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          Туризм в сучасному розумінні, як масове явище і широкодоступна можливість здійснення подорожі, виник 

порівняно недавно, на початку минулого століття. Стрімко набираючи обертів, це явище стало на стільки популярним, 

що туризмом в тій чи іншій мірі стала займатися переважна більшість людей, особливо в розвинених країнах і країнах, 

що розвиваються. Поняття туризму почало швидко обростати специфічними термінами і визначеннями. Це і діловий 

туризм, і туризм для відпочинку, розважальний та освітній туризм і ціла маса найрізноманітніших форм і напрямків.  

          Популярність туризму пояснюється дуже просто, туризм – це вигода в усіх напрямках. Він не тільки сприяє 

процвітанню і благополуччю туристичних регіонів, активно підтримує високий рівень культурного збагачення, яке 

отримують мандрівники в процесі здійснення своєї поїздки, а й дає величезний заряд бадьорості.  

          У 1979-му році Генеральна асамблея Всесвітньої туристської організації при Організації Об’єднаних Націй, що 

розташовувалася на той момент в іспанському місті Торремоліно, заснувала міжнародне свято – «Всесвітній день 

туризму», яке було запропоновано відзначати 27-го вересня. Метою цього свята була не тільки пропаганда туризму, а й 

широке висвітлення його внеску в економіку як окремих регіонів, так і світового співтовариства в цілому, а також 

подальший глибокий позитивний розвиток міжнародних зв’язків усіх країн. Безліч країн підтримали ініціативу цієї 

поважної світової організації. Так, наприклад, в незалежній Україні Всесвітній день туризму був додатково закріплений 

указом Президента Україні від 21-го вересня 1998-го року № 1047/98 і носить назву «День туризму», відзначається також 

27-го вересня.  

        День туризму – свято всіх, хто хоч раз відчув себе в ролі мандрівника, вибираючись з щоденної буденної суєти в ліс 

або на поле, на берег річки або озера, на море чи курорт, а також в інші місця, на які так багата наша улюблена земля! 

Цілком природно, що це свято і тих, хто сам безпосередньо зайнятий у цій сфері – сфері туристичного бізнесу. Свято 

персоналу та керівників готельних комплексів, співробітників туристичних компаній і музейних працівників, а також 

всіх, хто намагається професійно забезпечувати наш повноцінний відпочинок.  

Зі святом  всіх, небайдужих  до  туризму  людей! 



   "Вінниця – туристична перлина Поділля". Вінниця стає все привабливішою для 
туристів, їх кількість  постійно зростає.  
     У місті   є  чимало   цікавих   місць,  які  викликають в людей позитивні 
враження, цими враженнями вони  діляться з іншими, в тому числі й в соціальних 
мережах, радять приїздити в місто і повертаються сюди самі.  

       Отже, ласкаво просимо до Вінниці!!! 



Вінницький обласний краєзнавчий музей 

     Вінницький краєзнавчий музей – відомий науково-методичний та пам'ятко-охоронний центр 

східного регіону Поділля. Його фонди нараховують біля 100 тис. одиниць зберігання, серед 

яких – унікальна колекція золотих прикрас доби бронзи та сарматського періоду, яка 

експонувалась на шести міжнародних виставках.      

     Славиться музей нумізматичною та етнографічною збірками, колекцією зброї та мінералів. 

При музеї діє бібліотека, заснована у 1920 р. Її довоєнний фонд знищено у 1943 р. Сучасна 

збірка містить понад 10,5 тис. видань кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст., переважно українською, 

російською та польською мовами. 

     Працює: з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок 

    Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна , 19 

    Сайт: www.muzey.vn.ua 

 



         Вінницький обласний художній музей розташований на території архітектурного комплексу “Мури” в 

пристосованому двоповерховому приміщенні. 

         Колекція музею почала формуватись з лютого 1919 р.  

         У музейній збірці Вінницького обласного художнього музею 7 315 експонатів XVII–XX століть. 

        У картинній галереї музею експонуються твори таких художників як: Теодор Ромбоутс , Ф. Воуверман, Е. 

Бертьє, Марчелло Бачареллі, Ж. Лампі Старшого, Р. Шустера, Б. Роде, А. Шрейєр, Л. Майє та інших визначних 

митців, в тому числі, і сучасних. 

        Вагому частину збірки музею складає колекція графіки XVIII–XX ст., репрезентована творами видатних 

майстрів: Ж.-П. Норблена, О. Орловського, К. Тінті, Д. Вольпато, Н. Орди, К. Трутовського та інших.  

       У музейній збірці є унікальна колекція італійської майоліки XVII століття, вироби порцелянових заводів 

Західної Європи, України та Росії XVII-XX століть, скульптура, старовинні меблі, багата колекція народного 

декоративно-ужиткового мистецтва, станковий народний живопис, народна ікона. Досі значна частина творів 

потребує проведення атрибуції й реставрації. 

       Працює: з 9.00 до 18.00, вихідні: субота, неділя 

       Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 21 

       Сайт: www.artmuseum.com.ua 

Вінницький обласний художній музей 



Авто-мото-вело-фото-теле-радіо 

      Так власники називають свій приватний музей ретро техніки, що розташований у центрі 

міста за адресою вулиця Князів Коріатовичів 1. Всі експонати музею справні, до них не лише 

можна торкатися, а й сідати за кермо та безкоштовно фотографуватися. Сьогодні у ретро музеї 

кілька тисяч різних речей починаючи від раритетних автомобілів та закінчуючи грамофоном. Ще 

одна родзинка закладу – це справжній симулятор бойового радянського літака Як-9. За певну 

суму ви можете обрати собі локацію та політати над нею. Директор музею переконує, після 

двадцяти годин за штурвалом можна вже пересідати й на справжній літак.  

      Вартість квитка для дорослого коштує 20 грн, для дітей та студентів 10, для малечі до 7 

років, ветеранів війни та учасників АТО вхід безкоштовний.  

      Музей працює з 11:00 і до останнього відвідувача. Радимо не проходити повз – місцина 

варта уваги.  

     Деталі можна дізнатися за телефоном: +38 (067) 490-79-39. 



Військово-історичний музей Повітряних сил 

         Ще у Вінниці є унікальний Військово-історичний музей Повітряних сил Збройних сил 

України, де представленні зразки разної авіаційної техніки і засобів протиповітряної оборони. 

На жаль, він знаходиться на території штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил 

України і потрапити туди вільно не можна. Домовлятися про екскурсію потрібно за три дні.  

        Вартість вхідного квитка: для дорослих 15 грн; для дітей 10 грн, також 20 грн доведеться 

заплатити за екскурсовода. 

        Домовитися про екскурсію можна за телефоном: +380 43 259 61 90  

        Адреса: вул. Червоноармійська, 105.   



Музей трамваю 

       Вінниця також пишається своїми трамваями. Вони тут і справді зручні та обладнанні Wi-Fi. 

У місті так люблять цей вид транспорту, що навіть відкрили на честь нього музей, який 

запрацював 2013 року.  

       Крім самого музею також можна замовити прогулянку містом на ретро трамваї. Це коштує 

400 гривень, плюс 100 гривень, якщо ви бажаєте аби разом із вами прокатався екскурсовод-

краєзнавець, який розповість про історію Вінниці під час подорожі. Рекомендуємо, це й справді 

цікаво. А в старовинному трамвайному вагончику окрім всього іншого є ще й балкончик, на 

який під час прогулянки можна виходити.  

        Адреса: Хмельницьке шосе 29, територія трамвайного депо.  

        Телефон для реєстрації : 0980043057 

        Графік роботи: будні дні з 9:00 по 17:00 (безкоштовно), у вихідні – 50 гривень з групи.  



Магазин-музей  
«Панъ Заваркінъ та синъ» 

         А якщо ви бажаєте побачити як виглядала Вінниця у ХІХ столітті тоді 

неодмінно завітайте до кав’ярні-музею «Вітальня щасливого часу» при 

магазині-музеї «Панъ Заваркінъ та синъ». Інтер’єр закладу нагадує світські 

салони, які існували у місті століття тому. Тут можна почастуватися запашною 

кавою або чаєм та послухати про міські легенди. Атмосфера закладу не 

залишить байдужими нікого. Це справжня машина часу.  

      Адреса: вулиця Олександра Соловйова  3/44 

      Сайт: zavarkin.vin.ua  



Садиба Миколи Пирогова 

         Видатний український вчений та хірург свого час переїхав до Вінниці, де і працював до самої смерті. 

Садиба Пирогова є пам'яткою історії національного значення та природоохоронним об'єктом 

загальнодержавного значення. Музейний комплекс розташований на південно-західній околиці міста Вінниця, 

в межах східної частини масиву Пирогово. До його складу входять: будинок, у якому жив М. І. Пирогов, і де 

розміщена експозиція про його життя та діяльність; музей-аптека з інтер'єрами приймальні та операційної; 

меморіальний парк, в якому збереглися дерева, посаджені М. І. Пироговим. Та головне, на території музею 

знаходиться церква-некрополь, де міститься саркофаг з набальзамованим тілом науковця. Тіло відомого лікаря 

збереглося й до сьогодні. Його забальзамував учень відомого хірурга петербурзький лікар Давид Ілліч 

Виводцев. Він використав цілковито новий метод, усі секрети якого невідомі й досі.  

       Режим роботи музею: 9.00 - 17.30.  В літній період з 1 травня  до 1 листопада :  вівторок, середа, четвер  - 

9.00  до 17.30 год;   п’ятниця, субота, неділя - 10.00 до 18.30 год., каса закривається  на 30 хв. раніше.  

       Вихідний: понеділок  

       Вартість квитка: для дорослих – 75 грн.,  для дітей – 37 грн.  

       Сайт: www.pirogov.com.ua 



Садиба Михайла Коцюбинського 

        До нашого переліку місць, які потрібно побачити у Вінниці додаємо також садибу 

відомого українського письменника Михайло Коцюбинського. У будинку по вулиці І. Бевза, 15 

і народився майбутній класик української літератури 17 вересня 1864 року. У музеї-садибі 

налічується близько 9 тисяч експонатів. Експозиція розміщується в 5 кімнатах. Вона висвітлює 

в хронологічному порядку життя і творчість Михайла Коцюбинського. Тут зберігаються 

прижиттєві видання його творів, їх переклади мовами народів світу, спогади сучасників, 

архівні матеріали, предмети побуту й етнографії.  

      Музей працює кожного дня крім середи.  

      Екскурсії проводяться з 10:00 до 17:00.  

      Вартість квитка: 10 грн. + 40 грн. за екскурсію.  

      Деталі можна дізнатися за телефоном: (0432) 26-32-98 



П'ятничанський замок 

      У старовинному пейзажному парку, обрамлена покровом багатовікових дерев, знаходиться 

дворянська садиба Грохольських. Польські магнати жили в розкішному двоповерховому палаці. 

Граф Грохольський велів закласти його в кінці XVIII століття.  

     Триповерхову будівлю, виконану у вигляді літери «Н», вибудували з цегли в стилі класицизму. 

Спочатку по обидва боки палацу були зведені квадратні двоповерхові флігелі, які з`єднувалися з 

головною будівлею напівциркульними галереями з колонадою. Частина елементів, на жаль, 

зруйнована, але і сьогодні можна побачити флігелі, залишки павільйону і водонапірну башту, 

стилізовану під архітектуру середньовіччя. Ви можете також прогулятися по парку серед 

старовинних дубів, пройтися березовим гаєм, вдихнути повітря, насичене ефірними маслами 

сосни і ялини, а в кінці травня насолодитися ароматом білих акацій. Крім того, в парку, що займає 

більше 30 гектарів, можна побачити мальовничий ставок. 

    Адреса: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32.  



Мури 

       Вінницькі мури — комплекс оборонних і монастирських споруд XVII століття. Складався з будівель та 

стін єзуїтського монастиря, єзуїтського костелу, колегіуму та конвікту (гуртожитки), а також домініканського 

монастиря і домініканського костелу. Будівлі були оточені потужними кріпосними стінами з контрфорсами, 

бійницями і бойовими вежами. Мури збудовані у XVII столітті монахами-єзуїтами, ставши головною 

оборонною спорудою міста. Пізніше поруч були прибудовані домініканський монастир з костелом. 

      Відлік історії Вінницьких Мурів починається 1611 р., коли вінницький староста Валентин Каліновський 

надав єзуїтам під будівництво монастиря свою юридику у Вінниці та записав їм розміщені неподалік від 

міста хутір Кайдачиху і село Казаниху. З 1619 р. єзуїти вже мали в місті постійну резиденцію. У 1630-х рр. 

вони спорудили кам'яний кляштор, у 30-40-х рр. (до 1645) – костьол. На ренесансну з елементами раннього 

бароко архітектуру наклала відбиток постійна загроза татарських набігів із близького Дикого Поля та 

козацьких виступів. Отож єзуїтський комплекс розбудовувався як фортеця, за що й отримав назву «Мури» 

(від латинського murus — стіна). 

      Фрагменти кріпосних стін, що найбільш збереглися, з кутовою баштою можна оглянути із зворотного 

боку монастиря, спустившись від вул. Соборної вниз до пересічення вул. Мури і вул. Монастирська. 



Миколаївська церква 
 

       Церква Святого Миколая – найстаріший храм у Вінниці. Вона являється кращим зразком народної 

дерев'яної архітектури Поділля і дуже цікавою пам'яткою міста, адже своєю унікальною і старовинною 

архітектурою церква приваблює багатьох жителів і гостей міста. 

      Старе місто є одним з районів міста Вінниця, таку назву він отримав саме через те, що з нього 

починалася вся споруда міста. Колись на вершині Старого міста знаходився головний міський замок, 

на якому трималася вся оборона. Після знесення старовинного замку на його місці було вирішено 

звести храм, який і став кращим шедевром дерев'яної народної архітектури Поділля з 1746 року. Храм 

також містить високі склепіння і вежі, які планувалося використовувати в разі ворожих нападів. 

Миколаївська церква з того часу була кілька разів відреставрована, однак не втратила своєї 

унікальності. Зараз релігійно-архітектурна пам'ятка знаходиться на вулиці Маяковського. 

      Обов'язково потрібно відвідати це місце, адже в Старому місті багато чого цікавого, а головною 

його визначною пам'яткою є Миколаївська церква. 



Преображенський собор 

       Свято-Преображенський кафедральний собор є національною пам'яткою архітектури. 

      Будівля розташована в історичному центрі міста, серед комплексу середньовічних 

фортифікаційних споруд Мури, які складалися з монастирів єзуїтів, домініканців і капуцинів. 

      Цегляний храм у стилі барокко збудований  Домініканами в 1779 році замість дерев'яного 

домініканського костелу, збудованого в 1624. У 1817 році царська влада закрила 

домініканський монастир і передала приміщення православним. 

      Першу православну соборну церкву міста назвали на честь св. Козьми й Даміана. Її 

побудували у XVI ст., коли Вінниця була лише невеликою фортецею. Лише у 1832 році її 

перевели зі старого дерев'яного приміщення в приміщення ліквідованого домініканського 

кляштору та перейменували на Преображенський собор. 
 



     Храм Пресвятої Діви Марії Ангельської — капуцинський костел, побудований  у 1746 році, за кошти 

вінницького старости Людовіка Калиновського у стилі незвичайного тосканського бароко. 

     Як і більшість релігійних установ, храм Діви Марії очікувала гірка доля. Наявність послідовників 

римсько-католицької церкви в Російській імперії не віталося, і з 1888 року собор офіційно перестав бути 

культовою спорудою. Його приміщення царським указом передалося казарм. Цікаво, що навіть в ці часи 

костел продовжував діяти як парафіяльна католицька церква. З приходом світової храм був остаточно 

закритий. Після Другої світової війни костел Діви Марії став лекторієм. Регулярно тут проводилися 

атеїстичні збори. У 1991 році костел знову став культовою спорудою римсько-католицької церкви. У будівлі 

була проведена реконструкція, сюди повернулися ікони і внутрішнє оформлення, характерне для храму. 

Зайняла своє місце і скульптура Діви Марії над головним входом. Вінницький костел щодня відкритий для 

людей будь-якого віросповідання. Аскетичне внутрішнє оздоблення і стародавні ікони будуть цікаві 

прихильникам католицизму. Родзинкою цієї споруди є орган, колись відреставрований органмейстером Єжи 

Кукла. Органні концерти у костелі проходять щотижня. 
  

 



Пам’ятник Че Геварі 

        У Вінниці є все, навіть пам’ятник відомому революціонеру, що надихає покоління молодих 

романтиків, Ернесту Гевара де ла Сернату, якого більшість знає як комендант Че Гевара.               

Погруддя за власний кошт встановив вінничанин Дмитро Соколов, для якого кубинський діяч є 

кумиром. Відкрили пам'ятник 14 червня 2008 року, на 80-річчя з дня народження Че. Чоловік 

каже, що спорудив пам’ятник не для “показухи”, а по велінню серця. Це була його особиста 

давня мрія, така собі пристрасть. Це перший встановлений пам'ятник Геварі у Європі. Його 

спорудили на 4 місяці раніше ніж подібний постамент з'явився у Австрії, а ще вінницьке 

погруддя на 10 см вище. Ось так.  

       Знаходиться пам’ятник Че Геварі за адресою район Тяжилів, вул. Промислова 4.  



Вінницький зоологічний розплідник 

       Вінницький зоопарк був заснований в 2005 році. Про нього знають навіть не всі вінничани. 

Всього в ньому мешкають 400 тварин, багато з яких ведуть напіввільний спосіб життя. 

Відвідувачі можуть підгодувати деяких з них. 

      У зоопарку живе велика кількість птиці як домашньої, так і дикої. Крім гусей, курей, 

індиків, є і орли, беркути, соколи, грифи, пугачі, фазани, лелеки. В окремому вольєрі бігають 

два страуса. Крім того, в зоопарку є два верблюда. 

     Тут красиві вимощені доріжки, дерев’яні альтанки зі столиками, де можна посидіти 

і відпочити, дитячі гойдалки, підросли висаджені сосни та ялинки. Крім емоційного отримуєш 

ще й естетичне задоволення. 

        Адреса: вул. Сергія Зулінського 9 

        Працює: щоденно з 9 до 18:00.  

        Вартість білету: для дорослих - 30 грн. для школярів - 15 грн, для дітей від 3 до 6 років - 

5грн, до 3 років безкоштовно.  



Вінницький планетарій 

       Один із п’яти планетарії в Україні також знаходиться у Вінниці. Знайти його 

можна у центральному парку міста. Взимку 2013 року міська влада виділила кошти на 

його капітальне відновлення. Після ремонту будівля набула сучасного вигляду. 

Планетарій працює з понеділка по п’ятницю. Також відкритий у вихідні. Окрім того 

можна замовити особисту лекцію, якщо назбирається група із 10 людей.  

        Вартість білету для дошкільнят 15 грн., дітям шкільного віку 20 грн. та 25 грн. 

для дорослих.  

         Сайт: vinplanet.jimdo.com 



Водонапірна башта 

         У 2012 році Водонапірна вежа відсвяткувала свій 100-річний ювілей. За цей час будова була свідком 

непростої історії міста.  

         Водонапірна башта, збудована за проектом Г. Г. Артинова в центрі міста, довгий час виконувала свої 

первинні функції, але після Великої Вітчизняної війни будівля втратила своє призначення і була 

переобладнана під житлові приміщення. І тільки в середині 80-х років минулого століття вежа була передана 

Обласному краєзнавчому музею, як архітектурний об`єкт. Зараз тут знаходиться Музей бойової слави і 

Меморіал пам`яті воїнів-афганців.  

         Висота вежі становить 28 метрів, побудована вона з червоної цегли і складається з семи ярусів. Нижній 

поверх будівлі був рустований для створення ефекту постаменту. Вершину вежі прикрашає надбудова-

башточка з куполом. Не менш цікава деталь, це величезний годинник з двометровим циферблатом, які 

щогодини видають мелодійний дзвін.  

         Водонапірна вежа знаходиться в пішохідній зоні парку ім. Козицького і вважається символом міста. Ще 

більшу популярність башті принесло тривимірне графічне зображення гуркітливого водоспаду біля її 

підніжжя, іменоване в народі як прорив водопроводу. 

 



Площа перед Універмагом 

        Кращого місця для селфі годі й шукати. Після реконструкції площі 

перед Вінницьким Універмагом встановили напис «I Love Vinnytsia». 

Побувати у Вінниці і не сфотографуватися біля нього, мабуть, буде 

злочином. Крім того, щовечора після 19:30 тут починають працювати 

музичні фонтани, які мають чарівний вигляд. Красиві світлини на згадку 

гарантовані.  



         Візитівкою міста став єдиний в Україні і найбільший в Європі плаваючий фонтан ROSHEN, 

який побудований в руслі річки Південний Буг біля острова Фестивальний (Кемпа).  

        Фонтан ROSHEN – це злітаючі вгору під музику потужні струмені води у супроводі 

світлових та лазерних ефектів, а також відео-проекції на величезному водному екрані. 

        За сукупністю характеристик вінницький фонтан ROSHEN найбільший в Європі, і за 

оцінками експертів входить в десятку кращих і видовищних фонтанів світу. Висота центрального 

струменя досягає 65-70 м., розмір водного проекційного екрану – приблизно 16 метрів у висоту і 

45 метрів в ширину, фронтальний розліт води – 140 метрів. 

         Адреса: набережна річки Південний Буг, біля острову «Фестивальний» 

         Сайт: http://www.fountainroshen.com/ua/ 

 

 

Фонтан ROSHEN 




