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Херсонська область на карті України 
 

Херсонська область розташована на півдні 

України, у басейні нижньої течії Дніпра, у межах 

Причорноморської низовини. На сході межує із 

Запорізькою, на півдні – з Автономною Республікою 

Крим, на заході – із Миколаївською, на півночі – із 

Дніпропетровською областями. 

Територія 28 461 км² (4,71 % від території 

України). Херсонщина за площею займає сьоме місце 

серед інших областей України. 

Територією області проходить державний кордон протяжністю 458 км 

(350 км Чорним і 108 км Азовським морями). На кордоні розташовано 4 

пункти пропуску: авіа, річковий порт, морські порти м. Херсона і м. Ска-

довська. Відстань від Херсона до Києва 

залізницею — 664 км, шосейними шля-

хами — 605 км. За своїми природними і 

кліматичними умовами південь України 

належить до кращих територій світу. 

Херсонська область єдина в Україні, яка 

має три моря – Чорне, Азовське та Гниле 

море або озеро Сиваш з унікальними 

цілющими властивостями. 

 В області 19 крупних і малих річок із заплавами довжиною 745 км, 77 

озер, одне Каховське водосховище, 22 лимани загальною площею 10,34 тис. 

га. Основою водних ресурсів м. Херсона та багатьох районів бласті є Дніпро 

та його притока – Інгулець, які тягнуться уздовж усієї області – більше 800 

км. Найважливішою особливістю економіко-географічного розташування 

Херсонщини є широкий вихід до Азово-Чорноморського басейну та 

Дніпровської водної магістралі.  

Клімат у регіоні помірно - континентальний, а сонячних днів тут не 

менше, ніж у Криму; море тепле, повітря насичене не тільки іонами йоду й 

брому, а й духмяним ароматом степових трав. Берег Чорного й Азовського 

морів розглядається, як величезний природний інгаляторій, характерна 

іонізація морського повітря має позитивний вплив на людину.  

Пересічна температура січня – 5°С, – 3°С, липня + 21,5°С. Херсонщина 

має унікальні лікувально-оздоровчі та курортно-рекреаційні можливості: 

770 км берегової лінії обох морів, 5 заповідників національного значення, 

гейзери, сольові і грязьові озера, місце народження мінеральних і термаль-

них вод. У багатьох районах, зокрема Каховському, Каланчацькому, Геніче-

ському, Білозерському, розвідані значні запаси хлоридно-сульфатно-

натрієвих мінеральних вод. У Приазов'ї, на півострові Чонгар, виявлені уні-
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кальні геотермальні води з 36-відсотковим умістом йоду. На півночі 

правобережної частини області виявлені запаси фосфоритів і бокситів, а на 

заході –  поклади золота. Діють Генічеський і Геройський солезаводи.  

Ліси (в основному сосна, біла акація) займають площу понад 200 

тис.га. У степах і лісах багато дичини, зокрема мисливської – оленів, диких 

свиней, козуль, дроф, сірих куріпок, фазанів, перепілок, а в ріках і озерах 

риб – осетрових, лящів, сомів та ін. Знатні вельможі царського двору за часів 

Катерини казали про цей край: "Якщо існує рай земний, то це - Таврійська 

губернія!". Потьомкін називав створене ним нове місто південним Амстер-

дамом, північною Пальмірою та південною столицею Російської імперії.  

Але у 18 столітті розпочалась новітня історія краю. А якщо зазирнути у 

давнину, під пилом багатьох століть ми знайдемо багатющу історичну спад-

щину, що належить таврійській землі, як центру Південного Причорномор'я.  
Це край полінаціональної культури, адже крізь древнішу цивілізацію 

Нижнього Причорномор'я пролягло південне перехрестя світових шляхів, 

створювався євро-азійський міст давніх культур, що вибудовувався, почи-

наючи з ХХІІ століття протягом багатьох історичних епох. Залишки давніх 

поселень степняків, язичників, антів, іудеїв, мусульман, християн, половців, 

кімерійців, скіфів, хазарів, сарматів, греків, римлян, турків тощо. Найбільша 

із відомих у світі цивілізацій  лишила нам 3600 давніх курганів. Тож з лото 

скіфів,  в яких скарбницях світу воно б не опинилось, належить землі Таврії. 

Легенди про подвиги античних героїв, які надійшли до нашого часу, 

були здійснені саме тут. Навіть спортивні ігри ще до Олімпійських часів по-

чали проводитись на Тендрівській косі, що на той час мала назву Ахіллово-

дрому. За часів існування древнього слов'янського поселення Олешшя (1212 

рік) крізь ці славетні землі проходили походи київських князів, саме тут во-

ни зимували та збирали свої дружини, що прямували із "варяг у греки". 

Найдовше існування на Таврії землі козачої волі. Прогнойська, Інгулецька 

паланки, Олешківська і Кам’янська січі стали притулком для низового, Чор-

номорського козацтва завдяки підтримці Гришка Нечоси (Григорія 

Потьомкіна). Всі існуючі міфи та легенди мають багато історичних 

підтверджень, що відновлюють сьогодні досвідчені та юні краєзнавці. 

Молоді туристи, мандруючи Херсонщиною під час літнього відпочинку, або 

інших канікул, отримують чимале задоволення, дізнаються багато нового, 

знаходять нових друзів. 

Степова перлина України не тільки гостинна для туристів, а й багата на 

врожаї. Херсонщина – це земля, де пустеля межує з персиковими садами, 

первинний степ уживається з сільськогосподарськими угіддями. Область 

випускає різноманітну екологічно чисту продукцію – кетчупи, майонез, со-

няшникову олію, консервацію, вина і напої, неповторні за смаком і арома-

том. Тому Херсонщина вже упродовж багатьох десятиліть є визнаною оздо-

ровницею для дітей та дорослих. 


