
Дітям про Україну

Про Вінницьку область



Вінницька область  на заході межує з Чернівецькою та 

Хмельницькою, на півночі — з Житомирською, на сході — з

Київською, Кіровоградською та Черкаською, на півдні — з

Одеською областями України та з Республікою Молдова.



Обласний центр — місто Вінниця. 

Найбільші міста: Вінниця, Жмеринка, Могилів-

Подільський, Хмільник, Козятин, Ладижин.

Герб області

Прапор області



ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Вінницькій області знаходиться багато великих промислових заводів. 

Турбівський машинобудівний завод - виготовляє машини для 

збирання і вивезення сміття. 

Гні́ванський заво́д спецзалізобето́ну – підприємство займається

виготовленням для залізниці залізобетонних шпал.



Калинівський експериментальний завод 

деревинних матеріалів – основною продукцією

підприємства є деревинно-стружкові плити.

Ладижинський завод силікатної цегли-

займається виготовленням цегли.

Вінницький завод тракторних агрегатів-

основною роботою є виготовлення

сільськогосподарської техніки.



Завод «Форт» - займається виготовленням зброї та

боєприпасів.

ПАТ «Володарка» - це підприємство, що активно

розвивається, незмінною спеціалізацією якого є

виробництво чоловічого одягу.



Обласним центром Вінницької області є мальовниче та чарівне

місто Вінниця. 



Цікаві факти про місто Вінниця

Фонтан ROSHEN – єдиний в Україні і найбільший

в Європі плаваючий фонтан. Чарівність фонтану 

полягає в тому , що під час зимових холодів він

занурюється під лід. 

Водонапірна башта - цегельна башта з

годинником, вважається найвищою спорудою

міста.

Саме в Вінниці був створений найбільший герб «з

людей».



Музей Автомотовелофоторадіо – найбільша колекція давніх видів 

автомобілів та іншої техніки. Тут можна побачити : автомобілі, мотоцикли, 

велосипеди, патефони, телевізори, фотоапарати, радіоприймачі та ще 

багато іншого.



Музей шоколаду «Рошен» - відкритий для 

всіх любителів солодкої карамелі, шоколаду, 

бісквітів і тортів. Знаходиться музей у Вінниці

на території кондитерської фабрики 

«Рошен».  Саме тут є розважальний

комплекс для дітей.



Парк Горького

Тут можна насолодитися природою, подихати свіжим повітрям, помилуватися

квітами.  Найпопулярніші місця парку: колесо огляду; Будинок жахів; Фіксики –

функціональний атракціон для всієї родини, який побудований за мотивами  

мультфільму; Дитяча залізниця – два кола в вагоні поїзда по всьому парку, 

можливість помилуватися усім і одразу.



Вінницький планетарій

У планетарії можна побачити рух

Сонця на небосхилі протягом року, 

точну копію зоряного неба, 

затемнення Сонця і Місяця, метеорні

потоки, польоти супутників, космічні

станції і ще багато цікавого.



У Вінницькій області розвинене сільське

господарство.

Тут вирощують — пшеницю, ячмінь, соняшник, 

кукурудзу, гречку, картоплю, просо і цукровий буряк. 

Є підприємства, які виробляють та постачають

продукцію по всій країні : Барська птахофабрика, 

Тульчинський маслосирзавод, Гайсинський

консервний комбінат, Тульчинм'ясо.



Славиться Вінниця своїм рослинним і

тваринним світом

Тут можна побачити багато дерев : дуб, ясен, клен,

черешню, липу. Також майорять барвисті квіти та

ростуть різноманітні лікарські рослини.

У лісі часто зустрічаються ласки та тхори, борсуки,

олені, зайці та їжаки, дятли та сойки, сороки та

соловейки.



Обласний краєзнавчий музей

У музеї знаходиться скелет мамонта, а 

також надзвичайні предмети з минулого, 

велика кількість давньої збори, вироби

гончарства, ткацтва і вишивки, народний

живопис. 



Незвичайні скульптури та пам'ятки

Пам’ятники бувають різні. Цікаві й нудні, з історією та просто модні. Тут 

можна побачити і сфотографуватися з сучасними героями й образами: 

дівчиною на кулі, одягненою в вишиванку, бронзовими музикантом і

поетом, та ще багато чого цікавого.



Вінниця в мініатюрі

В Центральному міському парку, є нова локація, де 

представлено 12 зменшених копій знакових споруд та 

будівель міста.

Це найвизначніше місце Вінниці.



Три з найвизначніших міст Вінниччини : Жмеринка, Козятин та 

Хмільник. 



Жмеринка –

одне з найбільших міст Вінниччини.

Тут є багато парків де можна насолодитися природою та  відпочити

дорослим і дітям. В місті є пам'ятки культури: пам’ятник воїнам-

визволителям, стела пам’яті загиблим на фронтах Другої світової війни.

У самому серці парку культури та відпочинку знаходиться міський стадіон

де проходять всі змагання міста.



Хмельник – курортне місто Вінниччини.

Тут є і бруд з лікувальними водами, і дивовижні пейзажі степу, і

мальовничий Південний Буг, а також можна насолодитися прогулянками

по лісах і побачити цікаві пам'ятники архітектури. 



Козятин дивує. Це місто зберігає свою давню історію. Саме тут 

знаходиться найбільша залізнична станція Вінниччини. 

Музе́й істо́рії мі́ста Козя́тина висвітлює історію від найдавніших часів

до сьогодення.

Козятинська центральна районна бібліотека налічує багато видів

різних книг. 



Люди які прославили Вінниччину

О́льга Поляко́ва— українська актриса, 

співачка, блогерка і телеведуча, журі

українського музичного шоу «Співай як 

зірка», «Х-Фактор», «Ліга сміху», «Голос 

країни». Народилася в м .Вінниця .

Дмитро́ Шу́ров - український

музикант, соліст проєкту Pianoбой . 

У минулому — піаніст гуртів Океан 

Ельзи. Народився в м.Вінниця.



Віктор Бронюк – соліст гурту «ТІК», 

який є одним з найуспішніших

колективів в українській

естраді. Народився в 

с. Соколова Хмільницького району.

Вікторія Кобленко -

нідерландська модель, 

актриса, телеведуча. 

Знімалася в нідерландських

телесеріалах і фільмах. 

Народилася в м.Вінниця.



Михайло Коцюбинський -

український письменник, громадський

діяч. Найвідоміші твори: «Харитя», «На 

віру», «Повість», «Ялинка», 

«П'ятизлотник», «Ціпов'яз». Народився

в м. Вінниця.

Васи́ль Стус  - український поет, 

перекладач, мислитель. Відомі 

твори : «Круговерть», «Зимові 

дерева», «Веселий цвинтар».

Народився в с. Рахнівка 

Гайсинського району



Область славна не тільки підприємствами, заводами та фабриками, а й

численними музеями,  парками, історичними пам'ятками. Саме тут не можливо

не завітати на лікувальні процедури з використанням лікувального бруду. А ще

в області родючі грунти, що дає можливість розвивати сільське господарство, 

вирощувати різні зернові культури, овочі та фрукти.

Вінниччина - прекрасне місце, де приємно відпочивати, гуляти, 

насолоджуватись життям! 


