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чекає на гостей!

с. Цвітне
У 40-50-х роках XVIII століття Цвітне - один

із центрів формування і дій гайдамацьких
загонів, у т. ч. під керівництвом Семена
Неживого. Біля села збереглись могутні дуби
під якими збиралися  гайдамаки.

У період Укра-
їнської рево-
люції 1917-1921

років Цвітне стало одним із
центрів дії Холодноярської
повстанської організації (Хо-
лодноярської республіки).
Одним з її ватажків був
уродженець села Пилип
Хмара. Пилип Хмара воював під прапорами: "Вільна
Україна, або смерть!". Його загін налічував близько п'ятисот
шабель.

Цвітне - відомий осередок гончарства. Гончарство на
наших теренах розвивалося споконвічно. Нині в селі
створюються музей гончарства та в центрі села встановлено
памятний знак Глині -  символ відродження пам'яті і
гончарної слави Цвітного.

с. Соснівка
По дорозі до села Цвітне можна також

відвідати село з історичним минулим Соснівку.
Село під лісом має трагічну долею його меш-
канців. Після жнив 1920 року червоно-
армійські продовольчі загони заповнили
чигиринські села й силою забирали у селян
хліб. Мешканці сіл Соснівка, Девятка,
Скаржинка і Тирнавка розібрали залізницю,

щоб більшовики не могли вивозити зерно. Це призвело до
кривавих сутичок, внаслідок яких загинуло понад 50
українських хліборобів із Соснівки
та навколишніх сіл. Двох
соснівських хлопців, за
свідченнями місцевих жителів,
окупанти навіть спалили живцем
у топці локомотива.   Весною
2012 року в Соснівці урочисто
відкрито пам'ятник українцям, які
1920-го загинули від рук комуністів.



МАНДРУЄМО ОЛЕКСАНДРІВЩИНОЮ" -
туристичний маршрут, що включає в себе
найбільш туристично привабливі місця
краю.

с. Підлісне

Село Підлісне має славну історію. Тут народились Герой
України, відомий український хоровий диригент Анатолій
Авдієвський, театральна родина Юрів, серед  яких народний
артист СРСР Гнат Юра. У Підлісному артільним батьком
Миколою Левитським в 1894 році створено першу в Україні
та одну з перших в Європі землеробську артіль.

На території села Підлісне діє ТОВ "Лісова
Коза" - офіційний племінний репродуктор та
одне з найбільших господарств в Україні,
яке спеціалізується на розведенні та
продажах молодняка племінних кіз
Альпійської породи. Комплекс "Лісова коза"
- це європейського рівня підприємство, яке
має повний виробничий цикл від

вирощування молочних кіз, отримання високоякісного
козиного молока до виробництва  широкої  гами сирів. Поруч
з фермою, на території молокопереробного комплексу та
сироварні, діє рекреаційний комплекс для туристів де
функціонує контактний зоопарк та відбуваються дегустації
молока та сирів. Тут працює фірмовий магазин, де можна
придбати  найсвіжішу продукцію - смачне й корисне молоко
та широкий асортимент сирів власної торгової марки.

с. Розумівка
Розумівка  привертає

увагу численних туристів
кількома об'єктами.  Один
з них - пам'ятний знак на
могилі  борців за волю
України отамана Чорного
Ворона (Миколи Скляра)
та майже трьохсот його козаків, що
полягли смертю хоробрих у жовтні
1920 року. В лісовому урочищі також
встановлено пам'ятний знак
українському письменнику, автору
роману "Холодний Яр" Юрію Горлісу-
Горському.

У Розумівці  можна оглянути
Народний музей історії села

Розумівка, в якому розміщено експозицію про Чорного
Ворона. Микола Скляр, колишній офіцер царської армії, узяв
собі псевдонім "Чорний Ворон", щоб уберегти свою родину
від репресій - і пішов воювати за власну державу. В 1920
році в середині жовтня  маршрут Степової дивізії перетнувся
з маршрутом Кінної армії Будьонного.Командир ударно-
розвідувального загону Степової дивізії Чорний Ворон
першим зустрів ворога. Вміло скерувавши свій загін,
відволікши близько двох тисяч будьонівців, Чорний Ворон
повів їх у протилежний від Степової дивізії бік. В нерівному
бою отаман Чорний Ворон і більшість бійців його загону
загинули.

В центрі села розташована
пам'ятка архітектури та місто-
будування національного зна-
чення Хрестовоздвиженська
церква - усипальня родини
Раєвських, де поховані герой
французько-російської війни
1812 року, генерал Микола
Раєвський та члени його
родини та історико-архітек-
турний заповідник родини Раєвських - філія Кірово-
градського обласного краєзнавчого музею.

С. Бовтишка
Проїхати до Розумівки можна через сусідню

Бовтишку, що практично перетікає в Розумівку.
Тут  можна побачити криницю - журавель. В
різні часи люди по різному називали цю
криницю: Чумацька, Козацька, Пушкінська,
Бовтишська. І кожна назва криниці має своє
підтвердження. Біля джерела, на місці якого

вона була споруджена, зупинялися козацькі загони, які йшли
визволяти своїх побратимів з неволі, чумацькі вози, що йшли
за сіллю.  Біля неї, гостюючи в  родині Раєвських, О.С.Пушкін
обдумував сюжети своїх творів.

смт Олександрівка
В Олександрівці варто відвідати краєзнавчий

музей. Тут зберігається понад 10 тисяч
музейних предметів. Скарби краєзнавчого
можна побачити у п'яти залах і філії -  кімнаті-
музеї Левка Мацієвича. Заслуговують на увагу
туристів пам'ятник першому українському
льотчику, корабельному інженеру, громадському діячеві
Левку Мацієвичу, Свято-Успенська церква, олександрівський
"Бабин Яр" - місце масового розстрілу фашистами мирних
жителів.

Смачно попоїсти та відпочити можна в кафе-ресторні
"Корчма", який розташований на трасі Київ-Знам'янка. З
давніх-давен корчма в селі була тим, чим для міського
жителя була кав'ярня. Перед тим, як іти зранку на роботу,
заходили до корчми по тютюн.. Після роботи заходили також
на півгодини до корчми на відпочинок та бесіду..  У "Корчмі"
готують, традиційні українські страви та облаштовано цікаві
фотозони. Тут завжди можна смачно попоїсти та відпочити.


