in 

the yard (outdoor shower, sauna), a kitchen with 

a dish set (in the house and “summer one”) are 

waiting for vacationers.

The first country estate buildings were built in 

2012. Building materials - brick, wood, shell, 

adobe brick, coating - bulrush. The country 

estate has a certificate of category 2 of the 

Country estate of green tourism, a certificate 

of compliance of the international organization 
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“Green tour”. Here rest for people with disabil-

ities is accessible.

In the upcycling “Ecopark” one can see an orig-

inal creative and ecological approach to the 

“new look” at old things. Upcycling is the sec-

ond life of old things, and with completely new 

useful features. The Ecopark clearly shows 

how to create practically works of art, sports 

equipment and other things from disposable 

tableware, plastic bottles, car tires and oth-

er waste. For example, a suit was made of 

cups. An obstacle course on a sports ground 

was made of tires. An original photo zone was 

made of old doors. And a net was made of 

the threads obtained from the cut bottle. The 

demonstration site of environmental manage-

ment methods invites everyone to try turning 

plastic into stripes, chips, which will reduce the 

volume, and will allow transportation to a pro-

cessing plant with less fuel, or to turn into use-

ful things, for example, to weave a basketball 

net. This way of the environment care will be 

certainly appreciated by creative people, lov-

ers of handmade and various original “stuff”.

друге життя стари  речей, причому з 
абсолютно новими корисними функ-
ціями. У копарку  наочно показано, 
як з одноразового посуду, пластикови  
пля ок, автомобільни  ин і ін и  
від одів створити практично твори 
мистецтва, спортивний інвентар та ін і 
речі. априклад, з стаканчиків зроби-
ли костюм. З ин  смугу пере код 
на спортивному майданчику. Зі стари  
дверей  оригінальну фотозону. А з 
ниток, одержані з розрізаною пля ки 

 сітку. емонстраційний майданчик 
методів раціонального природоко-
ристування запро ує всі  бажаючи  
спробувати перетворити пластик на 
смужку, епу, о змен ить об’єм, та 
дозволить транспортувати до пере-
робного заводу з мен ими витратами 
на пальне, або перетворити на корисні 
речі, наприклад, сплести баскетбольну 
сітку. Цей спосіб турботи про еколо-
гію безумовно сподобається творчим 
людям, любителям ендмейд і різни  
оригінальни  тучок .
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Waterfalls

одоспади

дин із самобутні  куточків Запорізької 
області  степ, о навкруги сіл Кам’яне, 

ружелюбівка, вано-Ганнівка, аталіївка  
Вільнянського району. соблива краса 
ци  місць в історичному і природному 
симбіозі цілинни , незаймани  плугом 
ділянок степу і гранітни  каменів, плит, 
скель, валунів. За селом звертаємо в 
поле, уздовж ланцюга невелики  озер. 
Стежка, в’ється серед польови  квітів.

ри на ому наближенні, зграї велики  
пта ів злітають в повітря. Виявляєть-

One of the authentic corners of the Zapor-

izhzhia region is the steppe which surrounds 

the villages of Kamianne, Druzhliubivka, 

Ivano-Hannivka, Nataliivka in the Vilniansk 

rayon. The special charm of these places in 

the historical and natural symbiosis of vir-

gin, untouched by plow parts of the steppe 

and granite stones, plates, rocks, boulders. 

Behind the village we turn into a field along 

a chain of small lakes. A path goes among 

wildflowers. At our approach, flocks of large 

birds fly into the air. It turns out that these 
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are white and gray herons. There are a lot of 

them. Water jets flow from the cliff almost 

at a right angle, it’s quite high, spatters spar-

kle in the sun. The cascade is formed due to 

the elevation between the lake located above 

and the low basin, where granite was previ-

ously mined. The stone slopes are overgrown 

with shrubs, small trees and grass. And there 

is also a shallow pond, and a heavy bulrush. 

It is certainly a small paradise for birds. This 

landscape canton does not lose its attrac-

tiveness neither in summer nor in autumn. 

Another waterfall is located five kilometers 

from the first one, in the valley of the Mokra 

Moskovka River.

Having passed kilometers of the route and 

a steep slope at the waterfall, every tourist 

will be able to see this natural miracle. At the 

pond you can pitch tents, light a bonfire and 

have a romantic time listening to the noise of 

water falling from almost five meters high. 

Spring is especially good for this.

ся, о це білі і сірі чаплі.  дуже багато. 
Струмені води, майже під прямим кутом 
течуть зі скелі, висота пристойна, бриз-
ки виблискують на сонці. Каскад утво-
рений за ра унок перепаду висот між 
озером розта ованим ви е, і низькою 
котловиною, де рані е видобували гра-
ніт. Кам’яні с или поросли чагарником, 
невеликими деревами і травою. А е 
неглибока водойма, і густий очерет. ля 
пта ів там звичайно невеличкий рай. Цей 
ланд афтний куточок не втрачає своєї 
привабливості а ні влітку, а ні восени. н-

ий водоспад зна одиться кілометрів за 
п’ять від пер ого, в долині річки Мокра 
Московка. одолав и кілометри ля у 
і крутий спуск біля водоспаду, кожен ту-
рист зможе побачити це природне диво. 
Біля водойми можна розбити намети, 
розпалити багаття і романтично провести 
час, слу аючи ум падаючої майже з п’я-
тиметрової висоти води. собливо добре 
для цього під одить весняний час. 
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Apiary - A Sweet Stop In Veselyi Hai Village

Пасіка  Солодка упинка 
 Селі еселий ай

З давні -давен основною базою роз-
витку бджільництва в на ому краї були 
степи та лісосмуги. Багато різни  медо-
носни  рослин, а особливо липа, давали 
бджолам великі медозбори. а і пред-
ки зна одили в ліса  дупла з бджолами 
і забирали з ни  мед та віск. Але з часом 
вони не обмежувались добуванням ци  
продуктів з випадково знайдени  гнізд і 
почали самі видовбувати в дерева  ду-
пла для бджіл. Весь мед ділиться на дві 
групи  монофлорний, тобто зібраний з 
рослин одного виду, і поліфорний, зібра-
ний з багатьо  рослин. ер ий отримує 
назву за назвою рослини: акацієвий, ли-

Since ancient times, the main base for the de-

velopment of beekeeping in our region has been 

steppes and forest belts. Many different mellif-

erous plants, and especially linden, gave large 

honey collections for the bees. Our ancestors 

found hollows with bees in the woods and took 

honey and wax from them. But over time, they 

were not limited to obtaining these products 

from randomly found nests and began to cave 

hollows for bees in the trees by themselves. 

All honey is divided into two groups - monoflo-

raly, that is, collected from plants of the same 

species, and polyfloral, collected from many 

plants. The first is named after the name of 

the plant: acacia, linden, buckwheat, sunflow-

ZAPORIZHZHIA



TOURIST PEARLS OF ZAPORIZHZHYA REGION 91

er. The second type is most often called after 

the location or the composition: field, forest, 

flower, mixed herbs.

Within the territory of the “Apiary” stop, profes-

sionals will offer honey, as well as various

beekeeping products: Propolis, pollen, wax, hon-

ey first aid kit (honey drinks and herbal tea). You 

will be able to purchase craft products and con-

sult on their application.

An amazing apiary in the village of Veselyi Hai 

will be appealing to people of all generations. 

Both children and adults will be interested in 

the story of the life of the most hardworking in-

sects. They will tell you about the traditions of 

beekeeping from the origins to the present. Here 

you will get acquainted with the complicated de-

sign of the hive, see the “outfit” of the beekeeper 

and devices for work. You will feel involved in the 

production of honey. After a tour to the country 

estate, all guests will taste the delicious dishes 

from the bees themselves. It will be possible to 

purchase honey or other souvenirs made by the 

hands of local artisans as a keepsake.

повий, гречаний, соня никовий. ругий 
різновид найчасті е називають за міс-
цевістю або за складом: польовий, лісо-
вий, квітковий, різнотрав я. а території 
зупинки асіка , професіонали своєї 
справи запропонують вам мед, а також 
різні продукти бджолярства: прополіс, 
пилок, віск, медова аптечка медові на-
пої та фіто чай . Ви маєте можливість 
придбати крафтові продукти та прокон-
сультуватись, одо ї  використання. и-
вовижнапасіка в селі Веселий Гай буде 
цікава всім поколінням.  дітям, і дорос-
лим буде цікавою історія про життя най-
працьовиті и  кома . Вам розкажуть 
про традиції бджолярства від витоків до 
сучасності. Тут же Ви познайомитеся з 
непростим пристроєм вулика, побачите 

наряд  бджоляра і пристосування для 
роботи. Відчуєте себе причасним до ви-
робництва меду. ісля екскурсії по сади-
бі всі  гостей чекає дегустація ласи  страв 
від сами  бджіл. Також на згадку можна 
буде придбати мед або ін і сувеніри, 
зроблені руками місцеви  ремісників.



Туристичні перлини Запорізького краю92

Кінний завод заснований у 1 4  році і 
зна одиться в Запорізькій області, о-
вомиколаївський район, с. Трудове. 

Розводять в Запорізькому кінному за-
воді коней рисистої породи, зокрема 
орловської рисистої, а також україн-
ської вер ової. оголів я кінного за-
воду налічує близько 0 голів коней. 

риблизно 100 голів зна одиться на 
випробування  на іподрома  України.

The stud farm was founded in 1945 and is 

located in Trudove village, Novomykolaivka 

rayon, Zaporizhzhia region. Horses of trot-

ting breed, in particular the Orlovsky, as well 

as Ukrainian roaster breed are raised in the 

Zaporizhzhia stud farm.

The livestock of the stud farm totals about 370 

horses. Approximately 100 horses are being on 

trials at the hippodromes of Ukraine. There is 

a riding school at the stud farm, in which chil-
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dren of locals and nearby settlements study. 

At the stud farm you will meet the pedigreed 

horses. These animals are quite sensitive to 

human emotions. When you come into contact 

with them a sense of peace appears and fears 

are noticeably decreased. Riding gives a lot of 

positive experiences and emotions. After that, 

you would like to perfect the art of horse riding. 

Upon request, you can book a ride.

ри кінному заводі є кола вер ової 
їзди, в якій навчаються діти місцеви  
жителів і прилегли  населени  пунктів. 

а кінному заводі Ви познайомитеся 
з породистими кіньми. Ці тварини до-
сить сприйнятливі до людськи  емо-
цій. ри спілкуванні настає почуття 
спокою, помітно знижуються стра и. 
зда вер и, дарує масу позитивни  пе-

реживань та емоцій. ісля цього Вам 
за очеться опанувати мистецтво вер-
ової їзди досконало. За бажанням 

можна замовити прогулянку вер и.
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Степової України”

94 Туристичні перлини Запорізького краю



95TOURIST PEARLS OF ZAPORIZHZHYA REGION



воденний велосипедний мар рут 
ерлини Степової України через Віль-

нянський район пропонується від за-
лізничної станції нцеве, а пунктом 
призначення є заміська садиба иво-
світ, розта ована в селі Геленджик. 
Між цими двома пунктами передба-
чено місце розта ування - село Ми-

айло- ука еве.

ля того, об дістатися з центру Макса 
Гранта до станції нцеве, передбаче-
ний індивідуальний автобус. Станція 

нцеве розмі ена у 2  км від центру 
ім. Макса Гранта. к частина міського 
ру у, ця відстань про одить  вилин.

Зворотна дорога з кінної ферми в селі 

The Perlyny Stepovoyi Ukrayiny two-day cy-

cling route across Vilniansk rayon is offered 

from the Yantseve railway station, and the 

destination point is the Dyvosvit Country es-

tate located in the Helendzhyk village. Be-

tween these two points, a location - Mykhai-

lo-Luk sheve village is provided. 

In order to get from the Max Grant Center to 

the Yantseve station, transfer is provided - a 

customized bus. Yantseve Station is 25 km 

from the Max Grant Center. As part of city traf-

fic, it takes 35 minutes to pass this distance.

The return trip from the stud farm in Trudove 

village to the Max Grant Center will take about 

1 hour 15 minutes. The distance is 79 km. The 

ground profile along the routes is generally 

PERLYNY STEPOVOYI
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flat. The elevation within the routes is 115m: 

the highest point near Mykhailo-Lukasheve vil-

lage, the lowest places - the banks of the Mokra 

Moskovka River.

The maximum road grade is 3%. On average, 

the road grade ranges from -1.2% to +1.1%. The 

routes are designed for those who confidently 

ride a bicycle and can freely travel 50- 60 kilo-

meters per day.

Day One
1. Perlyny Stepovoyi Ukrayiny 1- “green”: The 

route runs from Yantseve station, along the 

banks of the Mokra Moskovka River, visiting 

waterfalls, through the village of Mykhailo- 

Lukasheve to the Helendzhyk village. The des-

tination of the first day is the Dyvosvit Country 

Трудове до центру ім. Макса Гранта 
близько 1 години 1  вилин. Відстань 
-  км. рофіль рунту на траса , 
як правило, рівний. Висота в межа  
мар рутів становить 11 м: найви а 
точка біля села Ми айло- ука еве, 
найнижчі місця - берег річки Мокра 
Московка.

Максимальний уклін дороги - . У се-
редньому рівень дороги коливається 
від -1,2  до  1,1 . Мар рути призна-
чені для ти , то впевнено їздить на 
велосипеді і може вільно подорожува-
ти 0- 0 кілометрів на день.

Перший день
1. ерлини Степової України 1- зеле-
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Estate . The length of the route is 58.9 km. Du-

ration is 8h 30 min.

2. Perlyny Stepovoyi Ukrayiny 2- “light blue”: 

The route also runs from Yantseve station, 

along the banks of the Mokra Moskovka Riv-

er, visiting waterfalls, through the village of 

Mykhailo-Lukasheve to Helendzhyk village. The 

destination of the first day is the Dyvosvit Coun-

try Estate. The difference from the “blue” route 

is as follows: after Mykhailo-Lukasheve village, 

the route was mapped through Antonivka and 

Volodymyrivka villages. This route makes it 

possible to visit the greenhouse. It is better to 

choose this option in late spring and in the first 

ний : Мар рут про одить від станції 
нцеве, вздовж берегів річки Мокра 

Московка, відвідування водоспадів, 
через село Ми айло- ука еве до 
села Геленджик. унктом призначен-
ня пер ого дня є заміська садиба и-
восвіт . овжина мар руту - ,  км. 
Тривалість  год 0 в

2. ерлини Степової України 2- світ-
ло-блакитний : Мар рут також про-
лягає зі станції нцево, уздовж берегів 
річки Мокра Московка, відвідування 
водоспадів, через село Ми айло- у-
ка еве до села Геленджик. унктом 
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призначення пер ого дня є заміська 
садиба ивосвіт . Відмінність від 
блакитного  мар руту полягає в на-

ступному: після села Ми айло- ука-
еве мар рут був нанесений на карту 

через села Антонівка та Володимирів-
ка. Цей мар рут дає можливість відві-
дати теплицю. Кра е вибрати цей ва-
ріант в кінці весни і в пер ій половині 
літа, коли квіти в теплиця  найяскраві-

і. овжина мар руту - 0,2 км. Три-
валість -  год. 40 в

. ерлини Степової України- - сі-
рий : одаткова екскурсія до плат-
ного ставка  мар рут від заміської 
садиби ивосвіт  до водойми, де 
можна порибалити або замовити риб-
ний суп. Відстань в один бік - 1 ,  км. 
Тривалість -1год20 в

4. ерлини Степової України-4- роже-
вий : одаткова екскурсія до вільного 
ставку  мар рут від заміської садиби 

ивосвіт до ставку, де можна лови-
ти рибу та спостерігати за лебедями. 
Відстань в один бік -  км. Тривалість 
- 0 в.

День другий
. ерлини Степової України- - жов-

тий : Мар рут із заміської садиби 
ивосвіт  с. Геленджик , відвідуван-

ня пасіки та конярства. Мар рут на-
несений на сільські дороги. овжина 
мар руту 2 ,  км. Тривалість -  год. 
40 в. крім часу на екскурсії в ко-
ню ню .

half of summer when the flowers in the green-

houses are the brightest. The length of the 

route is 60.2 km. Duration - 8 h 40 min.

3. Perlyny Stepovoyi Ukrayiny-3- “grey”: Addi-

tional excursion to a paid pond - a route from 

the Dyvosvit Country estate to the pond, where 

you can fish or order fish soup. One-way dis-

tance is 15.3 km. Duration -1 h 20 min.

4. Perlyny Stepovoyi Ukrayiny-4- “pink”: Addi-

tional excursion to a free pond - a route from 

the Dyvosvit Country estate to the pond, where 

you can fish and watch the swans. One-way dis-

tance is 5 km. Duration - 30 min.

Day Two
5. Perlyny Stepovoyi Ukrayiny-5- “yellow”: 

The route from the Dyvosvit Country estate 

(Helendzhyk village), visiting the Apiary and 

the Stud Farm. The route is mapped along the 

country roads. The length of the route is 29.8 

km. Duration is 5 h 40 min (apart from the time 

on excursions at the stud farm).
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Перлини Степової України 
«Синій» велосипедний 
маршрут
Perlyny Stepovoyi Ukrayiny
“Blue”Cycling Route

PERLYNY STEPOVOYI

2

4

5

67

8 9

18

7
16

4
12

11

1513

2322

24

26
27

28
29

30
31 32

33

3

10

19

21

F

Старт
Start

Фініш
Finish

25

2 47.886766°
35.393313°

3 47.869183°
35.387731°

4 47.868276°
35.395305°

5 47.862014°
35.395327°

6 47.853032°
35.385581°

7 47.844966°
35.336490°

8 47.840600°
35.340133°

9 47.839493°
35.347433°

10 47.846521°
35.365994°

47.908068°
35.357022°

11 47.851616°
35.390290°

12 47.851292°
35.402575°

13 47.860133°
35.436671°

14 47.863170°
35.434976°

15 47.864768°
35.450125°

16 47.874959°
35.475316°

По аткова то ка
велосипедного мар руту
залізни на станці  нцеве
Starting Point of Cycling Trail: Vilniansk Rayon
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2

4

5

67

8 9

18

17
16

14
12

11

1513

20

2322

24

26
27

28
30

31 32

33

3

10

19

21

F

Старт
Start

Фініш
Finish

25

17 47.873865°
35.476303°

18 47.881234°
35.494671°

19 47.879047°
35.496023°

20 47.882443°
35.510464°

21 47.888242°
35.509348°

22 47.901162°
35.556426°

23 47.898241°
35.558358°

24 47.895407°
35.583463°

25 47.958021°
35.586708°

27 47.960488°
35.610435°

28 47.978138°
35.630466°

29 47.981370°
35.658489°

30 47.984206°
35.658318°

31 47.988853°
35.706672°

32 47.994489°
35.719086°

33 48.001151°
35.717240°

інец  
мар руту
End of Route

F 48.000698°
35.732544°
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 Маршрут пролягає від станції Ян-
цеве, уздовж берегів річки Мокра 
Московка, відвідування водоспадів, 
через село Михайло-Лукашеве до села 
Геленджик. призначення першого дня 
- заміська садиба «Дивосвіт». Дов-
жина маршруту - 58,9 км. Тривалість 
- 8 годин 30 хвилин.

очатковою точкою o1  мар руту є 
залізнична станція нцеве. Туристи мо-
жуть приї ати на станцію приміськими 
поїздами, або трансфером з центру Мак-
са Гранта.  Мар рут пролягає по асфаль-
товій дорозі, про одячи праворуч від 
села ружелюбівка та села овософіївка 

The route runs from Yantseve station, along 
the banks of the Mokra Moskovka River, 
visiting waterfalls, through the village of 
Mykhailo-Lukasheve to the Helendzhyk vil-
lage. The destination of the first day is the 
Country estate “Dyvosvit”. The length of the 
route is 58.9 km. Duration is 8 h 30 minutes.

The route runs along the asphalt road, pass-

ing the Druzheliubivka village on the right and 

the Novosofiivka village on the left as well as 

along the paths. The first waterfall is located 

at 3.7 km (point No. 2). Then, along the Skele-

vata balka, the route leaves Kamianne village 

on the left and Yantsevskyi granite quarry on 

the right, passes points No. 3 ... 5. Point No. 6 

PERLYNY STEPOVOYI
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зліва, а також уздовж стежок. ер ий 
водоспад розта ований на ,  км пункт 

o2 . отім, вздовж скелі Скелевата, 
мар рут зали ає село Кам’янне ліворуч 
і нцевський гранітний кар’єр праворуч, 
про одить пункти o  ... . ункт o  - 
водоспад  - місце, де вода зі ставка 

впадає в Річку Московка. алі мар рут 
лежить на південний за ід частково за-
асфальтованими сільськими дорогами 
та стежками через Село вано-Ганівка, 
про одить кам’яне плато, затоплений 
гранітний кар’єр аталівський на право-
му березі річки Мокра Московка.  Влітку 
затоплений гранітний кар’єр аталів-
ський -  це місце відпочинку для місце-

- “waterfall 3” - the place where water from 

the pond flows into the Mokra Moskovka River. 

Next, the route lies to the south-west by par-

tially paved rural roads and paths through the 

Ivano-Hanivka village, passes a stone plateau, 

the flooded Natalivskyi granite quarry on the 

right bank of the Mokra Moskovka River. In the 

summer, the flooded Natalivskyi granite quar-

ry is a rest area for locals - clean clear water, 

stone shores, convenient access (point No. 7). 

Nearby is a waterfall on the Mokra Moskovka 

River (point No. 8). Here the route crosses the 

river and then moves along the left bank up-

stream, passing the Natalivka village, points 

No. 9,10. Point No. 11 – “waterfall 2” Next, 

the route runs through nhe Bekarivka village, 
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ви  жителів  там чиста вода, кам’яні 
береги, зручний під’їзд пункт o .

оруч зна одиться водоспад на річці 
Мокра Московка пункт o . Тут мар -
рут перетинається річкою, а потім ру а-
ється лівим берегом вгору за течією, ми-
наючи село аталівка, пункти o ,10. 

ункт  11 - водоспад 2  

алі мар рут пролягає через село Бе-
карівка, перетинає річку вздовж дам-
би точки o 1 , 14 . З пункту o 14 до 
пункту o 1  мар рут наносився на кар-
ту вздовж правого берега річки Мокра 
Московка  через село Купріянівка. 

ісля пункту  1  мар рут знову пе-
ретинає річку і ру ається вздовж лівого 
берега, в об ід села Троянди, пункти 

o 1  ... 20. Між пунктами o20 і o21 
мар рут про одить на правий берег 
річки і переїжджає до села Микільське. 

По атково  то ко   мар руту 
 удинок Макс ранта  Тут вело-

сипедні туристи змо ут  отримати 
наступні послуги  

The start point (No. 1) of the route is the 
Max Grant House. Here cycle tourists can 

receive the following services:

 ТУА Т  
 Можливість підзарядки електро-

нни  пристроїв телефон, план ет  
 сувеніри  
 итна вода та смачні

українські страви.
• WC;
• Opportunity to recharge electronic 
devices (phone, tablet);
• Souvenirs;
• Drinking water and delicious
Ukrainian dishes.

crosses the river along the dam (points No. 

13, 14). From point No. 14 to point No. 16, the 

route was mapped along the right bank of the 

Mokra Moskovka River through the Kupriianov-

ka village. After point No. 16, the route crosses 

the river again and heads along the left bank, 

bypassing the Troiandy village, points No. 18 

... 20. Between points No. 20 and No. 21, the 

route passes to the right bank of the river 

and moves to the Mykilske village. Between 

points No. 22 and No. 23, the route returns to 

the right bank and goes to point No. 24. Here 

is the botanical reserve “Balka Kashchenova”. 

At point No. 24, the route rotates through 90° 

PERLYNY STEPOVOYI

104 Туристичні перлини Запорізького краю



Між пунктами o22 і o2  мар рут 
повертається на правий берег і йде до 
точки o 24. Тут зна одиться ботанічний 
заказник Балка Ка енова . У пункті  
24 мар рут обертається на 0  і ру аєть-
ся на північ вздовж Гнилої Балки до села 
Ми айло- ука еве. У селі потрібно ру-
атись по трасі 1  і повернути праворуч. 
ункт  2  - місце розта ування село 

Ми айло- ука еве . алі мар рут був 
нанесений на карту через село Ми ай-
ло- ука еве. З пункту o 2  мар рут 
йде через село овомиргородка.  ісля 
пункту  2  мар рут, минаючи пункт  
2  ... , прибуває до пункту призначен-
ня - села Геледжик, до заміської садиби 

ивосвіт .

and heads north along the Hnyla Balka to the 

Mykhailo-Lukasheve village. In the village you 

need to move along the highway H15 and turn 

right. Point No. 26 - location “The Mykhai-

lo-Lukasheve village”.

Next, the route was mapped across the 

Mykhailo-Lukasheve village. From point No. 27, 

the route follows through the Novomyrgorod-

ka village. After point No. 27, the route, bypass-

ing point No. 28 ... 33, arrives at the destination 

of the route - the Heledzhyk village, Country 

estate “Dyvosvit”.

Довжина маршруту - 58,9 км.
Тривалість - 8 годин 30 хвилин.

The length of the route ©s 58.9 km.
Durat©on ©s 8 hours 30 m©nutes.
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Перлини Степової України 
"Світло-блакитний" 
велосипедний маршрут  
Perlyny Stepovoyi Ukrayiny 
“Light Blue” Cycling Route

PERLYNY STEPOVOYI

36

37

38
39

32

33

Старт
Start

F
Фініш
Finish

По аткова то ка Starting Point

47.960488°
35.610435°

нформаційний 
вказівник  Signboard

47.960488°
35.610435°

36 37

38
47.983143°
35.725266°

нформаційний 
вказівник  Signboard

47.973670°
35.724568°

нформаційний 
вказівник  Signboard
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36

37

38
39

32

33

Старт
Start

F
Фініш
Finish

39 32

33 інец  мар руту End of Route

48.000698°
35.732544°

F

47.983948°
35.720888°

нформаційний 
вказівник  Signboard

48.001151°
35.717240°

нформаційний 
вказівник  Signboard

47.994489°
35.719086°

нформаційний 
вказівник  Signboard
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Мар рут також пролягає від станції 
нцеве, уздовж берегів річки Мокра 

Московка, відвідування водоспадів, 
через село Ми айло- ука еве до села 
Геленджик. апрямок пер ого дня - за-
міська садиба ивосвіт . Відмінність 
від блакитного  мар руту полягає в 
наступному: після села Ми айло- ука-

еве мар рут був нанесений на карту 
через села Антонівка та Володимирівка. 
Цей мар рут дає можливість відвідати 
теплицю. Кра е обрати цей варіант в 
кінці весни та в пер ій половині літа, 
коли квіти в теплиця  найяскраві і. 

The route also runs from Yantseve station, 

along the banks of the Mokra Moskovka Riv-

er, visiting waterfalls, through the village of 

Mykhailo-Lukasheve to the Helendzhyk village. 

The destination of the first day is the Coun-

try estate “Dyvosvit”. The difference from the 

“blue” route is as follows: after the Mykhai-

lo-Lukasheve village, the route was mapped 

through the Antonivka and Volodymyrivka vil-

lages. This route makes it possible to visit the 

greenhouse. It is better to choose this option 

in late spring and in the first half of summer, 

when the flowers in the greenhouses are the 

brightest. The length of the route is 60.2 km. 

KHORTYTSIA ISLANDPERLYNY STEPOVOYI
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овжина мар руту - 0,2 км. Тривалість 
-  год. 40 в. 

З пункту o 2  мар рут пролягає через 
села Антонівка та Володимирівка. Цей 
мар рут дає можливість відвідати те-
плиці. Кра е вибрати цей варіант в кін-
ці весни і в пер ій половині літа, коли 
квіти в теплиця  найяскраві і. 

ісля пункту o 2  мар рут, минаючи 
пункт   ... , 2,  прибуває до 
пункту призначення траси - село Ге-
леджик, заміська садиба ивосвіт .

Duration - 8h 40 min. From point No. 27, the 

route follows through the Antonivka and Volo-

dymyrivka villages This route makes it possible 

to visit the greenhouse. It is better to choose 

this option in late spring and in the first half of 

summer, when the flowers in the greenhouses 

are the brightest. After point No. 27, the route, 

bypassing point No. 36 ... 39,32,33 arrives at the 

destination of the route - the Heledzhyk village, 

Country estate “Dyvosvit”.

Довжина маршруту - 60,2 км.
Тривалість - 8 год. 40 хв. 

The length of the route ©s 60.2 km.
Durat©on - 8 hours 40 m©n.
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Перлини Степової 
України «Сірий» 
велосипедний маршрут
Perlyny Stepovoyi Ukrayiny 
“Grey” Cycling Route

KHORTYTSIA ISLANDPERLYNY STEPOVOYI

46 47

48
49

51

50

45

41

35

40

42

44

55
54

53

52

Старт
Start

F
Фініш
Finish

40 48.001158°
35.736627°

35 48.001475°
35.739354°

41 48.020179°
35.733473°

42 48.021298°
35.746262°

44 48.018679°
35.750001°

45 48.021190°
35.779350°

46 48.008175°
35.792074°

47 48.006467°
35.800679°

48 48.009517°
35.803972°

48.000698°
35.732544°

По аткова то ка
велосипедного мар руту

адиба Дивосвіт
Starting Point of Cycling Trail: The Farmstead “Divosvit”
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46 47

48
49

51

50

45

41

35

40

42

44

55
54

53

52

Старт
Start

F
Фініш
Finish

49 48.010522°
35.803972°

50 48.014663°
35.811558°

51 48.013185°
35.812888°

52 48.021883°
35.831374°

53 48.027021°
35.849141°

54 48.025026°
35.850578°

55 48.025959°
35.858362°

інец  
мар руту
End of Route

F 48.025959°
35.858362°
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Додаткова екскурсія до платного 
ставка - маршрут пролягає від замісь-
кої садиби „Дивосвіт” до ставка, де 
можна порибалити, замовити рибний 
суп. Відстань в один бік - 15,3 км. Три-
валість -1год20хв Маршрут пролягає 
сільськими та польовими дорогами.

Від заміської садиби ивосвіт  мар -
рут йде до пункту 40 на с ід. У пунк-
ті o 40 поверніть на північ, ру айтесь 
через пункт 41 до пункту o 44, де вам 
потрібно повернути на с ід. алі мар -

Additional excursion to a paid pond - a route 
from the Country estate “Dyvosvit” to the 
pond, where you can fish, order fish soup. 
One-way distance is 15.3 km. Duration 1 
hour 20 min. The route goes along country 
and field roads.

From the Country estate “Dyvosvit” the route 

goes to point No. 40 to the east. At point No. 40, 

turn north, move through point No. 41 to point 

No, 44, where you need to turn east. Next, the 

route goes to point No. 45 and turns south-east 

to point No. 46. At point No. 46, the route turns 

KHORTYTSIA ISLANDPERLYNY STEPOVOYI
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рут йде до пункту o 4  і повертає на 
південний с ід до пункту  4 . У пункті 

 4  мар рут звертає на с ід. 

Через пункти 4  ...  мар рут йде 
до ванівського ставку. Тут зна одиться 
рибна ферма, де ви зможете замовити 
риболовлю, рибний суп зі свіжої риби. 

овернення до заміської садиби иво-
світ  відбувається таким же чином.

east. Through points No. 47 ... 56 the route goes 

to the Ivanivskyi Pond. Here is a fish farm, where 

you can order fishing with a guaranteed lading, 

fish soup with fresh fish. Return to the Country 

estate “Dyvosvit” is in the same way.

Відстань в один бік - 15,3 км. 
Тривалість -1год20хв

One-way d©stance ©s 15.3 km.
Durat©on - 1 hour 20m©n. 
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Перлини Степової 
України"Рожевий" 
велосипедний маршрут  
Perlyny Stepovoyi Ukrayiny
“Pink” Cycling Route

PERLYNY STEPOVOYI

41

40 35

42

Старт
Start

F
Фініш
Finish

По аткова то ка Starting Point

48.000698°
35.732544°

40
48.001158°
35.736627°

нформаційний 
вказівник  Signboard

48.001475°
35.739354°

35
нформаційний 

вказівник  Signboard
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41

40 35

42

Старт
Start

F
Фініш
Finish

інец  мар руту End of Route

48.031072°
35.741897°

F
48.020179°
35.733473°

41 нформаційний 
вказівник  Signboard

48.021298°
35.746262°

42
нформаційний 

вказівник  Signboard
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Additional excursion to a free pond - a route 

from the Country estate “Dyvosvit” to the pond, 

where you can fish and watch the swans. One-

way distance is 5 km. Duration – 30 min. The 

route is mapped along country and field roads.

From the Country estate “Dyvosvit” the route 

goes to point No. 40 to the east. At point No. 

40, turn north, move through point No. 41, 

where you need to turn east. Next, the route 

goes to point No. 47 and turns north. Next is 

the end point - pond. Here you can fish and 

watch the spouses of swans, settled on a 

pond. Return to the Country estate “Dyvosvit” 

is in the same way.

KHORTYTSIA ISLAND

одаткова екскурсія до вільного ставку 
- мар рут із заміської садиби иво-
світ  до ставка, де можна ловити рибу 
та спостерігати за лебедями. Відстань 
в один бік -  км. Тривалість - 0 в. 
Мар рут наноситься вздовж сільськи  
та польови  доріг. 

Від заміської садиби ивосвіт  мар -
рут йде до пункту 40 на с ід. У пункті 

o 40 поверніть на північ, ру айтесь 
через пункт o 41, де вам потрібно по-
вернути на с ід. алі мар рут йде до 
пункту o 4  та повертає на північ. алі 
- кінцева точка - ставок. Тут можна ло-
вити рибу і спостерігати за подружжям 
лебедів, о живуть на водоймі. овер-
нення до заміської садиби ивосвіт  
відбувається таким же чином.

Відстань в один бік - 5 км.
Тривалість - 30 хв

One-way d©stance ©s 5 km.
Durat©on – 30 m©n.

PERLYNY STEPOVOYI
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Перлини Степової України 
"Жовтий" велосипедний 
маршрут
Perlyny Stepovoyi Ukrayiny
Yellow Cycling Route

KHORTYTSIA ISLANDPERLYNY STEPOVOYI

57

40

58

61

60

63

62

65

67
69

70

68

6659

71

72

73

75

74

Старт
Start

F
Фініш
Finish

40 48.001158°
35.736627°

57 47.981207°
35.740563°

58 47.984015°
35.754499°

59 47.987764°
35.760422°

60 47.982507°
35.792673°

61 47.975475°
35.793582°

62 47.972419°
35.802768°

63 47.974197°
35.804100°

64 47.979831°
35.798131°

48.000698°
35.732544°

По аткова то ка
велосипедного мар руту

адиба Дивосвіт
Starting Point of Cycling Trail: The farmstead “Divosvit”
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57

40

58

61

60
64

63

62

65

67
69

70

68

6659

71

72

73

75

74

Старт
Start

F
Фініш
Finish

65 47.979088°
35.804466°

66 47.981092°
35.804922°

67 47.981245°
35.831887°

68 47.983507°
35.832434°

69 47.981037°
35.854922°

70 47.990361°
35.893434°

71 47.983658°
35.895842°

72 47.979627°
35.897539°

73 47.988675°
35.936120°

74 47.969509°
35.995035°

75 47.959069°
35.994888°

інец  мар руту
End of Route

F 47.958807°
36.004201°
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Маршрут від заміської садиби «Ди-
восвіт» (с. Геленджик), відвідування 
пасіки та конюшні. Маршрут нанесе-
ний вздовж сільських доріг. Довжина 
маршруту - 29,8 км. Тривалість - 5 год. 
40 хв. (Без урахування екскурсій на ко-
нюшні). 

Від заміської садиби ивосвіт  мар -
рут йде до пункту 40 на с ід. У точці 

o 40 поверніть на південь. У пункті 
o  мар рут повертає на с ід і йде 

вздовж річки убя івка праворуч бе-
регом до села Веселий Гай.  У точці  

1 - розвилка, дорога до місця пасіки - 
вперед. Відвідування пасіки є найціка-
ві им в той час, коли з вуликів відкачу-
ють мед. ісля солодкої зупинки  вам 

The route from the Country estate “Dyvosvit” 
(Helendzhyk village), visiting the apiary and 
the stud farm. The route is mapped along the 
country roads. The length of the route is 29.8 
km. Duration is 5 hours 40 min (excluding ex-
cursions at the stud farm).

From the Country estate “Dyvosvit” the route 

goes to point No. 40 to the east. At point No. 

40, turn south. At point No. 57, the route turns 

east and goes along the Lubiashivka River 

on the right bank to the Veselyi Hai village.At 

point No. 61 is the fork, the road to the Apiary 

location - forward. A visit to the apiary is the 

most interesting at a time when honey is be-

ing pumped from the hives. After the “sweet 

stop” you should return to point No. 61 and 

turn north. Further along the country roads 

PERLYNY STEPOVOYI
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the route goes east through points No. 64 ... 70 

and at point No. 70 in the Mykhailivske village it 

turns south. In the Novomykolaivka urban-type 

settlement, the route crosses the Verkhnia 

Tersa River and turns east at point No. 72. 

At point No. 73, the route turns southeast and 

goes along the left bank of one of the feeders of 

the Verkhnia Tersa River to point No. 74. Next, 

the route goes south through the Kyivske vil-

lage. At point No. 75, turn east and arrival at the 

Trudove village. The destination of the route is 

the “Zaporizhzhia Stud Farm” location.

слід повернутися до пункту  1 та 
повернути на північ. алі вздовж сіль-
ськи  доріг мар рут йде на с ід через 
пункти  4 ... 0 і в пункт o 0 у селі 
Ми айлівське повертайте на південь. У 
сели і міського типу овомиколаївка 
траса перетинає річку Вер ня Терса і 
повертає на с ід у пункті o 2. 

У пункті o  мар рут повертає на пів-
денний с ід і йде уздовж лівого берега 
однієї з годівниць річки Вер ня Терса до 
пункту  4. алі мар рут йде на пів-
день через село Київське. У пункті o  
поверніть на с ід для прибуття до села 
Трудове. унктом призначення мар ру-
ту є місцезна одження Запорізька ко-
ню ня .

Довжина маршруту - 29,8 км.
Тривалість - 5 год. 40 хв.

The length of the route ©s 29.8 km.
Durat©on ©s 5 hours 40 m©n.
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Ва ливі номери в
апоріз кій області

Important Numbers �n Zapor�zhzh�a Reg�on

ар а ліні  апоріз кої 
обласної дер авної адміністрації

Hotl�ne of Zapor�zhzh�a Reg�on State Adm�n�strat�on
0 800 503 508

апоріз ка міс ка рада
Zapor�zhzh�a C�ty Counc�l

+38 (061) 233 48 81

ерговий міс квиконкому
Person on duty of Zapor�zhzh�a C�ty Execut�ve Comm�ttee

+38 (061) 224 69 50

Туристи ний інформаційний центр
Tour�st�c Informat�on Centre

+38 (061) 709 70 01
+38 (050) 424 20 54

102
Поліці

Pol�ce

103
видка меди на допомога 

Ambulance 

апоріз ка обласна кліні на лікарн  екстреної та видкої  
меди ної допомоги

Zapor�zhzh�a Reg�onal Cl�n�cal Hosp�tal 
of Emergency Med�cal A�d

+38 (061) 233 11 37
+38 (0612) 34 74 61



Common borders. Common solutions.
www.blacksea-cbc.net
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