
 

Туристичний маршрут 

          Солонянського району 

    «Відчуй подих історії» 

 

 Тривалість – 5 годин. 

 Довжина маршруту – 45 км. 

 Вид – комбінований. 

 
     1. Маршрут  

 смт Солоне: 

 Маєток Бергманів – пам`ятка архітектури кінця ХІХ ст.. 

 

 
 

 Будинок Бергманів входить до реєстру архітектурних пам`яток 

місцевого значення, збудований в середині 60-х років ХІХ ст..в польському 

готичному стилі. Після реформи кріпосного права 1861 р. брати Бергмани 

Абрам і Герман, німці за походженням, меноніти за віросповіданням, 

отримали тут наділ землі близько 5 тис. десятин і утворили колонію 

«Бергманхол». 

 Абрам Бергман займався сільським господарством і проживав в 

Солоному в своєму маєтку. 

 Герман Бергман також проживав в Солоному, але його маєток не 

зберігся, лише господарські будівлі. В 1905 році він разом з сім`єю  

переїжджає до Катеринослава, в маєтку залишається син Герман, який був 



зразковим фермером. У володінні Бергманів були: вітряний і паровий млини, 

цегельний завод. Вони мали свої маєтки в селі Тритузне, хуторі Вороному. 

 Герман Бергман і його сини працювали в різних комерційних сферах, 

включаючи сільське господарство, переробку харчових продуктів. Він був 

членом правління Катеринославського повітового земства, директором 

Катеринославського дитячого притулку, а також членом шкільної ради 

Миколайпільського центрального шкільного управління.  

Герман Бергман був депутатом Державної Думи 1905 – 1912 рр. від 

Катеринославської губернії. В роки першої світової війни утримував шпиталь 

за свої кошти у Катеринославі, де лікувалися поранені на війні. 

  Завдяки благодійництву Бергманів в Солоному були побудовані: 

земська школа, лікарня, відремонтована православна церква. Таким чином 

численна родина Бергманів опікувалася не тільки власним добробутом, але й 

тим, що допомагала іншим.  

 В 1919 році брати Бергмани були розстріляні в селі Улянівка 

Нікопольського району. 

 В 1923 році інші члени родини Бергманів виїхали на постійне 

проживання до Канади в штат Манітоба. 

 У 2003 році в селі Улянівка встановлено пам`ятник жертвам масових 

вбивств в роки громадянської війни за сприянням міжнародного 

менонітського меморіального комітету в СНД. 

 З 1994 року до Солоного приїжджають нащадки родини Бергманів. 

 В 2002 році за сприяння депутатів обласної ради Булавки Г.І., Гузя В.Г. 

відбулася реконструкція маєтку Бергманів.   

  

2. Село Микільське-на-Дніпрі. 

 Місце загибелі Київського  князя Святослава Ігоровича 

 (945 – 972 рр.) №1089. 

 

 
 

  Знаходиться на території табору відпочинку ВАТ ДМЗ ім.. 

Петровського (правий берег Дніпра, 20 м. від річки). Чавунна меморіальна 

плита вагою 320 кг. з написом « В 972 году у Днепровских порогов пал в 



неравном бою с печенегами русский князь Святослав Игоревич» встановлена 

на природному камені (5 х 2 м.) у 1910 році Д.І. Яворницьким, а при 

будівництві ДніпроГЕСу в 1929 році перенесена на теперішнє місце. 

 Святослав Ігоревич – великий князь  київський  (близько 945 – 972 рр.), 

полководець. У 971 році в союзі  з  болгарами і венграми почав війну проти 

Візантії. Після битви у Великого Преслава і  Доростола з візантійськими 

військами (які переважали за чисельністю), видержавши 3-х місячну облогу, 

Святослав заключив мир з імператором Пимісхеєм. На зворотньому шляху до 

Києва на військо Святослава напали печеніги. Святослав загинув у нерівному 

бою біля дніпровського порогу Ненаситець.  

 

 3. Село Микільське-на-Дніпрі. 

 Перунове капище (кромлех) «Ворон».  

 

 
 

 

 Пам`ятка  слов`янської культури ІІІ  тисячоліття   до  н.е.  Вважається 

енергетичним центром. 

Знаходиться в лісопарковій зоні обллісгоспзагу. Складається із вкопаних по 

колу гранітних каменів  1.5 м. висотою, 1.0 - 1.5 м. шириною. Діаметр – 

близько 20 м. Частина каменів вилучена.  

 Першим з відомих дослідників був академік Дмитро Іванович 

Яворницький. 

 До центру кам`яного кола існує заглиблення в ґрунті. Але так було не 

завжди. Коли вперше тут побував Д.І. Яворницький, в центрі кола був 

невеликий насип, щось на зразок могили. Коли її розкопали у 1908 році, 

здогадки підтвердилися. Зовсім неглибоко, близько 60 см., було заховано 

залишки «білого», або як ще його називали -  «північного» велетня. Зріст – 2 

метра 10 сантиметрів - просто шокував очевидців. Адже на той час місцеві 



жителі мали значно менші параметри. Технічні можливості провести 

детальніші антропологічні дослідження того часу були обмежені. Але 

розкопувачі  чомусь одразу назвали знахідку «людиною із зірок», тобто з 

космосу. 

 Космічна енергетика тут існує безперечно. Це підтвердили і 

дослідження професора Дніпропетровського Державного університету 

Ковальової. І ретельні виміри спеціальною апаратурою групою столичних 

геофізиків, які теж не обійшли увагою це місце, з якого буквально стовпом 

догори шугає енергетика. 

 Чи були тут коли-небудь космічні прибульці? Питання залишається 

поки що без відповіді. Але те, що древні пращури змогли в земній корі 

безпомилково визначити таке незвичне благодатне місце – факт. 

 

 4. Село Військове. 

 Меморіальний  комплекс «Місце форсування Дніпра». 

 

 

 
 

  Пам`ятник історії ( Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 рр.). 

Знаходиться на відстані 2 км. на південний схід від села Військове,  на березі 

річки Дніпро. Правий крутий берег ріки в цьому місці найбільш полого 

спускається до води, порізаний балками. 

 Тут в ніч на 26 вересня 1943 року штурмовий загін 25-ої гвардійської 

стрілецької дивізії під командуванням гвардії старших лейтенантів Зєвахіна 

В.С., Шишлова Н.І. почали форсування Дніпра. 

 Загін захопив плацдарм на південній окраїні села і розпочав бій за 

висоту. Вслід за першим загоном висадилися бійці 333 стрілецької дивізії під 

командуванням капітана Стрижаченко А.А. Плацдарм був розширений. В ніч 

на 27 вересня форсували Дніпро  1120  і  1116  стрілецькі полки. Протягом 27 



– 29 вересня частини 333 стрілецької дивізії вели бої за укріплення і 

утримання плацдарму.  

 Одночасно на правий берег висадилися воїни 35-ої гвардійської 

стрілецької дивізії і вступили в бій, щоб звільнити село Військове. 

 З 27 по 29 вересня  203 стрілецька дивізія завершила форсування 

Дніпра і, прорвавши ворожу оборону, заволоділа с. Вовніги. Бої на плацдармі 

підтримувалися полковою і дивізіонною артилерією, авіацією 17-ї повітряної 

армії. Всього на цій ділянці форсування Дніпара приймали участь 14 частин і 

з`єднань. Бойові дії продовжувалися на ділянці Військове – Вовніги 

цілодобово до 23 жовтня 1943 року.  

 В жорстоких боях на плацдармі радянські воїни різних національностей 

Радянського Союзу проявили стійкість, мужність, героїзм. 85 з них удостоєні 

звання Героя Радянського Союзу. 

 Пам`ятник збудовано в 1961 році, у 1985 році проведено 

реконструкцію. Автори – архітектори Супонін Л.С., Логунов С., 

Пономаренко В.І., скульптор – Павлов С.П. 

 На місці форсування Дніпра радянськими воїнами в районі сіл Вовніги, 

Військове збудовано земляний курган висотою 21 м. Збоку кургану, який 

повернутий до Дніпра і берега,  викладені залізобетонні плити в формі 

стріли, яка вказує направлення руху радянських воїнів під час форсування. В 

нижній частині композиції – 17 бронзових дошок з номерами частин і 

з`єднань радянської армії, які форсували Дніпро. Площа меморіального 

комплексу складає 7 тисяч метрів. 

 

2 Маршрут. 

 

Смт Солоне  - с. Сурсько-Михайлівка . 

Тривалість – 4 години. 

Довжина маршруту – 20 км. 

Вид – комбінований. 
 

Смт Солоне  - відвідування районної художньої галереї. 

  

 29 грудня 2003 року в смт Солоне відкрилася районна художня галерея, 

мета якої – духовне та естетичне виховання, розвиток та розкриття народної 

художньої творчості земляків. 

 Ініціатором створення художньої галереї була колишній керівник 

відділу культури, а нині – директор галереї Валентина Миронівна 

Мойсеєнко. 

 Відвідавши виставку мистецтва, ви зможете доторкнутися до 

прекрасного світу мистецтва, отримати від цього заряд хорошого настрою, 

відчути сяйво краси і добра, які випромінюють художні твори наших 

Солонянських Прометеїв. 

 



с. Сурсько-Михайлівка – відвудування музею історії села. 

 

Село Сурсько-Михайлівка розташоване 

на річці Суха Сура. Виникло село з 

козацького зимівника курінного отамана 

Якова Омеляновича Качалки. В 1776 році 

він отримав в присурських степах 3340 

десятин землі, чин російського прем'єр-

майора і дворянство, перейшовши на 

російську службу після ліквідації 

Запорізької Січі. Помираючи, заповів 

своє майно хрещенику козаку Микиті 

Коржу.  
Приміщення сільського музею. 

 

Відвідування Коржівки – місця колишнього козацького зимівника. 

 Микита Леонтійович Корж краєзнавець – мемуарист, автор «Устного 

повествования…» довірена особа останнього отамана П.Калнишевського, 

свідок зруйнування Запорізької 

Січі. 

 З діда – прадіда козак. 

Походив із запорозького  роду, 

що відзначався надзвичайним 

довголіттям: його батько прожив 

115 років, дід – 85, прадід – 89. 

Від 1738 понад двадцять років 

перебував на Січі. Оженившись, 

вів власне хазяйство на хуторі 

біля річки Суха Сура. Мав 7 синів 

та 4 доньки. 

 
      Коржівка, місце колишнього козацького  

      зимівника.  

 Після знищення  1800 року вільних хуторів був обраний громадою 

повірником за землю та громадські справи колишніх запорожців і 

відряджений  до Москви. Завдяки його клопотам землю було повернено. У 

віці 105 років ще був досить бадьорим і помер від застуди, яку дістав, 

збираючи по околицях милостиню на будівництво нової церкви. 

 Дуже добре пам’ятав старовину; вельми цікаво оповідав про неї. 

Незадовго до смерті його усні оповідання про побут запорожців записали 

архієпископ Катеринославський,  Херсонський та Таврійський Гавриїл 

(світське ім’я Василь Федорович Розанов.  

 Окреме видання – «Устное повествование бывшего запоржца, жителя 

Екатеринославской губернии и уезда, села Михайловского, Никиты 

Леонтьевича Коржа» вийшло в Одесі 1842 року. 



 
 

Микита Корж – особа історична. Він автор унікального твору «Устное 

повествование бывшаго запорожца, жителя Екатеринославской губернии и 

уезда, селения Михайловки Никиты Леонтьевича Коржа», який 

використовують практично всі дослідники Запорозької Січі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відвідування церкви первоверховних   апостолів Петра і Павла 

 

 

  
 

За нашими дослідженнями майже 20 років в церкві служив отець Дмитрій 

Тяпочкін –Бєлгородський старець, архімандрит Серафим. 

 

  



  
 

 Дмитро Олександрович Тяпочкін, народився в 1894 році в 

Варшавській губернії. Його батько був начальником пошти в Катеринославі. 

Дмитрій закінчив духовне училище, духовну семінарію і поступив до 

духовної академії. В 1918 році академію закрили в зв`язку з революційними 

подіями.  

 

 В 1919 році Дмитрій Тяпочкін переїхав до села Сурсько – Михайлівка, 

де в місцевій школі почав викладати географію. Тут він познайомився з 

Антоніною Вікторівною з своєю майбутньою дружиною. Сан священника 

Дмитрій Тяпочкін прийняв в 1920 році. Служив в Сурсько – Михайлівській 

церкві святих Первоверховних апостолів Петра і Павла. В 20–30 –х роках був 

благочинним церков Солонянського району і зберіг могилу М.Л.Коржа для 

потомків.  

 

 В 1941 році при наступі німецьких військ був заарештований у місці 

Дніпропетровські. В 1955 році повертається після ув`язнення в село Сурсько-

Михайлівка. В 1960 році служить настоятелем Свято-Троїцького 

кафедрального собору в місці Дніпропетровську, згодом отець Дмитрій 

здійснює постриг в монашество з ім`ям Серафим. ЗЩ 1961 року він стає 

настоятелем Свято – Нікольського храму в смт. Ракітному Белгородської 

області. У 1982 році помирає. В російській федерації стоїть питання 

канонізації великого подвижника православ`я – Дмитрія Тяпочкіна. 

    



 

 

 

 

  
   

  

 Сьогодні в Російській Федерації стоїть питання зарахування отця 

Дмитрія Тяпочкіна – архімандрита Серафима до лику святих.  В цій книзі 

зібрані також свідчення очевидців села Сурсько-Михайлівка членами 

краєзнавчого гуртка “Літописець” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 На наших видатних земляків  звернула увагу міжнародна громадська 

організація  “Інститут Україніки”. Вона   увіковічнила  пам’ять видатних 

особистостей села: священика отця Дмитрія Тяпочкіна і знаменитого 

запорожця М.Л. Коржа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відвідування місця поховання Микити Леонтійовича Коржа. 

 

 

 
  
  

 

 

Могила Микити Леонтійовича Коржа в селі Сурсько – Михайлівка 

 

 Сучасність населеного пункту: на території села Сурсько – Михайлівка 

розташовані три сільськогосподарські підприємства, комбікормовий завод, 

середня школа, дошкільний навчальний заклад, дільнична лікарня, аптека, 

сільський будинок культури, бібліотека, сільський краєзнавчий музей, храм 

первоверховних апостолів Петра і Павла, відділення ощадбанку, поштове 

відділення, десять торгівельних об`єктів, кафе, ринок. Автомобільне 

сполучення з райцентром селищем Солоне, автомобільне та залізничне 

сполучення з обласним центром містом Дніпропетровськ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


