Туризм та відпочинок в Березанському районі
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1.3.
Історія архітектури Березанщини в фотографіях, бібліотечна справа;
1.4.
Краснопільська кірха;
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Матіясівська церква;
1.6.
Бібліотекарська діяльність в районі;
1.7.
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1.8.
Березанська районна виставка декоративно – прикладного мистецтва;
1.9.
Альтернативні джерела енергії в районі;
Рекреація в районі:
1.1.
Коблевський рекреаційний комплекс:
1.
Коблеве. Загальні відомості;
2.
бази відпочинку рекреаційного комплексу «Коблеве»;
3.
курорт с. Коблеве;
1.2.
Рибаківський рекреаційний комплекс:
1.
церква Св. Миколая, як центр релігійного туризму;
2.
о. Березань – центр історичного туризму;
3.
курорт с. Рибаківка;
4.
бальнеологічний потенціал;
1.3 Тилігульський природно-рекреаційний комплекс;
1. регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»;
2. охорона лиману й околиць ;
3. кайтинг в Тилігульському лимані (поблизу с. Коблеве);
4. характеристика вітрів Тилігульського лиману (поблизу с. Коблеве);
5. Екомаршрути в Тилігульському лимані;

1.1

Загальні відомості про Березанку і район. Історія

Герб Району

Прапор району

Береза́нка (до 1914 року — Александрфельд, до 1933 — Суворове, до 1965 — ТилігулоБерезанка) — селище міського типу, з 1966 року центр Березанського району Миколаївської
області.
Розташоване в долині річки Сасика, яку більшість жителів називають Катлованом.
В районі - 21 загальноосвітня і музична школи, 27 лікувальних закладів, у т. ч. 4 лікарні. На
узбережжі Чорного моря - численні бази відпочинку. Є 8 будинків культури, 17 клубів, 20
бібліотек.
Територія сучасного селища та його околиць була заселена вже в добу пізньої
бронзи (XV – VIII ст.. до н.е.) та , скіфські часи (IV-II ст. до н.е., про що свідчать рештки
виявлених тут поселень. В XVI-XVII ст.. в степах , прилягають до Березанського, Сосицького і
Тилігульського лиманів, були кочовища ногайських татар, зокрема Єдисанської, або
Очаківської орди.

Борючись за визволення, сюди
приходили загони запорізьких козаків.
Про один з таких наїздів запорожців,
що зупинилися на річці Сосику
згадується в «Меморіалі» військового
судді П.Головатого від 1769 року.
Під час російсько-турецької війни в
1787-1791 рр. з авангард-розвідкою тут
кілька днів перебував російський
полководець О.В.Суворов.
Відстань за маршрутами:
Березанка – Миколаїв – 54 км.
Березанка – Київ – 535 км.
Березанка – Одеса – 83 км.
Район межує з Веселинівським,
Очаківським, Миколаївським та
Комінтернівським районом Одеської
області. З півдня омивається Чорним
морем.

1.2 Географія, освіта, охорона здоров’я, культура, спорт;
Територія району знаходиться в південно-західній частині Миколаївської області,
площа складає 1378,2 кв. км., населення -23,9 тис. чоловік.
Площа. 1,4 тис.км2. Населення 23,6 тис. чол. (2013). У районі - 51 населений пункт,
підпорядкований селищній і 16 сільським Радам народних депутатів. Центр - смт
Березанка. Територія району омивається Чорним морем і Тилігульським та
Березанським лиманами. Поверхня низовинна, подекуди розчленована ярами та
балками. Корисні копалини: вапняки, глини і пісок. Річки, озера: річка Березань, а
також Старе озеро (Тузли). Грунти: каштанові, чорноземні. Лежить у степовій зоні.

Березанська ЗОШ I-III ст.

Березанський район

1. Освіта:
Всього в районі функціонує 44 загальноосвітніх навчальних закладів:
-дошкільні навчальні заклади – 22,
-середні навчальні заклади – 20
-позашкільних навчальних заклади (будинок творчості школярів та дитячоюнацька спортивна школа) - 2
2.Охорона здоров’я:
Медичне обслуговування в районі забезпечують: Березанська районна
центральна лікарня та комунальний заклад “Березанський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги “, 22 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 5 сільським амбулаторій, 3 аптеки, 5 аптечних пунктів.
3.Культура
Культурно-освітню роботу проводять 20 клубних та 23 бібліотечних закладів,
дитяча музична школа.
Функціонує районний краєзнавчий музей. В районі є пам'ятники
містобудування та архітектури:
- Краснопільська кірха – ХІХ ст.;
- Матіясівська церква – ХІХ ст.;
4. Спорт
В районі наявний один облаштований стадіон «Фортуна» на 820 місць, 4
футбольних поля, 12 гімнастичних майданчиків, 8 гандбольних, 12
баскетбольних, 17 волейбольних площадок, 20 спортивних залів, 1
борцівський зал, 1 дитяча юнацька спортивна школа.

1.3 Історія архітектури Березанщини в фотографіях

Будинок творчості школярів
1979р.

Зупинка 1988р.

Стадіон «Фортуна» 1988 р

Книгарня 1988 р.

Стадіон «Фортуна», сучасний вигляд

Дошка пошани землякам 1988 р

Перший пам’ятник загиблим воїнам 1975 р.

Перша будівля РБК 1967 р.

Другий пам’ятник

Сучасний вигляд

Друга будівля РБК 1988 р.

Сучасний вигляд

Будинок творчості школярів

Пам’ятник воїнам-афганцям

Адміністративний будинок

Районний центр зайнятості

Вхід до БРБ

1.4 Краснопільська кірха
Село Краснопілля - колишня німецька колонія Блюменфельд (Blumenfeld, пізніше
с.Цветково), заснована в 1862 році.

Колонія Блюменфельд відносилася до заснованого в 1809 році Березанського
колоністського округу ( Одеський повіт Херсонської губернії, зараз Миколаївська
область), в який входила і колонія Карлсруе з храмом Святого Петра і Павла. Колонію
заснували німці - переселенці з колоній Кучурганського і Лібентальского колоністського
округу (зараз Овідіопольський район Одеської області) .
У 1900-1902 році тут був побудований костел Святого Георгія. Будівництво обійшлося в
30 000 рублів. Цікаві пропорції цього храму : довжина - 36 метрів , ширина - 15 метрів ,
висота на рівні дзвіниці - 38 метрів. Видно, що при такій висоті і ширині , храм досить
невеликий в довжину.

Храм мав три вівтарі: головний (висота 2,85 м, ширина 1,42 м), прикрашений дубовою з
позолотою скульптурою Святого Георгія, і два бокових. Мабуть саме з цим пов'язана
наявність двох невеликих бічних приміщень у вівтарній частині.
Збереглися залишки розпису на стінах і стелі:

Відрізнявся костел наявністю дорогих предметів культової атрибутики. Над
входом, на хорах, стояв орган. Скульптури, ікони та інші цінні речі зникли в повоєнні
роки. Костел використовувався як склад, потім був Будинком культури. З 70-х років
будівля не використовується. Костел Святого Георгія визнано пам'яткою
архітектури місцевого значення.

1.5 Матіясівська церква
Матіясівський храм рівноапостольного князя Володимира в свій час був важливим
місцем поклоніння християн всього району.

Ідея побудови храму з’явилася в 1890-му році, коли маленька церква в
звичайній селянській хаті вже не могла справитися з тою кількістю людей,
що бажали її відвідати. Гроші були зібрані завдяки спільній праці
священнослужителів і пастви. В 1898 році було зроблено проект храму, а
19 жовтня 1899 храм було освячено.

На сьогодні церква практично
відбудована й завдяки злагодженим
зусиллям всіх не байдужих –
активно наповнюється начинням.

1.6 Бібліотекарська діяльність в районі
Бібліотеки району багато уваги приділяють діяльності
на допомогу розбудові державності України,
відродженню національних традицій, вивченню свого
краю. Кожна бібліотека працює, виходячи з
особистих, соціальних та життєвих потреб громади в
інформації, спілкуванні, забезпеченні їх громадських
прав. Бібліотеки, втілюючи різні культурно –
програми щодо дозвілля, сприяють створенню
оптимальних умов для організації відпочинку різних
вікових груп. Підтримуючи змістом своєї діяльності
державну політику, бібліотеки району проводять
роботу за діючими районними програмами.
Найактивнішими відвідувачами бібліотек в нашому
районі є люди середнього та старшого віку. На стан
читацької аудиторії впливає наявність в населених
пунктах шкільних бібліотек, які відвідують діти
шкільного віку.
Пляжна бібліотека
В місцях масового відпочинку з 2011 року почала
функціонувати пляжна бібліотека. Ініціатором цього
проекту стала Рибаківська бібліотека-філіал
Березанської централізованої бібліотечної системи.
Діти, які відпочивають на березі моря мають
можливість не тільки розважатися на атракціонах, а й
пізнавати, розвиватися, рости. Засмагаючи, вони
знайомляться з періодикою, відкривають сторінки
улюблених книг.

Плажна бібліотека в Рибаківці

Щорічно проводиться робота щодо поновлення бібліотечних фондів новою літературою.
В Березанському районі функціонує 1 районний музей та 10 громадських. В музеях
проводяться заходи щодо патріотичного та естетичного виховання школярів.
57400
вул.Леніна, 36,
смт.Березанка

Понеділок - четвер 8.00 -17.00
П'ятниця
8.00 - 16.00
Субота
9.00 - 13.00

Миколаївська обл.,

Вихідний день -

(05153) 2-15-99
e-mail: drz-rdb@ukr.net

Останній день місяця – санітарний день

неділя

1.7 Березанський районний краєзнавчий музей

Макет тогочасних будинків

Побутові інструменти

Рушник ручної роботи

Якісні опудала різних звірів

1.8 Березанська районна виставка декоративноужиткового мистецтва
Гаврилюк М.В. – керівник народного гурту з декоративно-ужиткового мистецтва
«Свічадо» (Регіональний будинок культури)
Лактіонова А.А. – керівник гуртка «Чарівні фарби» при РБК.

Гаврилюк М.В.

Роботи: Гаврилюк М.В. та Лактіонової А.А.

Гаврилюк М.В.

Витвори мистецтва відрізняються різноманіттям видів і форм: від найменших
ляльок і виробів з пап’є-маше, до великих ляльок і картин різної складності.

Картини: Гаврилюк М.В., ляльки:
Лактіонової А.А.

Лактіонової А.А.

Спільні роботи

Манзовитої Н.М.

1.9 Альтернативні джерела енергії в районі
Крім традиційного сільськогосподарського виробництва в районі розвивається
альтернативна енергетика.
Збудовано 5 повітряних генераторів загальною потужністю 12,5 МВт. Збудовано сонячну
електростанцію площею 107Га та потужністю 54 МВт.

Вітряки

Сонячні батареї

Об’єктивно район має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму:
особливості географічного положення та рельєфу, сприятливі природно-кліматичні умови, багатство
природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів.
Нині туристична діяльність виділяється в самостійну й самодостатню галузь. В цьому напрямку
проводиться велика організаційна робота : створюються нові екскурсійні маршрути, оновлюються
раніше існуючі, вивчається можливість розвитку в нашому районі нової форми організації відпочинку –
зеленого туризму. Березанська районна державна адміністрація запрошує гостей і мешканців району
цікаво провести своє дозвілля.

Коблеве. Загальні відомості

Одним з найголовніших рекреаційних комплексів на території Березанського району, є с. Коблеве і
прилеглі до нього території.
Близькість до моря створює унікальні можливості для відпочинку туристів і розвитку туристичної
діяльності в районі.
Ко́блеве (в минулому — Троїцьке, Постове) — село в Україні, Березанському районі Миколаївської
області. Населення становить 2385 осіб. Орган місцевого самоврядування — Коблівська сільська рада.
Навколо села ростуть виноградники. На території села розташований винний завод ПАТ «Коблево», на
якому виготовляються відомі Коблевські вина, марки яких визнані далеко за межами України. На
винному заводі користуються популярністю екскурсії з подальшою дегустацією вин.

Виноградники

ПАТ «Коблево»

Один із сортів вина

Дегустація вин

Марки вин, що сподобалися, можна придбати в фірмовому магазині села
Коблеве, а також на узбережжі Чорного моря.
Коблеве – найбільший курорт на Чорноморському узбережжі Миколаївської
області. Розташований на відстані 4-х км від автомобільної траси Одеса –
Миколаїв.

1.1 Бази відпочинку рекреаційного комплексу
«Коблеве»
На узбережжі знаходиться більш-ніж 100 пансіонатів і баз відпочинку, які одночасно
готові прийняти 20 тис. відпочиваючих.

База відпочинку «Едем»

Готель «Вікторія»

База відпочинку «Вінниця»

База відпочинку «Лотос»

Басейн б/в «Вінниця»

Готель «Дельфін»

Дістатися до курорту «Коблеве», можна з автовокзалів м. Миколаєва і м. Одеси, за
допомогою маршрутних таксі, або рейсовими автобусами, що ходять щогодини.

Узбережжя курорту Коблеве
Прикрасою курортної зони «Коблеве» є сучасний «Аквапарк», один з найбільших на Україні
з багатьма атракціонами та розташований при в’їзді на узбережжя.

Аквапарк «Коблево»

Дитячий басейн

За участю Коблівської сільської ради визначені місця розташування туристичних
інформаційних центрів – ТІЦ.

15 липня 2009 року на пляжі Коблева знайдено фігуру слона вагою 2-2,5 тони. Одразу
знахідка переросла в сенсацію підігріту мас-медіа. При безпосередньому огляді фігури 23
липня 2009 року з'ясувалося радянське походження слона, відлитого з бетону для
оздоблення дитячого відпочинкового табору. Як слон опинився на пляжі залишилося
нез'ясованою загадкою.

Знайдений слон

1.2 Рибаківський рекреаційний комплекс
Село Рибаківка (Аджіяска). За легендою, засноване як турецьке поселення в середині
18ст. Розташоване на північному узбережжі Чорного моря між Березанським і
Тилігульським лиманами. Відстань по шосейній дорозі 35 км. За 4 км від берега
знаходиться о.Березань, на якому в середині 7 ст. до н.е. стародавні греки заснували
свою першу в Північному Причорномор’ї колонію.

1. Церква Св. Миколая
7 червня 1997 року в селі Рибаківка відслужено святкову літургію і освячено перший
камінь і місце під будівництво майбутнього храму єпископом Миколаївським і
Вознесенським Пітіримом (нині митрополит). Перша літургія в храмі св. Миколая була
відслужена 7 серпня 2005 року.

Українська православна церква

Могила настоятеля, засновника і
будівника храму Свт.Миколая
митрафорного протоієрея
Миколи Феленюка

Іконостас

2. о. Березань – центр історичного туризму
Береза́нь — невеликий острів на Чорному морі. Довжина острова близько 800 м,
ширина — 200—850 м, площа — 23,6 га.
Відомий центр туризму.
Березань — місце страти 6 (19 березня) 1906 лейтенанта Петра Шмідта і 3 матросів
Чорноморського флоту — учасників повстання на крейсері «Очаків». 1968 року за
проектом архітекторів Н.Галкина і В.Очаківського встановили пам'ятник страченим у
південній частині острова — 15-метровий залізобетонний обеліск, що складається з
трьох стилізованих під вітрила пілонів.

о. Березань

Обеліск страченим матросам
П.П.Шмідта

3. Курорт с. Рибаківка

База відпочинку «Чорномор»
Бази відпочинку Рибаківки завжди відкриті для всіх любителів незабутнього
відпочинку на березі моря.

База відпочинку «Нива»

Дитячий табір «Маяк»

База відпочинку «Ранок»

«Морская волна» - дитячий спортивний табір на березі Чорного моря

Дитячий оздоровчий табір «Космос»

Рибаківське узбережжя
Чудовий клімат, степові пахощі, змішуються з морським повітрям,
неповторні пейзажі – це все Рибаківка.
Рибаківська курортно-рекриаційна зона представлена 69 базами
відпочинку. Має значний потенціал для організації дитячого відпочинку.
Функціонують 20 дитячих оздоровчих закладів загальною місткістю
2700 дітей.

4. Бальнеологічний потенціал
Цілющі грязі солоного озера «Тузли» оголошено гідрологічним заказником. Вчені
вважають, що тут можна лікувати нервові захворювання, хвороби суглобів, кісток.
Територія озера входить в склад національного природного парку «Білобережжя
Святослава».

Солоне озеро «Тузли»

1.3

Тилігульський природно – рекреаційний комплекс

Тилігульський лиман знаходиться на межі
Миколаївської та Одеської областей і
вважається одним з найчистіших лиманів
Північно-Західного Причорномор'я.
Його довжина сягає 60 кілометрів, ширина до 4,5 кілометри, максимальна глибина - 21
метр, прозорість води - до 7 метрів. Це
самий глибокий і прозорий лиман нашого
регіону, який відділений від Чорного моря
широким піщаним пересипом. Їх з'єднує
лише штучно створений канал.
У заповідному об'єкті добре збереглась
природна рослинність, яка представлена
водними угрупованнями, трав’янистими
болотами, засоленими луками,
солончаками і солонцями, справжніми та
кам'янистими степами, деревночагарниковими заростями. В районі
Ташинської затоки та гирла річки Царега
знаходиться один з найбільших на півдні
України цілинних степових масивів.
Карта парку

Регіональний ландшафтний парк
"Тилігульський" створено
рішенням Миколаївської обласної
ради у 1995 році.
Територія заповідного об'єкту
включає узбережжя та прилеглі
акваторії Тилігульського лиману в
межах Березанського району
Миколаївської області загальною
площею 8195,4 гектара.

До його складу також увійшов орнітологічний заказник місцевого значення "Пониззя
Тилігульського лиману".
Парк забезпечує збереження цінних природних комплексів та історико-культурних
об'єктів Тилігулу, умови для організованого туризму і відпочинку, проведення наукових
досліджень, пропаганду екологічних знань.
Як унікальний природний комплекс Тилігульський лиман включено до переліку водноболотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином, як середовище
існування водоплавних птахів.

2. Охорона лиману й околиць

Служба охорони парку

Коса з висоти пташиного
польоту

Представник родини бичкових

У складі флористичних комплексів парку - велика кількість рідкісних і зникаючих видів,
занесених до Червоної книги України та Європейського червоного списку: астрагал одеський,
горицвіти весняний та волзький, дрік скіфський, зозулинець болотний, ковили волосиста,
Лессінга, найкрасивіша, українська і шорстка, морковниця прибережна, оставник одеський,
підсніжник Ельвеза, пізньоцвіт анкарський, пирій ковилолистий, пустельниця головчаста, сон
лучний, тюльпани бузький та Шренка.
Тилігульський лиман постійно пульсує і належить до водойм "каспіїв", які після різкого
зменшення в об'ємі можуть раптово розширюватись. Наявність широкого спектру змін
солоності води та рівневого режиму зумовило формування у ньому складних комплексів
водних мешканців - від прісноводних до морських. У кінці XVIII століття сюди, за історичними
свідоцтвами, заходила "червона" риба, скумбрія, ставрида та навіть тунець, тобто лиман мав
постійний зв'язок з морем. Пізніше він став ізольованим, а середземноморські вселенці в цей
період повністю зникли.

3. Кайтинг в Тилігульському лимані (поблизу с. Коблеве)

Карти вітрів

Карта найкращих місць для кайтингу
Коблевська частина Тилігульського лиману має всі перспективи для розвитку цього
екстремального виду спорту. Але інфраструктура з постачання спеціально обладнаного
приміщення, професійних інструкторів й прокату спорядження не розвинена, що віддаляє
вірогідність примноження
доходів від цього джерела туризму.

5. Екомаршрути в Тилігульському лимані
1. Екотуристичний маршрут «Тилігульський пересип»: прокладено вздовж озер пересипу Тилігульського лиману для
ознайомлення відвідувачів з водно-болотним угіддям міжнародного значення та пташиним різноманіттям. Починається біля
аквапарку та закінчується на західній околиці села Коблеве. Його протяжність – 3 км, приблизна тривалість екскурсії – 1,5 год.
2. Екотуристичний маршрут «Атаманська коса»: прокладено вздовж узбережжя для ознайомлення відвідувачів з грязевими
озерами та косами центральної частини Тилігульського лиману. Починається біля балки Атаманка та закінчується Атаманською
косою. Протяжність маршруту – 2 км, приблизна тривалість екскурсії – 1 год.
3. Екотуристичний маршрут «Ташинський»: прокладено вздовж узбережжя Ташинської затоки для ознайомлення відвідувачів з
одним з найбільших степових масивів Миколаївщини. Починається з північної околиці села Ташине, перетинає балки Велику та
Малу Злодійки, Бартасову та закінчується Ташинською косою, з якої туристи переправляються на човні до кордону парку..
Протяжність маршруту – 5 км, приблизна тривалість екскурсії – 2 год.
Крім того, на території парку підтримується у належному стані 5 рекреаційних дільниць: Коблевська, Червоноукраїнська,
Анатоліївська, Атаманська і Ташинська.
Якщо у Вас з'явилися запитання
Ви можете зайти на сторінку "Контакти" і відправити до дирекції парку текстове повідомлення,
або зателефонувати за номерами:
8 (05153) 21-570 (офіс у смт Березанка)
8 (0512) 37-43-28 (Миколаївський офіс)
В межах Березанського району створено туристичні маршрути у двох напрямках:
з/в Коблеве;
церква Св.Миколая в селі Рибаківка;
острів Березань;
відвідування ПАТ «Коблево»;
с.Ленінка водна прогулянка човном по Тилігульському лимані та ознайомлення з культурою, побутом, із відвідуванням
громадських музеїв – історико-краєзнавчого (с. Коблеве), музею бойової Слави (с.Анатоліївка), музею сільського побуту
«Сільське обійстя» (с.Ташино), виробництвом населених пунктів, рослинним та тваринним світом.

Березанська
районна державна
адміністрація
запрошує гостей і
мешканців району
цікаво провести
своє дозвілля.
Приємних вам
мандрівок !

