Туристичні об’єкти Чернігівського району
Ландшафтні заказники місцевого значення:
1. Геологічна (мінерально – петрографічна) пам’ятка природи Могила Токмак
(Синя) – друга за висотою вершина Приазовської височини. Розташована в селі
Новополтавка. Заповідний статус отримала в 1968 році, занесена до природоохоронного
фонду Запорізької області і вважається пам’яткою природи місцевого значення. Площа
заповідної території 3 га. Кварцитова сопка, - останець Приазовського кристалічного
масиву, що підноситься на 307 метрів над рівнем моря, являє собою пагорб, висотою 55
метрів, складений головним чином порфиробластичними гранітами приазовського
комплексу нижнього протерозою. На південному схилі Токмак Могили починає свій виток
річка Молочна. З підніжжя Токмак Могили починають свої витоки та течуть в різні боки
також річки Каїнкулак, Кальчик, Берда, Токмачка, Обіточна, Конка і Гайчур . Могила
Токмак в народі має назву Сива Могила або Синя Гора, бо й справді, в ясну сонячну
погоду здалеку вона має синє забарвлення, що надає цьому цікавому природному об’єкту
ще більшої загадковості та привабливості. Ця гора відома і своїм гранітним кар’єром, який
забезпечує не тільки область, а й Україну та сусідню Росію високоякісним гранітом.
Видобуток граніту ведеться на шостому горизонті, а це означає, що глибина його
перевищує 100 метрів.

2. Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Скелі» (с. Верхній
Токмак). Статус природоохоронної території урочище набуло наприкінці 2001 року. Площа
40 га. Тривалість роботи туристичного маршруту 7 місяців: з 1 квітня по 1 листопада.
Поверхня території всієї місцевості складена різновіковими докембрійськими осадочно –
метаморфічними, магматичними найдавнішими гірськими породами, які представлені
метаморфічними кристалічними сланцями, архейськими гранітами, гнейсами. Для
урочища характерним є те, що на невеликій за площею ділянці можна зустріти різну за
типами та рясністю рослинність: від бідної рослинності гранітних відслонень – до
буйного різнотрав’я річкової долини.

Цікаві природні об’єкти:
Штучне озеро (місце бувшого Стульневського гранітного кар’єру). Гранітний кар’єр
було відкрито після революції в селі Кам’янка - бувша німецька колонія Гамбург, яка була
заснована в 1818 році. До революції в Гамбурзі працював черепичний завод, який
випускав червону черепицю з викарбуваним написом «Петер Клаубергъ. Гамберьгъ». Не
можна сказати, що кар’єр вже вичерпав свій ресурс, але в часи масової «приватизації» нові
господарі не знайшли кращого застосування цьому родовищу, ніж заповнити його водою.
Але завдяки цьому маємо глибоке штучне озеро зі скелястими берегами та чистою водою.

Історичні об’єкти:

Миза (хутір) Штейбах (с. Калинівка). Засноване на початку 20-х років ХІХ
століття заможним німцем – колоністом з відомим прізвищем Шмідт. Активну розбудову
помістю проводили його два сини. Брати збудували собі на той час досить розкішні
двоповерхові будинки, які збереглися і до нашого часу. Один будинок стоїть біля
невеличкого ставка. Ця штучна водойма створена одночасно з будинком, дно її було
встелене бетоном, а посередині стояла альтанка. На озері плавали величаві лебеді. Сам
будинок збудований з червоної цегли і налічує більше 30 кімнат. Ще й досі на стінах
збереглися три картини невідомих художників з місцевими краєвидами. Інший будинок
дуже схожий на перший, знаходиться в глибині саду. Він відрізняється лише тим, що мав
досить просторий плавальний басейн, який наповнювався водою з водонапірної башти, що
функціонує і до наших часів. Після революції Шмідти емігрували до Канади, але раз в
декілька років їх нащадки і до сьогодні відвідують колишній Штейбах. В теперішній час в
цих будинках розташований дитячий будинок – інтернат для дітей з різними вадами.

Пам’ятка мостобудування:
«Катериненський міст» - пам’ятка мостобудування (міст через річку Юшанли) (с.
Бойове). За давніми переказами цей міст було споруджено спеціально для Катерини ІІ, яка
нібито, переправлялася ним через річку Юшанли, подорожуючи по сучасній території
України. За іншими переказами цей міст було збудовано німцями - менонітами для зв’язку
з іншими переселенцями, колонії яких були розташовані на лівому і правому берегах річки
Юшанли. Які б версії не існували, але незаперечним є той факт, що міст через річку
Юшанли був збудований саме німцями – колоністами. Але в історію він увійшов під
назвою Катерининського. Довжина його сягає шести метрів, ширина – три метри, а висота
над рівнем річки від двох до трьох метрів, в залежності від її водного потоку. Міст
збудовано з цегли червоно кольору у формі арочних перекриттів. Кладка щільна на вапні.
Вся споруда – цегляна, без використання дерева та металу.

Культові споруди:

Храм Архистратига Михаїла або Михайлівська церква у селі Верхній
Токмак була збудована в середині XIX століття і є єдиною культовою спорудою, що
збереглася в Чернігівському районі під час атеїстичної вакханалії часів радянської влади.
На стінах церкви збереглися історичні фрески, та й будівля церкви зберегла майже
повністю свій первісний вигляд. Церква збудована у візантійському стилі, але на
слов’янську манеру, зазнала гонінь у часи сталінських репресій та наприкінці 40-х років.
Була діючою до 1960 року, а потім була закрита, а її споруду використовували як склад
отрутохімікатів протягом 30-ти років. Нове життя Михайлівської церкви розпочалося
наприкінці 80-х років минулого століття, коли будівлю було вирішено реставрувати як
історичний музей. Нова хвиля відродження церкви почалася з призначення настоятелем
молодого священика Отця Іоана та особливо Отця Віктора (Рака). І вже 17 вересня 2000
року на храмове свято до Михайлівської церкви зібралася маса народу.

Храм Різдва Пресвятої Богородиці розташований у центрі селища Чернігівка,
до нашого часу дійшов вже у зміненому вигляді. Церква була збудована прихожанами і
освячена 4 грудня 1824 року. Діє вона і понині. В ній два престоли: Різдва Пресвятої
Богородиці і апостола Фоми. У плані храм Різдва Пресвятої Богородиці має форму
хреста, чітко зорієнтованого за сторонами горизонту. Вівтар розташовано у східній
частині. Уявлення про те, який вигляд мав храм до часу його руйнування ми дістати лише
розглядаючи старі фото. Куполи і дзвіниця до нашого часу не збереглися. Після війни
відібрали храм у віруючих: віддали культурі. Відродження святині почалося в 1991 році.

Музеї району

Комунальний заклад «Чернігівський районний
Чернігівської районної ради Запорізької області

історичний

музей»

Чернігівський районний історичний музей заснований в 1979 році і мав статус
музею на громадських засадах. В даний час музей знаходиться в приміщенні бувшої
земської школи, збудованої в 1908 році. В 2005 році Чернігівський районний історичний
музей отримав статус «Державний», на обліку в якому знаходиться 1696 експонатів.
Обладнані 4 зали: «Історія заселення Чернігівки», «Українська світлиця», Зал Бойової
Слави та виставковий зал. В закладі стабільно проводяться екскурсії, уроки мужності,
уроки історії, зустрічі з ветеранами війни та праці, тощо. Коротко інформація про
Чернігівський районний історичний музей розміщена в другому томі іміджеві –
презентаційного видання «Україна туристична».

Історико – культурний комплекс «Менонітська садиба»
Місце знаходження: с. Владіва, вул. Миру, 38/1. У 2008 році розпочата робота по
створенню музею періоду існування Молочної колонії німців – менонітів. Експонуються
аутентичні меблі, сільськогосподарський інвентар, речі домашнього вжитку. Виставляється
колекція сільськогосподарського реманенту для кінної тяги, що виготовлялася на фабриках
менонітів і використовувалася під час сільгоспробіт. Крім того зібрана колекція черепиці
(близько 100 видів), цегли, кам’яних корит, межового каміння та інше. Планується
організація роботи маршрутів вихідного дня де відвідувачі зможуть спробувати свої сили в
гончарській, ковальській, теслярській та мукомельній справі. Хоча повністю реставраційні
роботи не завершені, музей відвідують групи туристів із району,області, а також туристи із
США, Канади та Німеччини.

Об’єкт сільського (зеленого) туризму туристичний комплекс «Великий став».
Затишний комплекс надає гостям можливість насолодитися первозданною
природою, для любителів риболовлі є чудова можливість порибалити. До послуг
відпочиваючих 5 затишних двомісних будиночків та 2 трейлера, які обладнані
телевізорами, супутниковими антенами, холодильниками. Є ставок та необхідне
обладнання для рибалки, місця для риболовлі та відпочинку, майданчик та місця для
паркування, сучасне пляжне обладнання. сауна, більярд, кафе. Харчування на замовлення
або самостійне приготування їжі; облаштована кухня та їдальня. Туристичний комплекс
пропонує відпочиваючим активний відпочинок на воді, прогулянки на катамаранах,
спортивну рибалку. 1 травня 2013 року введено в дію двоповерховий міні готель на 16 осіб
та проведено відкриття літнього сезону. У жовтні цього року введено в дію ще один готель
на 16 осіб (4 чотирьохмісних комфортабельних номера).

Музей під відкритим небом «Парк Мегалітів»
Поблизу туристичного центру на горі Оба-Таш створено «Парк Мегалітів» де для
відпочиваючих та приїжджих туристів проводяться екскурсії, розважально-пізнавальні
програми. Це парк мегалітичної культури, дослівно – великих каменів, кам’яних споруд,
характерних для кінця неоліту та періоду енеоліту ІV-ІІІ тисячоліть до нашої ери. Це
перший у країні парк, який із величезних глиб відтворює скіфську стоянку, древні кургани
та святилища. Дольмени, менгіри, кромлехи, піраміди і навіть лабіринт довжиною понад
тисячу людських кроків побудовано на 70 гектарах цілинного степу. Тут можна побачити
об’єкти шанування, а також культові споруди древніх людей, які розташовані по всьому
світу і реконструйовані в одному місці

