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ОБ’ЄКТИ ТУРИЗМУ САКСАГАНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА
КРИВОГО РОГУ
Вступ. Кривий Ріг – край не тільки руди та металу, а й самобутньої
культури і духовності, який за свою історію нагромадив велику і багату
скарбницю традицій та мистецьких здобутків. Саксаганський район, як і усе
місто належить до територій із значним рекреаційним потенціалом.
Насамперед, це унікальний ландшафт, рослинність, акваторії. Відпочинку
сприяє мальовнича природа, велика кількість сонячних днів, унікальні
пам’ятки природи, архітектури, мистецтва та історії. В умовах розвитку
промисловості, дуже важливо розвивати дозвілля та відпочинок, тому
актуальним є розгляд змісту та територіальної організації туристичних
об’єктів району.
Об'єктом дослідження є туристичні об’єкти Саксаганського
району. Предметом дослідження є зміст та розміщення об’єктів туризму в
межах Саксаганського району м. Кривого Рогу. Мета нашої роботи – дати
рекреаційну оцінку туристичних об’єктів Саксаганського району м. Кривого
Рогу. Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:
1)виявити зміст туризму та його видів; 2)визначити ресурсну базу видів
туризму; 3)здійснити територіальний та сутнісний аналіз туристичних
ресурсів Саксаганського району; 4)скласти карту розміщення основних
туристичних об’єктів Саксаганського району.
Викладення основного матеріалу. Туризм – надзвичайно модна і
кон'юнктурна сфера економіки. Туризм розглядається як тимчасовий виїзд
людини з місця постійного проживання з оздоровчою, пізнавальною або
професійно-діловою метою без постійно оплачуваної посади на новому
місці. Туризм з економічної точки зору – це суспільно-організаційна
економічна діяльність, спрямована на виробництво послуг і товарів, для
задоволення потреб людей, що перебувають поза місцями постійного
проживання, з метою задоволення їх потреб, пов’язаних з відпочинком,
відновленням здоров’я, задоволенням духовних запитів [7].
Провідними факторами розвитку масового туризму є природногеографічні, демографічні, соціально-економічні, матеріально-технічні.
Природно-географічні фактори – це гарна та багата природа, сприятливий
клімат, рельєф місцевості, підземні печери, мінеральні джерела тощо.
Демографічні фактори пов’язані зі збільшенням чисельності населення в
світі, що викликає майже прямо пропорційне збільшення кількості

потенційних туристів. Соціально-економічні фактори, зокрема зростання
національного прибутку, збільшення вільного часу, зростання культурноосвітнього рівня населення з середньою та вищою освітою (що викликає й
відповідний потяг до зростання естетичного рівня), спонукають до активного
відпочинку, пов’язаного з переміщеннями, знайомствами з об’єктами
історико-культурної спадщини людства в різних країнах і регіонах світу,
цікавими природними утворами [8].
В залежності від типів об’єктів, які використовуються як об’єкти показу
туристам і їх відвідування розроблені декілька класифікацій видів туризму. За
змістом найбільш поширеними видами туризму є екологічний, спортивний,
музейний, культурний і новітній – індустріальний [1, 7]. Вже попередньо
можна оцінити, що м. Кривий Ріг і Саксаганський район належать до
територій зі сприятливими умовами для розвитку зазначених видів
туризму.
Екологічний туризм. Найчастіше екологічний туризм розуміють як
подорож у природні зони та області з метою збереження навколишнього
середовища і підтримання добробуту місцевих жителів (визначення
Міжнародної організації екотуризму).
Спортивний туризм. Є одним із видів активного дозвілля. Спортивний
туризм – це вид активного туризму, який передбачає багатоденну мандрівку
(похід) на місцевості з подоланням локальних і протяжних перешкод різного
характеру, довжини та рівня складності, а також відповідний тренувальний
процес підготовки до походу та перевірку туристичних навичок під час
спеціальних змагань зі спортивного туризму. Спортивний туризм виконує
кілька функцій – оздоровчу, виховну, пізнавальну, освітню.
Музейний туризм. Це різновид програмного туризму, специфіка якого
полягає у використанні туристського потенціалу музеїв і територій, які до
них прилягають. Співробітництво музеїв і туризму ґрунтується на
формуванні системи історико-культурних і природних територій. Розвиток
цих територій забезпечується акумульованим у музеях історико-культурною
спадщиною, що виступає як чинник соціокультурного і туристського
розвитку окремих регіонів. Перед музейним туризмом стоїть ряд
специфічних завдань: визначення туристської спеціалізації музею і
формування постійного туристського потоку в музеї, складання туристської
програми і маршруту, формування пакету рекламної продукції тощо.
Індустріальний туризм. Індустріальний туризм це новий вид туризму,
який розвивається в Світі за останні 30 років. Індустріальний туризм –
тимчасове переміщення людей з місця свого постійного мешкання в іншу
місцевість у вільний час в цілях відвідання працюючих промислових об’єктів
– гірничопромислових і фабрично-заводських, які знаходяться в стані
активної експлуатації. Головним мотивом в індустріальному туризмі є
інтерес у туриста до ознайомлення з технологіями виробництва. Переважно,
саме в такому напрямі і розвивається індустріальний туризм в багатьох
країнах світу.

Культурний туризм. До культурного туризму відносяться поїздки з
метою ознайомлення і пізнання культурної спадщини різних країн і народів.
Цілі та принципи цього туристського руху було закладено в Хартії
культурного туризму, прийнятій на міжнародному семінарі з туризму в 1976
р. На основі цих принципів було розроблено класифікацію використання
культурної спадщини і виділено історичний, монументальний і археологічний
підвиди культурного туризму.
Встановлено, що Криворізький регіон і Саксаганський район
належать до територій зі сприятливими умовами для розвитку 5 видів
туризму. Інформаційною базою стали власні дослідження та публікації [2,
4, 5, 6].
Об’єкти Саксаганського району для цілей екологічного туризму. На
території Саксаганського району відомі 3 об’єкти природно-заповідного
фонду, які відповідають природному стану території, мають великий
пізнавальний ресурс і повністю підходять для цілей екологічного туризму.
Геологічна пам’ятка природи «Сланцеві
скелі». Розташована на правому березі р.
Саксагань, там де вона робить великий і
глибокий вигин між шахтами Північна та
Артем-1 колишнього РУ ім. Кірова. Площа 4 га,
довжина 250 м, рік заснування – 1972.
Охороняються законом виходи вуглистих
(аспідних)
сланців
саксаганської
серії
докембрійського віку. На місці пам’ятки у ХІХ
ст. велись розробки сланців відкритим і підземним способами. З тих часів
залишилась одна штольня і 2 невеликих кар’єрчики.
Геологічна пам’ятка природи «Виходи
амфіболітів». Амфіболіт – метаморфічна
гірська порода, що складається з амфіболітів,
плагіоклазів.
Утворюється
за
рахунок
метаморфізму ефузивних порід середнього та
основного складу.
Відомі виходи амфіболітів по правому
березі р. Саксагань в районі шахти «Батьківщина» – пам’ятник природи
місцевого значення (1975 р. заснування). Протяжність 380 м. Являють собою
відслонення гірських порід темно-зеленого й темно-сірого кольору.
Унікальні виходи метабазитів на денну
поверхню криворізької серії пори докембрію.
Це самі великі виходи амфіболітів на земну
поверхню на Криворіжжі. Площа 5 га.
Поверхня
пам’ятки
поросла
красивою
лісосмугою з домішками чагарників.
Ботанічна пам’ятка природи «Дерево
культурної груші». Заснована у 1990 р. Площа
незначна – 0,030 га. Розташовується в на

території приватної садиби по вул. Харцизькій №138. Вважається, що вік
груші понад 100 років. Подібних дерев на подвір’ї 3, але під охороною лише
одне. Є пам’яткою місцевого значення. В минулому дерева росли на території
старого села Катеринівка, яке в 1930-х рр. стало частиною м. Кривого Рога.
Об’єкти Саксаганського району для цілей спортивного туризму. Для
цілей спортивного туризму можуть бути пристосовані різні природні об’єкти.
Проте, для різних видів спортивного туризму необхідні будуть й різна
природна обстановка. Тому характеристика об’єктів проведена з урахуванням
особливостей видів спортивного туризму.
Гірський туризм передбачає тренування на скелях. В межах
Саксаганського району таким об’єктом є скелі геологічної пам’ятки природи
«Сланцеві скелі». Скелі круті, обривисті, мають зручні зачіпки. Висота скель
коливається від 2-3 до 8-10 м. Є зручні місця для зборів туристів і організації
страховок. Скелі є одним з традиційних об’єктів тренувань зі скелелазіння.
Водний туризм. Для тренувань необхідні
водні об’єкти з глибиною понад 0,5 м, аби
могли по воді ходити спеціальні човни –
байдарки та катамарани. На території
Саксаганського району для водного туризму
можна рекомендувати наступні водні об’єкти –
р. Саксагань між житловими масивами
«Юність»
і
«Артем»,
Дзержинське
водосховище, ставок в балці Калетіна (біля міськлікарні №2).
Пішохідний туризм. Вимагає більш
різноманітних перешкод – ліс, ріка, пагорби,
скелі, болото та ін. Найбільш придатними
територіями в Саксаганському районі, де
можна проводити тренування та змагання
районного масштабу з пішохідного туризму є
наступні: 1)ставок та схили балки Калетіна;
2)ділянка р. Саксагань разом з лісопарком між
вулицями Керченською та Харцизькою
(урочище «Дубки»); 3)лісовий масив в районі «Техбази».
Велосипедний туризм. В цілому для організації тренувань і змагань
можуть бути рекомендовані такі ж об’єкти, як і для пішохідного туризму. До
них можна додати ще сквер культури і відпочинку ім. Артема та сквер ім.
Дзержинського, де є широкі алеї і площі для облаштування велосипедних
трас. Карта розміщення об’єктів в додатку 2.
Об’єкти Саксаганського району для цілей музейного туризму. В
Саксаганському районі для задоволення естетичних, культурних і духовних
потреб мешканців функціонують 2 музеї та 1
музейна кімната.
Музей «Трудової та бойової слави РУ
імені Кірова». Яскраву й своєрідну історію
культури Кривого Рогу зберігає і популяризує

музей «Трудової та бойової слави РУ імені Кірова», відкритого у 1975 за
ініціативою ветерана підприємства В. М. Дорошенка. Висвітлює трудовий
шлях від Галковського рудника до наших днів. Складається. з 5 розділів.
Серед експонатів атрибути праці рудокопів ХІХ – початку XX ст., макети
техніки, особисті речі гірників. За час існування музей відвідало понад 400
тисяч чоловік.
Музей бойової та трудової слави шахти
«Батьківщина». Відкритий у 1980 за
ініціативою та актив, участю ветеранів рудника
О. І. Бейзерова, Д. К. Довбаня, К. Г.
Вобликової, М. І. Черткова. Знайомить з
історією створення рудника, його знатними
людьми, зберігає особисті речі, спогади
рудничан. Має майже 3 тис. експонатів. Музей
розташований в приміщенні будівлі старого
рудоуправління рудника (зараз на території
шахти «Батьківщина»).
Музейна
кімната
громадської
організації «Пошук-Дніпро». Знаходиться за
адресою майдан. Артема, 3/4. Експозиції
музею складаються з нахідок часів Великої
Вітчизняної війни, які знаходяться під час
археологічних розкопок невідомих могил радянських і німецьких солдат.
Експонати представлені зброєю, одягом солдат, документами, листами та ін.
Стенди присвячені як радянській, так і німецькій арміям. Музей молодий, але
вже проводяться екскурсії школярів. Карта розміщення об’єктів в додатку 2.
Об’єкти Саксаганського району для цілей індустріального туризму.
Саксаганський район також має сприятливі ресурси для індустріального
туризму, ними виступають 4 провідні підприємства району, куди можлива
організація пізнавальних екскурсій.
Рудоуправління
ім.
Кірова
ОАО
«АрселорМіттал Кривий Ріг». Розробляє
південну частину Саксаганської рудної смуги
на схід, крила криворізької структури.
Розробки родовища почалися в 1887 р.
кар’єрами Галковського рудника. У 1918-1921
рр. видобуток не вівся. Відбудова почалася в
1922 р. Підприємство одержало назву ім.
Артема. З введенням у 1926 р. шахти
«Північна» почався підземний видобуток руди.
У 1927 р. до ладу стала шахта «Південна», у
1933 р. – шахта «Центральна» ім. Кірова.
У 1939 р. рудник названий на честь С. М.
Кірова. У 1941 р. евакуйований на Урал.
Шахти зруйновані й затоплені. Відбудова шахт

і рудника почалася в лютому 1944 р. У 1949 р. на руднику досягнуто
довоєнного рівня видобутку. Зараз у складі сучасного рудоуправління
працює шахта Артем-1, яка була відкрита у 1963 р. Видобувається на шахті
залізна руда з глибини 1 км. На підприємстві працює 1 кар’єр.
Шахта Батьківщина ВАТ «Криворіжзалізрудком». В минулому шахта
входила до складу рудника ім. К. Лібкнехта. Закладена шахта в 1968 р.,
введена в 1971 р. Потужність 2,7 млн. т руди.
Має копер 98 м підйомник типу з 50-ти тонним
скіпом кліть на 10 т. Є найглибшою шахтою
Європи, глибина стволу пробита на глибину
1540 м. Вважається флагманом сучасної
Гірничорудної промисловості Кривбасу. Зараз
продуктивність шахти становить 1,5 млн. т
руди на рік. Перебуває в складі діючих.
Допоміжною шахтою є стара шахта ім. 50-річчя
газети «Правда».
Швейна фабрика ТОВ «Полстар». З 1944 р.
розпочинається історія швейної фабрики, коли група
надомників виконувала замовлення з фронту. Друге
народження підприємства відноситься до 1974 р.
Побудований новий корпус, в якому функціонує 12 потоків,
405 машин, і 21 прес. Запущена комплексна система
управління якості продукції і ефективним використанням
ресурсів. Підприємство спеціалізується на випуску костюмів
дитячих бавовняних, шерстяних на підкладці і без підкладки, суконь жіночих
бавовняних, трикотажних, шовкових. Підприємство знаходиться по вул.
Мелешкіна, 43.
Гірничо-збагачувальний
комбінат
«Укрмеханобр» ВАТ ММК ім. Ілліча. Невелике
гірничорудне підприємство, яке утворилось на
базі двох кар’єрів колишнього РУ ім.
Дзержинського. Видобуваються втрачені багаті
залізні руди верхніх горизонтів. Видобуток
ведеться виключно відкритим способом.
Підприємство знаходиться на вул. Іллічівській.
Продукцією комбінату є залізна аглоруда,
талькові сланці, фарбова руда, щебінь, суглинок, глини. Відвантаження
продукції відбувається залізничним транспортом на станцію Мудрьона. На
підприємстві працює 600 осіб.
Об’єкти Саксаганського району для цілей культурного туризму. В
межах Саксаганського району до цієї категорії туристичних об’єктів належать
вулиці названі на честь видатних осіб, меморіальні дошки, пам’ятники та
стародавні архітектурні споруди.
В Саксаганському районі встановлено 13 монументальних об’єктів –
різні пам’ятники, встановлені видатним особам або подіям. До них належать:

 меморіал на вулиці Мелешкіна; відкритий на честь 30-ти річчя великої
перемоги у Великій Вітчизняній війні у 1975 р.; на стелі вибиті імена
128-ми загиблих гірників рудоуправління імені Кірова;
 пам’ятний знак від вдячних Саксаганців; відкритий 1994 року
пам’ятний знак на місці боїв під час визволення РУ ім. Кірова
22.02.1944 р.; встановлений в сквері поблизу шахти Артем-1, біля
магістралі по вулиці Волгоградській;
 пам’ятник Ф. А. Сергеєву (Артему) – професійному революціонеру,
знатному діячу комуністичної партії і міжнародного робочого руху;
встановлений пам’ятник в 1958 р. на пл. імені Артема; висота постаті
3,7 м (чавун), постамент 10 м (цегла, залізобетон, граніт);
 пам’ятник на братській могилі воїнів-визволителів, робітників,
підпільників колишнього РУ ім. Дзержинського на вулиці Іллічівській,
відкритий у 1947 р., реконструкція 1981 р.; залізобетон; скульптор О.
В. Васякін, це стела з барельєфом воїна з автоматом, який зображений
у момент атаки, вічний вогонь, імена 109 визволителів, 159 робітників
РУ ім. Дзержинського, 6 підпільників, факел Вічного вогню;
 пам’ятник робітникам і службовцям РУ
ім. Лібкнехта, воїнам-визволителям, відкритий
у 1980 р. перед палацом культури колишнього
рудника, на гранітних плитах 241 ім’я, Вічний
вогонь;
 пам’ятний знак загиблим радянським
воїнам-інтернаціоналістам
в
Афганістані;
розташований поруч з площею 30-річчя
Перемоги;
 пам’ятник
видатному
радянському
письменнику М. Горькому на розі вулиць
Мелешкіна й Упіта; являє собою фігуру на
повний зріст із залізобетону; встановлений у
1969 р.;
 пам’ятник
революціонеру
Ф.
Е.
Дзержинському, відкритий у 1975 р. на
однойменній площі; являє собою бюст особи у
будьонівці;
 скульптури
льотчика
та
шахтарябурильника
біля
палацу
культури
ім.
Дзержинського;
 пам’ятний знак на честь загиблих
працівників (Конгреса О.М., Кучі О.І., Хотина
Г.М., Постоя В.М., Кацалапа М.Д.) міського
відділення ДАІ під час виконання службових
обов’язків в різні роки;
 меморіал «Годинник пам’яті», на честь

живих на наш час воїнів криворожан визволителів України від
німецько-фашистських загарбників до 66-ї річниці визволення України;
відкритий 28.10.2010 року на майдані 30-річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні;
 пам’ятник вождю всесвітнього комуністичного руху В. І. Леніну.
Архітектурні об’єкти – будь-який витвір архітектурно-будівельної
діяльності людей, який має для суспільства мистецьку, історичну, наукову
або іншу культурну цінність. До них відносять переважно різноманітні
старі будинки з видатною архітектурою. На території Саксаганського
району, згідно з державним реєстром пам’яток національного
культурного надбання, знаходиться 1 об’єкт – будівля рудничної школи.
Руднична школа розташовується на вул.
Світлогірській. Поява будинку відноситься до
1908 р. В будинку розміщувалась чотирикласна
школа
дореволюційного
Шмаківського
рудника. Навчались діти гірників та селян с.
Покровське. Кількість дітей до 30 осіб.
Викладались Закон Божий, російська мова,
арифметика. За радянських часів стала основою
для відкриття КЗОШ №32.
Окрім рудничної школи на території Саксаганського району відомі цілі
квартали з оригінальною довоєнною та сталінською архітектурою – колишній
гірничих селищ рудників ім. Дзержинського, ім. Кірова, ім. К. Лібкнехта. В
архітектурному стилі сталінського неокласицизму (ампіру) збудоване у 1950х рр. селище ім. Артема, «Первомайка», будівля залізничної станції
«Мудрьона», палаци культури колишнього РУ ім. Дзержинського та шахти
«Батьківщина».
Вивчення
історичних
пам’яток
Саксаганського району показав, що в районі
знаходиться 13 вулиць і площ, названі на
честь
відомих
місцевих
історичних
особистостей та видатних державних діячів.
На всіх вулицях встановлені меморіальні
дошки.
До
цієї
категорії
туристичних
об’єктів
нами
віднесені наступні: вул. Козаченка
(на честь підпільника), житломасив
ім. Артема (на честь радянського
державного діяча), вул. Волосевича
(на честь Героя Радянського
Союзу), вул. Галенка (на честь
Героя Соціалістичної Праці), вул.
Демиденка (на честь радянського
підпільника), вул. Скляра (на честь
Героя Радянського Союзу), вул. Бикова (на честь Героя Радянського Союзу),

вул. Мануйлова (на честь революціонера часів Громадянської війни), вул.
Мелешкіна (на честь державного діяча, керівника виробництвом), просп.
Миру (є символом перемоги миру над війною), вул. Тинка (на честь
революціонера, державного діяча), вул. О. Брозовського (на честь видатного
німецького антифашиста), просп. і майдан ім. Дзержинського (на честь
радянського державного діяча). Окремо встановлена меморіальна дошка по
вулиці Тинка на будинку №15 в 1989 р. на честь воїна-афганця Ремньова В.
М.
У підсумку вивчення туристичних об’єктів Саксаганського району дало
змогу скласти туристичну карту (рис. 1). Карта може бути використана для
подальшої розробки низки пізнавальних тематичних екскурсій.

Рис. 1. Туристична карта Саксаганського району м. Кривого Рогу.
Умовні позначення:
Водні об’єкти: 1 – ставок в балці Калетіна, 2 – р. Саксагань, 3 –
Дзержинське водосховище.
Лісові масиви: урочище Дубки, штучні ліси в районі Техбази.
Цікаві природні об’єкти: 1 – геологічна пам’ятка природи «Сланцеві
скелі», 2 – геологічна пам’ятка природи «Виходи амфіболітів», 3 – ботанічна
пам’ятка природи «Дерево культурної груші».
Архітектурні об’єкти: руднична школа, рудничні селища – ім.
Дзержинського, ім. К. Лібкнехта, ім. Артема.
Музеї: 1 – музей трудової та бойової слави РУ ім. Кірова, 2 – музей
трудової та бойової слави шахти «Батьківщина», 3 – музейна кімната

присвячена часам Великої Вітчизняної війни громадської організації
«Пошук-Дніпро».
Палаци культури: 1 – колишнього РУ ім. Дзержинського, 2 – РУ ім.
Кірова, 3 – колишнього РУ ім. К. Лібкнехта.
Пам’ятники та меморіали: 1 – Ф. Е. Дзержинському, 2 – пам’ятний
знак про дружбу між шахтарями Німеччини та РУ ім. Дзержинського, 3 –
пам’ятник на братській могилі воїнів-визволителів, робітників, підпільників
колишнього РУ ім. Дзержинського, 4 – скульптури льотчика та шахтарябурильника, 5 – пам’ятний знак від вдячних саксаганців на місці боїв під час
визволення РУ ім. Кірова, 6 – радянському письменнику М. Горькому, 7 – Ф.
А. Сергеєву (Артему), 8 – меморіал на честь 30-ти річчя великої перемоги у
Великій Вітчизняній війні та загиблих гірників рудоуправління імені Кірова,
9 – пам’ятник робітникам і службовцям РУ ім. Лібкнехта й воїнамвизволителям, 10 – пам’ятний знак на пам’ять про загиблих радянських
воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані, 11 – пам’ятний знак на честь
загиблих працівників ДАІ, 12 – меморіал «Годинник пам’яті»; 13 – пам’ятник
В. І. Леніну.
Гірничі підприємства: 1 – рудоуправління ім. Кірова ОАО
«АрселорМіттал Кривий Ріг», 2 – Шахта Батьківщина ВАТ
«Криворіжзалізрудком»,
3
–
Гірничо-збагачувальний
комбінат
«Укрмеханобр» ВАТ ММК ім. Ілліча.
Підприємства: швейна фабрика ТОВ «Полстар».
Будівля залізничної станції: станція «Мудрьона» Придніпровської
залізниці.
Висновки. До найважливіших факторів, що привертають увагу
туристів, належать: історія, мистецтво, мальовничість природи, архітектура,
релігійні святині, промислові підприємства, ліси, річки. Саксаганський
район має можливості для розвитку 5 видів туризму – екологічного,
спортивного, культурного, музейного та індустріального. Це обумовлено
наявністю значної кількості різноманітних природних, промислових і
культурно-історичних об’єктів. Кожен рекомендований вид туризму має
власний потенціал, який представлений низкою конкретних об’єктів, з
характерними особливими рисами їх будови. Саксаганський район м.
Кривого Рогу має всі сприятливі ресурси для розвитку різних видів туризму
на внутрішньому ринку України.
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