
ПРО МИКОЛАЇВСЬКУ 

ОБЛАСТЬ

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ



Миколаївська область 

(Миколаївщина) —

розташована на півдні країни в 

межах Причорноморської 

низовини в басейні нижньої 

течії річки Південний Буг. На 

заході межує з Одеською, на 

півночі з Кіровоградською, на 

сході та північному сході з 

Дніпропетровською та на 

південному сході з 

Херсонською областями. На 

півдні омивається водами 

Чорного моря. 



Обласний центр — місто Миколаїв. 

Найбільші міста  – Вознесенськ, Миколаїв, 

Очаків, Первомайськ, Южноукраїнськ.

Герб області

Прапор області



Найбільші міста

МиколаївВознесенск

Очаків Южноукраїнськ



Для промислового комплексу області характерна висока концентрація 

підприємств суднобудування, машинобудування, кольорова промисловість, 

електроенергетика, машинобудування. Комплекс представлений такими 

підприємствами як Чорноморський суднобудівний завод, Миколаївський 

глиноземний завод, Південноукраїнська атомна електростанція.

ПРОМИСЛОВІСТЬ



В області працює Миколаївське управління магістрального аміакопроводу 

«Укрхімтрансаміак», представляє трубопровідний транспорт, що здійснює 

транзит рідкого аміаку територією України. Це найекономічніший вид 

транспортування нафти, нафтопродуктів і газу з місць видобутку та 

виробництва до районів їх використання і переробки. Магістральні 

нафтопроводи і газопроводи транспортують ці продукти на великі відстані 

найкоротшою лінією з найменшими втратами.



Харчова промисловість
Харчова промисловість - одна з провідних галузей економіки області. На базі 

переробки сільськогосподарської сировини розвинена молочна 

промисловість вершкового масла, жирних сирів, кисломолочних продуктів, а 

також згущеного молока і вершків. Ця продукція представлена 

підприємствами Лакталіс-Миколаїв, Первомайським молочно-консервним 

комбінатом, Баштанським сирзаводом.



Найсоковитішим підприємство області вважають товариство «Сандора». 

Цей відомий український виробник соків, нектарів, соковмісних продуктів, 

газованих напоїв та снеків полюбився дорослим та дітям не тільки України, а 

й Європи. До структури компанії входять: завод із переробки свіжих фруктів, 

овочів і виробництва соків та газованих напоїв, холодного чаю та снеків. Соки 

Sandora визнали соковим брендом №1. Протягом 11 років поспіль бренд 

Sandora ставав переможцем конкурсу «Вибір року» в номінації «Сік року».



Агропромисловий комплекс
Завдяки сприятливим природно-кліматичним умовам та родючої землі 

Миколаївська область вважається однією із регіонів інтенсивного 

землеробства в Україні та має великий земельний фонд. В області 

вирощують озиму пшеницю, ярий ячмінь, кукурудзу, соняшник, цукрові 

буряки, овочево-баштанні культури. Фермери Миколаївщини докладають 

чимало своїх зусиль та кропіткої праці для розвитку садівництва та 

виноградарства.



Миколаїв вважають містом-кораблів. Це місто нерозривно пов'язане з 

суднами, бо народилось завдяки ним. Водний транспорт міста є засобом 

що виконує функції, пов'язані з перевезенням, зберіганням, обробкою 

різних вантажів; перевезенням та обслуговуванням пасажирів. Водний 

транспорт поділяється на дві підгалузі: морський та річковий транспорт. В 

порту Миколаєва можна спостерігати різні види суден які працюють і в морі 

і на річці: буксирне судно, баржа, «Миколаїв» — фрегат. 



Порт Миколаєва це місто стоянки суден. Саме тут відбувається  

транспортування нафти і нафтопродуктів наливом. Судна, які 

використовують саме для перевезення нафти називають танкерами . Також 

танкери використовуються для перевезення газу. Для перевезення вантажів 

використовують вантажні судна. У воєнний час судна можуть озброюватись 

та залучатись для перевезення військових вантажів і військ. Річкові 

перевезення з  Миколаєва хочуть відновити на легендарних «Ракетах», 

«Метеорах»



На мальовничих Миколаївських берегах розташований  річкови́й порт 

Миколаєва. Порт працює цілорічно та може приймати вантажні судна. Для 

переробки вантажів у порту працюють плавучі крани. Порт має буксирний 

флот та розгалужену залізничну гілку.



Для виконання авіаційних робіт в області застосовують наступну авіацію: 

легкий транспортний літак Ан-2, пасажирський літак Ан-24, та  

транспортний вертоліт Ка-26. Найчастіше ці види літаків використовують в 

сільському господарстві, будівництві, для охорони лісів, обслуговування 

експедицій, надання медичної допомоги населенню, при проведенні 

санітарних заходів, експериментальних і науково-дослідних робіт.   



Миколаївський міжнародний аеропорт в далекі часи працював на потреби 

армії, переживав кілька великих будівництв. А на сучасному етапі виконує 

міжнародні рейси. Аеропорт призначений для приймання, відправлення та 

технічного забезпечення повітряного транспорту, а також обслуговування 

пасажирів і вантажу. Аеропортовий комплекс має злітно-посадкову смугу для 

зльоту й посадки літаків.



У Миколаєві розташовані видатні музеї. Один з них - обсерваторія, 

експозиція якої включає унікальну колекцію приладів, за спогляданням зірок 

за допомогою телескопу, який вважався найбільшим у світі. Візитною 

карткою міста вважають музей суднобудування та флоту. Експозиція 

розкриває етапи розвитку суднобудування, розвиток суднобудівних 

підприємств та відображає сторінки історії кораблів, побудованих у 

Миколаєві.

Цікаві факти про Миколаїв



Миколаївська область багата на  архітектурні історичні пам'ятки, що 

сформували планування міста та його зовнішній вигляд. Серед пам'ятників 

варто відзначити наступні: Тарасу Шевченку, Василю Сухомлинському під 

назвою «Серце віддаю дітям…». Пам'ятник «Корабелам і флотоводцям»

створений на честь 200-річчя заснування Миколаєва. У народі цей пам'ятник 

відомий як «куля» — тому що в його основі дійсно куля, а точніше — глобус. 

Навколо пам'ятника височіють триметрові фігури флотоводців, робітників-

суднобудівників Миколаївських верфей.



Рослинний і тваринний світ Миколаївщини 

Природа Миколаївщини радує око. Під державною охороною перебувають 

Катеринівський та Вознесенський ліси в яких ростуть  дуб, осика, клен, чорна 

тополя, берест, сосна. Для тваринного світу характерні лисиця, заєць-русак, 

звичайний хом'як, ховрах; з птахів — перепел, дрохва, фазан, сіра куріпка, 

крижні та сірий гусак, кулики, степовий та польовий жайворонки та інші; в 

Чорному морі промислове значення мають бички, хамса, кефаль, чехонь, 

скумбрія, осетрові та інші, в річках — сазан, лящ, судак.



Природно-заповідний фонд Миколаївської області 

«Бузький Гард» — національний природний парк в Україні, в межах 

Миколаївської області, на річці Південний Буг. Флора  «Бузького Гарду» 

налічує більше ніж 1000 видів рослин: папороті,  хвощі, мохоподібні, 

лишайники, водорості. Представники місцевої флори занесені до Червоної 

книги України. Серед рідкісних видів тут представлені: смілка бузька, 

гвоздика бузька, вишня Клокова, мерингія бузька, громовик гранітний, 

рутвиця смердюча, чистець вузьколистий, тюльпан бузький, ковила гранітна.



Милує око найбільше в Європі дике поле орхідей, розташоване 

недалеко від села Покровка. 



Найекстримальніше місце в області село Мигія - столиця «українського 

рафтингу». Тут проводяться змагання з плавання на байдарках і рафтах, 

адже тутешня байдарочна траса посідає друге місце в Україні за складністю 

сплаву. 



Миколаївський зоопарк

Один із найкращих і знаних зоопарків в Європі Миколаївський зоопарк. Із 

заповідника Херсонської області Асканії-Нова були привезені бізони, 

верблюди, яки, олені, муфлони, страуси. Тут є ведмеді, вовки, лисиці, мавпи, 

копитні тварини, хижаки. Скульптура «Мауглі і Багира» - є візитівкою 

зоопарку.   



Зоологічний сад містить велику колекцію птахів — від мініатюрних колібрі до 

величезних орлів, групу папуг, какаду, журавлів. Більше п’яти  років в зоопарку 

проводяться заняття з зоотерапії для дітей з інвалідністю, з розладами 

аутистичного спектру, ДЦП, затримку розвитку. Зоопарк є улюбленим місцем 

багатьох містян.



Український «Діснейленд» – парк «Казка»

Чудовим місцем для відпочинку і українським Діснейлендом вважають Парк 

«Казка». Тут є справжня фортеця, оригінальні казкові клумби, великий 

павільйон з півником і амфітеатром для концертів, парусник «Буян», 

справжній паровоз, маяки, кам'яна і дерев'яна фортеці, карусель з вченим 

котом і русалкою, колесо огляду, містечко з фортецями, кораблями, 

паровозами, фонтанами та автодромом. Кожна споруда – це окремий 

сюжет. І всі ці сюжети сплітаються у справжнісіньку казку в центрі 

Миколаєва. Незвичайні рослини чудово доповнюють казкову атмосферу 

цього місця.  



Віталій Кім— український 

підприємець і політик корейського 

походження. 

Олександр Бережок — актор, 

телеведучий, сценарист. Учасник 

«Дизель Шоу». 

Люди, які прославили Миколаївську область



Миколаївська область має потужний природно-заповідний фонд. Завдяки 

рельєфу та клімату тут розвиваються багато різних видів туризму. 

Миколаївщина – це відпочинок на Чорному морі, безліч  оздоровчих закладів, 

які щорічно приймають туристів. Природа області живописна та багата 

історичним минулим пов'язаним з кораблебудуванням. Міста Миколаївщини 

незабутні та неповторні. А акваторія області дає не тільки водні ресурси, але 

й вигідне розташування і клімат. Хто побуває в тутешній місцевості 

обов'язково захоче залишитися жити, або принаймні приїхати сюди ще не 

раз.


