
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 

ПРО КІРОВОГРАДСЬКУ ОБЛАСТЬ 



                                          КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

Область у центральній частині України. 

Обласний центр — Кропивницький.  

Вся територія Кіровоградської області розташована на правому березі 

Дніпра.  

На півночі межує з Черкаською областю, на північному сході з Полтавською 

областю, на південному сході з Дніпропетровською областю, на півдні з 

Миколаївською та Одеською областями, на заході з Вінницькою областю. 



                          ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР — КРОПИВНИЦЬКИЙ 

 

Герб Кіровоградської області Прапор Кіровоградської  області 



ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ВАТ «М'ясокомбіна́т Ятра́нь» — 

підприємство харчової 

промисловості, що спеціалізується 

на виготовленні варених, варено-

копчених та сирокопчених ковбас, 

розташоване у м. Кропивницькому.  

  
 «Фірма Ласка» —  

підприємство харчової 

промисловості, що спеціалізується 

на виготовленні морозива. 

Розташоване у м. Кропивницькому.  

 



Ельворті (або ПАТ «Червона зірка») 

 — провідне підприємство у галузі 

сільськогосподарського 

машинобудування (посівні 

комплекси) 

 в місті Кропивницький. 

ТМ “Жорик-Обжорик” — 

фабрика  з виробництва цукрового 

печива. Розташована у місті 

Кропивницький. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 



Кропивницький побудований на 

берегах річки Інгул. 

Герб міста Кропивницький  

Прапор міста Кропивницький  

ОБЛАСНИМ ЦЕНТР - МІСТО КРОПИВНИЦЬКИЙ 



КРОПИВНИЦЬКИЙ – МІСТО НЕЗВИЧАЙНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ  

            Пам'ятник   

Першому Трамваю  

        Пам'ятник 

         Двірнику 

            Пам'ятник  

Ангел-охоронець України 



   

Парк відпочинку з атракціонами 

та зеленою зоною. Влітку тут 

регулярно проходять концерти 

культурно-розважальні та 

спортивно-оздоровчі заходи.  

ДЕНДРОПАРК  



                                                   МУЗЕЙ  МИСТЕЦТВ   

Обласний художній музей, розташований у місті Кропивницькому.  

У музеї рідкісне зібрання ікон та твори художників, що проживали в Україні. 

 
 



Обласний краєзнавчий музей 

знаходиться  

у місті Кропивницький. У ньому 

зберігається найбільше 

зібрання матеріалів і документів 

з історії  і культури 

Кіровоградщини. Наприклад 

старовинний одяг, предмети 

побуту,картини із зображенням 

старого міста. 

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 



                                                                «ХУТІР НАДІЯ»   

Державний історичний  заповідник-музей, 

українського письменника та актора  

 Івана  Карпенка-Карого. На хуторі  

ви побачите як жив і творив  

український письменник,  

та прогуляєтесь по чудовому саду.  

Щорічно на хуторі відбувається  

театральне свято «Вересневі самоцвіти». 

  



Храм Святого Духа Грецька церква 

Спасо – Преображенський собор 

СОБОРИ, ЦЕРКВИ І ХРАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



 ЧОРНИЙ ЛІС 

У лісі водяться дикі кабани, зайці, лисиці 

та багато рослин. Ліс не пропускає 

сонячне світло. 



 ЧОРНЕ ОЗЕРО - ОЗЕРО БЕЗ ДНА 

В Чорному лісі є Чорне озеро, де живе тільки один вид риби – земляний 

карась. Влітку вода не прогрівається, а  взимку не замерзає і ніхто не знає 

глибину цього озера. Біля озера часто відбуваються дивні речі: то 

незрозуміле шелестіння, то вода раптом починає «ворушитися».  



                    Ігор Бірча 

Український актор і автор 

популярних розважально-

гумористичних телепередач, 

відомий своєю роллю у серіалі 

«Віталька»  

           Alyona Alyona 

 Українська реп-зірка,  раніше 

– вихователька дитячого 

садка . 

ЛЮДИ, ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ  КІРОВОГРАДСЬКУ ОБЛАСТЬ 



               Андрій П'ятов 

Заслужений майстер спорту  

України з футболу. 

            Євген Коноплянка 

Відомий український футболіст. 

ЛЮДИ, ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ КІРОВОГРАДСЬКУ ОБЛАСТЬ 



Кіровоградська область славиться своєю старовинною архітектурою, 

незвичайними пам'ятниками, містичним Чорним лісом та озером. Саме тут 

можна активно провести час на хуторах визначних людей цієї області, 

побачити як жили люди в стародавні часи та ознайомитись з  культурою,  

відвідати дендропарк. 

 


