
  



Київ – історичний центр і одне з найкрасивіших міст світу 
 

         

 

Київ – столиця України і красиве місто, яке згідно з рейтингом, за популярністю займає шістдесят перше місце в світі і 

входить в ТОП-20 найкращих населених пунктів Європи. Тут знаходиться безліч священних місць і релігійних пам’яток, 

церков і соборів, архітектурних об’єктів, статуй і монументів. Якщо ви вирішили здійснити захоплюючу подорож у найбільше 

європейське місто, то відвідайте Києво-Печерську лавру і Софійський собор, Видубицький і Михайлівський Золотоверхий 

монастирі, Володимирський собор і Миколаївський костел, костел Святого Олександра і церкву Успіння Богородиці 

Пирогощі.  

Гості Києва зможуть здійснити захоплюючу прогулянку по Хрещатику, відвідати площу Незалежності, пройтися 

пейзажною алеєю, відправитися в національний заповідник «Софія Київська» і купити оригінальний пам’ятний сувенір на 

Андріївському узвозі — творчому «серці» міста. Іноді здається, що для справжнього знайомства зі столицею на вистачить і 

цілого місяця – аж стільки тут цікавинок. Високий туристичний сезон в столиці припадає на знамените цвітіння каштанів, 

помилуватись яким приїжджають й іноземці. 

 

 

  



Чернівці – «Український Париж» з приголомшливими пам’ятками 
 

  

 

Чи то «український Париж», чи то «українська Венеція» – як це місто тільки не називають. Напрочуд красиве місто з 

вишуканою архітектурою та затишними, майже камерними вулицями. Візитівкою міста є Чернівецький національний 

університет ім. Юрія Федьковича. Чому? Бо це ідеальний знімальний майданчик для фільмів про Гаррі Поттера. Він вражає 

самим лише зовнішнім виглядом. А що буде, як зануритись в таємниці його історії?  

Гості Чернівців зможуть побачити і інші пам’ятки: Римо-католицький костел Воздвиження Святого Хреста та вірменську 

церкву, Миколаївський собор з повернутими куполами і дивовижними похилими вікнами, розташованими в чотирьох вежах 

храму по його периметру, кафедральний собор Святого Духа рожевого кольору, всередині якого зберігаються мощі святих, 

Єзуїтський костел, будинок-корабель і філармонію, пам’ятники – «Плащ городянина з циліндром і парасолькою-тростиною», 

«Троянду з табличкою», «Карету на вулиці Кобилянської». А от у Чернівецькій області можна знайти шматочок Нідерландів: 

у селі Лужани навесні розквітають тисячі прекрасних тюльпанів. 

  



Вінниця – старовинне місто на мальовничих берегах річки Південний Буг 

 

  

 

Вінниця – сучасне, красиве і затишне місто, візитною карткою якого віднедавна є найбільший у Європі фонтан Roshen з 

3Д графікою, підсвічуванням і музичним супроводом, побудований на річці Південний Буг, біля острівця «Фестивальний». 

Для того, щоб відчути атмосферу міста, туристам варто зробити неспішну, пішу прогулянку центром і вуличками старого 

єврейського кварталу, який носив у давнину назву «Єрусалимка». Гості Вінниці побачать старовинні пам’ятки архітектури, 

оборонну споруду середини XIV століття – єзуїтський монастир або «мури». Відомою пам’яткою Вінниці є музей – садиба 

Пирогова – видатного вченого і хірурга.  

Якщо ви опинилися в цьому чудовому містечку, подивіться ботанічний сад, ознайомтеся з шедевром дерев’яної 

архітектури – Миколаївською церквою на Старому місті, відвідайте Православний Преображенський монастир і храм 

Пресвятої Діви Марії Ангельської. 

 

 

  



Умань-чудове, туристичне місто України 
 

                 

 

Серед найкрасивіших міст України, гідну нішу займає Умань – населений пункт Черкаської області, який прославився 

своїм чудовим, доглянутим Софіївським дендропарком, прикрашеним фонтанчиками, мармуровими статуями і водоймами з 

витонченими лебедями. В Умані, у сквері Тараса Шевченка, також працює дивовижний, новий світломузичний фонтан, 

іменований «Перлиною любові», що привертає тисячі туристів не тільки з усіх куточків нашої країни, але і ближнього 

зарубіжжя. 

Він увійшов до трійки найбільших фонтанів України. Унікальний, сучасний фонтанний комплекс зведений на землі і на 

воді. Струмені піднімаються вгору в супроводі музичних і світлових ефектів. Чаша основного фонтану займає площу 450 кв/м. 

Гості міста зможуть побачити чудове шоу у вигляді проекції на водному екрані в 200 квадратів, плаваючого фонтану, 

зведеного на Осташевському ставку, висота струменя якого досягає дев'ятнадцяти метрів, а також побачити три статичних 

фонтанчика, що характеризуються неповторним світлодинамічним підсвічуванням. 

 

  



Запоріжжя – «колиска» українського козацтва 
 

    

 

Запоріжжя – відоме місто України, яке славиться неповторним багатством культурної спадщини, приваблює туристів 

приголомшливо красивою природою, старовинними і сучасними об’єктами архітектури. Населений пункт є центром 

українського козацтва. В самому серці Запоріжжя, трохи нижче порогів Дніпра, знаходиться мальовничий острів та 

національний заповідник – Хортиця. Тут функціонує історико-культурний комплекс під назвою «Запорізька Січ».  

Приємні емоції і яскраві враження подарує туристам прогулянка по парку «Дубовий гай», який розкинувся в 

Олександрівському районі Запоріжжя, на території, що займає площу п’ятдесят сім гектарів. Дійсно, хто б не хотів хоч на 

деякий час відчути себе воїном-козаком, опанувати мистецтво гончарства, ковальства, та навчитися їздити верхи. 

  



Яремче-мальовнича «Перлина» Карпат 
 

       

 

Яремче – чудове місто, одне з найкрасивіших місць Західної України. Розташоване воно в мальовничій долині річки Прут, 

в горах на Івано-Франківщині. Через населений пункт прокладена дорога, що веде до вершини українських Карпат – Говерли. 

Вперше згадка про Яремче з’явилася у 1787-му році. Якщо вірити легенді, місто було назване на честь Яреми Голодованця – 

першого поселенця. В даний час Яремче являє собою відомий туристичний центр. Місто цікаве гуцульськими традиціями, 

обрядами – «андріївськими вечорницями», «розколядою», щорічним купальським святом «Гуцульська берегиня».  

Тут розташовано понад сорок рекреаційних комплексів, санаторіїв. Яремче приваблює прихильників «зеленого» туризму 

і людей, які бажають оздоровитися цілющими мінеральними водами. На його території розкинувся національний природний 

парк «Карпатський», заснований у 1980-му році, і водоспад «Пробій». В Яремче красиво в будь-яку пору року. 

 

  



Івано-Франківськ – місто з «європейським обличчям» 
 

             
 

Туристам буде цікаво відправитися в гостинне місто Івано-Франківськ – культурний центр на заході, одне з 

найкрасивіших міст України. Тут добре в будь-яку пору року. Гості Івано-Франківська зможуть прогулятися по знаменитій 

«Стометрівці» протяжністю близько 1,5 км, відвідати чудове «Міське озеро», приємно провести час у вуличних кафе і 

ресторанах. Окрасою Івано-Франківська служить цінний культовий, архітектурний пам’ятник в стилі бароко з елементами 

ренесансу – Колегіальний костел, споруджений у XVII – XVIII століттях, старовинна усипальниця знатної родини Потоцьких. 

Символом міста є Ратуша на площі Ринок, побудована у 1932-му році. Не менш цікавий об’єкт Івано-Франківська – 

Кафедральний Воскресенський собор.  

В Івано-Франківську також можна побачити фрагменти оборонної стіни з бастіоном, зведеним у далекому 1662-му році, 

«Вірменський костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії» («Блакитну церква»), відправитися в урочище «Дем’янів 

Лаз», подивитися руїни замку Потоцьких, датований 1672 роком. 

Населений пункт обов’язково варто відвідати хоча б раз у житті. 

  



Чарівне середньовічне місто Львів – доступне «вікно в Європу»! 

 

       

 

Старовинне, романтичне, таємниче місто Львів з багатою культурною спадщиною та величними пам’ятками архітектури 

завжди було в центрі уваги туристів не тільки з України, а й ближнього зарубіжжя. Тут гармонійно поєднуються різні 

культури, панує дивовижна і затишна атмосфера. Місто Лева по праву можна назвати своєрідним «вікном в Європу». 

Населений пункт просякнутий ароматом кави і шоколаду, характеризується духом середньовіччя і підкорює неймовірною 

красою, шармом з перших хвилин знайомства. Опинившись у Львові, можна сповна насолодитися його численними 

пам’ятками. Серед них слід виділити греко-католицький архикафедральный собор святого Юра, що красується над містом, 

побудований на висоті триста метрів над рівнем моря. Неймовірна кількість костелів, храмів та замків роблять його по-

справжньому середньовічним та казковим, особливо під час різдвяних свят. 

Кожен турист обов’язково має відвідати атмосферні кафе міста Лева – «Криївку» та «Мазох». 

 

 

  



Дніпро – ритмічне місто на берегах Дніпра, що йде в ногу з часом! 
 

         

 

Серед інших міст України, які варто відвідати туристу, слід зазначити Дніпро. Він розкинувся у східній частині країни, 

на берегах річки Дніпро. Населений пункт у багатьох людей асоціюється виключно з індустрією. Але це далеко не так. Дніпро 

має чудові парки, характеризується сучасними бульварами і проспектами. Тут функціонує велика кількість театрів і музеїв. 

Дніпро відомий своїм таємничим островом зі штучним водоспадом, розташованим на висоті сімнадцяти метрів. Місце дуже 

романтичне і користується величезною популярністю серед туристів. До нього можна дістатися по пішохідному мосту. Тут 

обладнаний оглядовий майданчик, з якого відкривається приголомшливо гарний вид на місто і його околиці. Острів 

прикрашає Миколаївська церква білого забарвлення з позолоченим куполом.  

У місті можна подивитися пам’ятник Тарасу Шевченко – один з найбільших монументів України, відвідати зоопарк і 

акваріум, водну станцію і кінний дворик. 

 

 

  



Луцьк – старовинне місто на мальовничому березі річки Стир 
 

           

 

Цікавою пам’яткою і гордістю міста Луцька є, овіяний легендами, замок Любарта, зведений в XIV столітті в готичному 

стилі. Архітектурний об’єкт входить до переліку визнаних чудес України, характеризується мостами, арками і вежами, що 

отримали назви – «В’їзна», «Владича» і «Стирова». Тут можна пройтися по старовинній бруківці, відвідати павільйони, 

побачити музеї з багатими експозиціями, гігантські шахи у дворі замку. Гостям сподобається музей дзвонів, унікальна 

колекція старовинної зброї. Всередині замку Любарта красується кафедральний собор Іоанна Богослова, споруджений в 

класичному візантійському стилі. На верхньому поверсі вежі знаходиться оглядовий майданчик, з якого відкривається 

чудовий вид на місто. В Луцьку також можна подивитися інші пам’ятки: собор Святої Трійці і «Будинок з химерами», 

центральний парк і драматичний театр імені Тараса Шевченка, Волинський художній музей.  

Відвідавши Луцьк, ви отримаєте масу позитивних емоцій! 

 

  



Харків – сучасне, красиве місто України, що динамічно розвивається 
 

       

 

Харків є першою столицею України. Це амбітне місто прогресивних технологій, науки і високорозвиненої індустрії, 

швидкісних комфортабельних поїздів метрополітену і «бурхливого» студентського життя. Здається, що це місто занадто 

прагматичне. Але це далеко не так. У Харкові є безліч романтичних місць, які варто побачити хоча б раз у житті. Тут можна 

прогулятися асфальтованими алеями в сквері «Стрілка», що знаходяться на перетині трьох річок. Туристам сподобаються 

доглянуті квіткові клумби, чудово оформлені газони. Територія скверу оснащена лавками, є пішохідний міст через річку 

Лопань. Місто дивує старовинними церквами і монументальними бетонними будівлями. Головна площа Харкова, побудована 

в ХХ столітті, що отримала назву площі Свободи, вражає своїми значними розмірами. Вона є шостою за величиною в Європі 

і займає територію чотирнадцять гектарів. 

У Харкові можна побачити будинок зі шпилем, відвідати аквапарк «Джунглі», «Діснейленд», побачити пам’ятник 

Перемоги або «Дзеркальний струмінь», відвідати парк «Саржин Яр» і покататися на канатній дорозі. 

 

  



Кам’янець-Подільський – «місто-квітка» на камені 
 

       

 

Головною визначною пам’яткою міста є «Стара фортеця» – видатний зразок українського фортифікаційного мистецтва 

XVI століття, який приваблює щорічно тисячі туристів з усіх куточків України. Архітектурний пам’ятник при князях 

Коріатовичах служив резиденцією феодала. «Стара фортеця» знаходиться у відмінному стані і налічує одинадцять башт. 

Найдавніша з них носить назву «Денна». Вежі з’єднані один з одним за допомогою оборонних стін. На території замку 

знаходяться казарми, можна побачити облоговий колодязь. У Західному бастіоні фортеці реконструйована сцена оборони від 

противника, а в східному – представлена експозиція метальної зброї. Туристам буде цікаво відвідати дане місце і зануритися 

в чарівну атмосферу середньовіччя. 

Кам’янець-Подільський славиться і іншими пам’ятками: Петропавлівським кафедральним костелом і баштою Стефана 

Баторія, Домініканським монастирем і Замковим (Турецьким) мостом, Ратушею і Миколаївською церквою, костелом Святого 

Миколая (Вірменським собором), Польськими та міськими воротами 

Гарне місто підкорює серця мандрівників з першої хвилини знайомства. 

 

 

  



Одеса – морська «перлина» України 
 

         

 

Найколоритніше місто України на березі моря. Приїхати сюди варто не тільки задля відвідування легендарного Оперного 

театру або численних пляжів. В Одесі обов’язково слід поторгуватися на Привозі, подивитись на Дюка, стоячи на другому 

люку, і, звичайно, перелічити всі Потьомкінські сходи. Одеса завжди була і є центром кіноподій. Це місто – українська столиця 

хорошого настрою. Щороку першого квітня в День сміху тут проходить фестиваль гумору та сатири Гуморина. А якщо вам 

вдасться знайти гіда, який розповість вам неймовірні історії про місцеві дворики, ви точно закохаєтеся в цю перлину біля 

моря. 

 

 

 

 

  



Черкаси – серце України, місто на Дніпрі 
 

      
 

Черкаси – велике, мальовниче місто, що розташоване на правому березі Кременчуцького водосховища, створеного у 

середній течії Дніпра. Черкасам є чому дивувати гостей: найдовша в Україні дамба, найбільша водойма, свій Хрещатик і 

Батьківщина-мати, яка вдесятеро менша за столичну сестру, всього шість метрів, але не менш символічна. Пагорб Слави – 

найпопулярніший панорамний майданчик. Туристам радять спуститися з гори пішки, тим паче що спуски: «Стрілковий», 

«Мисливський», «Пожежний» – справжня черкаська цікавинка.  

У Черкасах обов’язково слід відвідати храм «Білий лотос», учні якого вважають це місце духовним центром Європи, 

насолодитися краєвидами парку «Сосновий бір», прогулятися каштановою алеєю по центру міста, зазирнути в Долину троянд, 

де панує атмосфера свят, феєрверків, музики. Річковий вокзал, Фейсвол (Стіна осіб), Михайлівський кафедральний собор, 

Шуховська вежа – гіперболоїдна водонапірна вежа – одне з небагатьох збережених в Україні творінь видатного інженера С. 

Шухова, музей Кобзаря – і прогулянка містом стане незабутньою для гостей. 


