Маловисківський район
«Туристичний потенціал Маловисківського району»
Туристичний паспорт Маловисківського району
Район знаходиться у північно- західній частині Кіровоградської області. Площа 1248 кв. км. Кількість
населених пунктів, 58: місто Мала Виска, селище міського типу Смоліне , 56 сільських населених пунктів.
Маловисківський район утворений у 1935 році.
Межує район з Новомиргородським , Новоукраїнським, Новоархангельським, Кіровоградським районами,
Кіровоградської області.
Через Маловисківський район проходить залізнично - дорожнє сполучення Одеської
залізниці. Мала Виска має сполучення з містами Кіровоград, Черкаси, Кривій Ріг, Одеса, Київ, Москва та іншими
містами.

Особливості рельєфу.
Маловискывський район розташовано на Придніпровській височині. Поверхня - підвищена полого хвиляста
лісова рівнина,розчленована ярами. Частина Лісостепової зони України. Ріки басейну Південного бугу-Мала Вись,
Кільтень, Плетений Ташлик, Велика Вись, Сухий Ташлик (усі -верхів»я). 152 ставки і водосховища загальною площею
1601 га , ліси займають 4,4 тисячі га.

Характеристика клімату.
Клімат помірно-континентальний, недостатньо вологий. Середня температура в січні -10,5 градуса, в липні
+ 25 градуси , опади - 452 мм на рік. Висота снігового покрову 10 см.

Природні ресурси
В районі знаходиться багато лісів, ставків, бере початок річка «Вись». Ліси району є багатоярусним:
- до першого-відносяться світлолюбові породи: дуб, ясен, клен;
- до другого тіньовитривалі: граб, липа, береза, груша лісова та ін.;
- до третього - підлісок, ліщина ,калина,бузина та ін. ;
- до четвертого - трав»янисте покриття: фіалки, медуниця, конвалія, лілія лісова, барвінок тощо.
Серед ніжних безхлофільних рослин – гриби: опеньки, лисички, рижики, шампіньйони та ін.
Трав»яний покрив: спориш, пирій, лобода, молочай, кропива, м»ята та ін. Серед цілющих бур»янів – деревій,
кульбаба, подорожник, полин , ромашка лікарська, кропива, чистотіл, конвалія, копитняк звичайний, живокіст
лікарський, череда, звіробій, материнка, мати й мачуха (підбіл), чебрець, глід, шипшина.
У лісах водяться зайці, лисиці, дикі свині, куниці, білки, а на полях – ховрахи, хом»яки, миші, у річках і
ставках – ондатри та видри.
Птахи: ворони, горобці, синиці, ластівки, стрижі, д»ятли, лелеки, жайворонки, сороки, шпаки, дикі качки,
зозулі, лебеді, та ін.

Забезпеченість рекреаційно-туристичними ресурсами
До земель рекреаційного призначення в районі відносяться:
- Дитячий оздоровчий табір «Лісова пісня», (територія 10 га) с. Оникієво ;
- «Дендрарій ім. Володимира Григоровича Єрмолаєва», лісгосп с.Оникієво;
- «Каскади» с.Злинка.

Унікальні ландшафтні та природні об’єкти
На території району знаходяться пам»ятки природи місцевого значення які оберігаються державою:

- Каскади - геологічна пам”ятка природи місцевого значення, с. Злинка (2,5 га);
- Заплава Малої Висі орнітологічний заказник місцевого значенняс. Краснопілка (2,0 га);
- Карпенків край – ландшафтно-орнітологічний заказник місцевого значення с.
Мар”янівка (164,2 га);
- Витоки річки Малої Висі - ландшафтний заказник місцевого значення с. Лутківка (2,5
га);
- Оман високий – ботанічна пам”ятка природи місцевого значення с. Лутківка (2,0 га);
- Полезахисна лісова смуга №1 – ботанічна пам”ятка місцевого значення с. Оникієво
(14,0 га);

- Поле захисна лісова смуга №2 – ботанічна пам”ятка місцевого значення с. Оникієво (9,4
га);
- Поле захисна лісова смуга № 3 – ботанічна пам”ятка місцевого значення с. Оникієво
(9,4 га);
- Поле захисна лісова смуга № 4– ботанічна пам”ятка місцевого значення с. Оникієво
(4,1 га)
- Плетений Ташлик - ботанічна пам”ятка місцевого значення с. Плетений Ташлик (5,0 га)
Заказники місцевого значення використовуються в екскурсіях та заходах туристичної
галузі Маловисківського району.

Архітектурно – історичні пам'ятки
Маловисківська міська рада, м.Мала Виска
Пам»ятки історії:
Будинок колишньої школи, в якій навчався Проценко М.Є. – активний учасник
оборони м. Одеси;
Могила Рязанова А.М. – полковника;
Братська могила радянських воїнів;
Місце боїв кавалерської бригади під командуванням Котовського Г.І.;
-

Будинок в якому працював відомий український драматург Тобілевич І.К.;
Братська могила мирних жителів-жертв фашизм;
Братська могила мирних жителів ;

Пам’ятки архітектури :
Маєток поміщиці Кудашевої.
Березівська сільська рада:
Пам’ятки історії:
Братська могила радянських воїнів (с.Березівка)
Братська могила партезанів громадянської та радянської війни (с.П»ятихатки)
Пам’ятки архітектури :
Церква Успенія Пресвятої Богородиці (с.Березівка)
Великовисківська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянських воїнів та пам’ятний знак воїнам(с.Велика Виска)
Братська могила Радянських воїнів(с.Велика Виска)
Злинська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянських воїнів, поховано , пам’ятник Герою Радянського
Союзу-Н.І.Ригачину і П.В. Велігіну, пам’ятник воїнам землякам (с.Злинка)
Будинок школи в якій навчалися Велігін П.В. та т Ригачин Н.І- Герої Радянського
Союзу (с.Злинка)
Кіровська сільська рада
Пам’ятки історії:
Пам’ятник воїнам землякам (с. Кіровка)
Пам’ятки архітектури :
Миколаївська церква (с. Кіровка)

Ленінська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським Воїнам та пам’ятний знак воїнам землякам
(с.Копанки)
Братська могила Радянським партизан (с.Копанки)
Братська могила жертв Австро-німецьких партизан (с.Ленінка)
Могила Радянського воїна ( с.Ленінка)
Братська могила Радянським воїнам.(с.Ленінка)
Пам’ятки архітектури :
Церква святих Костянтина і Єлени (с.Копанки)
Лозуватська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським Воїнам та пам’ятний знак воїнам землякам
(с.Лозуватка)
Пам’ятний знак воїнам земля (с.Димине)
Мануйлівська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським Воїнам та пам’ятний знак воїнам землякам
(с.Мануйлівка)
Пам’ятки архітектури :
Свято – Іоанна Богословська церква (с.Лутківка)
Мар»янівська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським Воїнам та пам’ятний знак воїнам землякам
(с.Мар»янівка)
Новогригорівська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським Воїнам та пам’ятний знак воїнам землякам
(с.Новогригорівка)
Нововознесенська сільська рада
Пам’ятки історії:
Пам’ятник воїнам- землякам Могила Кочерги П.Є.- героя Радянського Союзу
(с.Нововознесенка)
Олександрівська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським воїнам, пам’ятник воїнам землякам (с.Олександрівка)
Оникіївська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським воїнам, пам’ятник воїнам землякам
Будинок школи де навчався Жердій Є.М.-герой Радянського Союзу
Паліївська сільська рада
Пам’ятки історії:

-

Братська могила Радянським воїнам , пам’ятник воїнам – землякам
Пам’ятник воїнам – землякам
Первомайська сільська рада

Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським воїнам, пам’ятник воїнам
Плетено-Ташлицька сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським воїнам, пам’ятник воїнам
Розохуватська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським воїнам, пам’ятник воїнам
Хмелівська сільська рада
Братська могила Радянським воїнам, пам’ятник воїнам землякам
Братська могила мирних жителів- жертв австро-німецьких окупантів
Могила радянського офіцера
Пам’ятник воїнам – землякам (с.Новопавлівка)
Пам’ятник воїнам – землякам (с. Леніно – Ульянівка)
Пам’ятки архітектури :
Миколаївська церква (с.Хмельве)
Якимівська сільська рада
Пам’ятки історії:
Братська могила Радянським воїнам, пам’ятник воїнам землякам
Актуальні та потенційні для району види туризму:
Зелений сільський , спортивний , автомобільний,сімейний, культурно – пізнавальний.

Екологічний стан території
Екологічний стан території середній. На території Маловисківського району знаходиться
Новоконстянтинівська та Смолінська уранові шахти.

Перспективний розвиток туризму, створення нового туристичного продукту
Спортивний, зелений сільський , пішохідний, автотранспортний, водний .

Туристичні маршрути Маловисківського відділу культури і туризму районної
державної адміністрації:
Маршрут №1

«Історія Маловисківського краю та відпочинок на Каскадах»
(Туристичний краєзнавчо-рекреаційний маршрут)
м.Мала Виска – с.Олександрівна – с. Злинка – м.Мала Виска
Основні показники маршруту: транспортний
Вид маршруту: краєзнавчо-рекреаційний
Напрямки маршруту: краєзнавчий відпочинок
Тривалість : 1 день;

довжина маршруту: ( 40 км)

Тривалість подорожі: 1 год ; дія маршруту : влітку
Учасники маршруту – без обмежень віку
Початок маршруту - м. Мала Виска ; Кінець маршруту - м. Мала Виска
Технологічна карта маршруту
Напрямки маршруту: краєзнавчий, відпочинок; тривалість : один день
Автор розробник – відділ культури і туризму Маловисківської райдержадміністрації (Бровченко С.І.)

Маршрут: м. Мала Виска – с. Олександрівка – с. Злинка – м. Мала Виска

№ Ділянки (етапи)
п/п переміщення по
маршруту
1
м. Мала Виска

Місця зупинок

Об”єкт показу

Тривалість
огляду

Основний
зміст
інформації
Екскурсія по
музею

м. Мала Виска
РБК

2

м. Мала Виска

м. Мала Виска
РБК

3

м. Мала Виска

м. Мала Виска
площа

Історико-краєзнавчи 20 хвилин
й музей
Маловисківского
району
Меморіальна дошка По ходу руху
відомому
15 хвилин
українському
драматургу
Тобілевичу І.М.
Братська могила
По ходу руху
Радянським воїнам 15 хвилин

4

м. Мала Виска

м. Мала Виска
площа

Пам”ятник воїнам- По ходу руху
афганцям
15 хвилин

4

м. Мала Виска

Дорога до Люцого Братська могила
По ходу руху
лісу
Радянським воїнам 15 хвилин

5

м. Мала Виска

Люців ліс

Братська могила
По ходу руху
Радянським воїнам 15 хвилин

6

м. Мала Виска

с.Олександрівка

7

с.Олександрівка

с. Злинка

8

с. Злинка

с. Злинка

9

с.Злинка

с. Злинка

10

с. Злинка

с. Злинка

11

с. Злинка

с. Злинка

12

с. Злинка

с. Злинка

13

с.Злинка

м.Мала Виска

Братська могила
По ходу руху
Радянським воїнам 15 хвилин
та пам”ятний знак
воїнам- землякам
Кафе „Камелія”
По ходу руху обід
40 хвилин
Братська могила
По ходу руху Інформація
Радянським воїнам. 15 хвилин
про пам”ятку
історії
Будинок, де
По ходу руху Інформація
навчалися герої
15 хвилин
про пам”ятку
Радянського Союзу
історії
Н.І Ригачин та
М.В.Велігін
Історико-краєзнавчи По ходу рух Екскурсія по
й музей с.Злинка
30 хвилин
музею
Пам”ятний знак
По ходу руху Інформація
2000- річчю Різдва 15 хвилин
про пам”ятку
Хрестова
історії
Каскади
по ходу руху Інформація
до кінця дня
про охорону
природи,
відпочинок
по ходу руху Підведення
підсумків та
відгуки

Інформація
про
драматурга

Інформація
про пам”ятку
історії
Інформація
про пам”ятку
історії
Інформація
про пам”ятку
історії
Інформація
про пам”ятку
історії
Інформація
про пам”ятку
історії

Схема маршруту
м.Мала Виска – с.Олександрівка – с.Злинка – м.Мала Виска
Тривалість – один день ; протяжність - 40 км
Пам»ятник героям Радянського Союзу Н.І.Ригачину і П.В. Велігіну, (с.Злинка)
Пам»ятний знак 2000 Різдва Хрестова, музей (с.Злинка)
Каскади ( с.Злинка)

Вказівки по
організації

Вихід з автобуса

Вихід з автобуса

Вихід з автобуса

Вихід з автобуса

Вихід з автобуса
Вихід з автобуса

Вихід з автобуса

Вихід з автобуса
Вихід з автобуса

Вихід з
автобусу,
розташування
на Каскадах
Без виходу з
автобуса

Маршрут №2

«Стежками рідного краю”
Туристичний краєзнавчо-рекреаційний маршрут : по м. Мала Виска
Основні показники маршруту
Вид маршруту: історичний
Напрямки маршруту: ознайомлення з рідним краєм
Тривалість : один день

Довжина маршруту ( 4 км)

Дія маршруту : протягом року

Учасники маршруту – без обмежень віку

Початок маршруту - м. Мала Виска

Кінець маршруту -м. Мала Виска

Напрямки маршруту: краєзнавчий

Тривалість : один день

Автор розробник – відділ культури і туризму Маловисківської райдержадміністрації (Бровченко С.І)
Маршрут: по м. Мала Виска

№
п/п

Місця
зупинок

Об”єкт показу

1

Ділянки (етапи)
переміщення по
маршруту
м. Мала Виска

Тривалість
огляду

РБК

ІсторикоПо ходу руху Екскурсія по
краєзнавчий музей
45 хвилин
музею
Мало
висківського району

2.

м. Мала Виска

вул.
Жовтнева,82

По ходу руху Інформація про
15 хв.
драматурга
зупинка

3

м. Мала Виска

4

м. Мала Виска

вул.
Жовтнева,82
вул. 40-років
Жовтня

Пам”ятна дошка
відомому
українському
драматургу
І.Тобілевичу
Братська могила
Радянським воїнам
Пам”ятник
воїнам-афганцям

5

м. Мала Виска

вул. 40-років
Жовтня

Могила полковнику
А.Рязанову

По ходу руху Інформація про вихід з автобуса
15 хв.
полковника

6

м. Мала Виска

7

м. Мала Виска

вул. 40-років
Жовтня
вул. Шевченко,1

8

м. Мала Виска

9

м. Мала Виска

10

м. Мала Виска

11

м. Мала Виска

вул. Жовтнева,48 Маєток Кудашева
(парк,
річка Мала Вись)

По ходу руху Інформація про вихід з автобуса
15 хв
маєток
Кудашева

12

м. Мала Виска

м. Мала Виска

по ходу руху

По ходу руху
15 хв.
По ходу руху
15 хв.

Кафе „У Петровича” По ходу руху
40 хв.
Пам”ятний знак
По ходу руху
жертвам голодомору 15 хв.
та політичних
репресій
вул. Стаханова, Пам”ятна
По ходу руху
гімназія
дошка
15 хв.
Ю.Кондратюку
теоретику
міжпланетних
польотів
вул. Жовтнева, 1 Пам”ятний знак
По ходу руху
художнику
15 хв.
П.Осовському
вул. Жовтнева,48 Пам”ятний
По ходу руху
знак М.Проценку
15 хв.
активному учаснику
оборони м.Одеси

-

Основний зміст Вказівки по
інформації
організації

Інформація про
пам”ятку
зупинка
Інформація про вихід з автобуса
воїнів

обід

вихід з автобуса

Інформація про вихід з автобуса
голодомор в
районі
Інформація про вихід з автобуса
Кондратюка Ю.

Інформація про вихід з автобуса
художника
Інформація про вихід з автобуса
Процента М.С.

Підведення

Без виходу з

підсумків та
відгуки про
туристичну
подорож

автобуса

Схема маршруту по м. Мала Виска
(Музей історії, пам”ятна дошка І.Тобілевичу , братська могила, пам”ятник воїнам-афганцям, могила
А.Рязанова, пам”ятник жертвам голодомору, пам”ятна дошка Ю.Кондратюку, пам”ятний знак П.Осовському, пам”ятна
дошка М. Проценку, маєток Кудашева )
Тривалість – один день Протяжність - 4 км
Маршрут №3

« Шляхами партизанської слави»
Туристично-екскурсійний маршрут
(м. Мала Виска, с. Велика Виска, с. Мар”янівка, м. Мала Виска)
Основні показники маршруту : транспортний; вид маршруту: екскурсійний
Напрямки маршруту: дорожня інформація; довжина маршруту ( 40 км); Тривалість подорожі: 3 години
Дія маршруту : протягом року; учасники маршруту – без обмежень віку
Початок маршруту - м. Мала Виска ; кінець маршруту - м. Мала Виска
Технологічна карта маршруту
Напрямки маршруту - краєзнавчий туризм; тривалість - один день
Автор розробник – відділ культури і туризму Маловисківської райдержадміністрації (Бровченко С.І.)
Маршрут: м. Мала Виска – с. Велика Виска – с. Мар”янівка – м.Мала Виска

№
п/п

Місця зупинок

Об”єкт показу

1

Ділянки (етапи)
переміщення по
маршруту
м. Мала Виска

м. Мала Виска

Історико-краєзна РБК
вчий музей Мало 30 хвилин
висківського
району

2

м. Мала Виска

м. Мала Виска
площа

Братська могила По ходу руху
Радянським
15 хвилин
воїнам

Інформація
про пам”ятку
історії

3

м. Мала Виска

Дорога до Люцого Братська могила По ходу руху
лісу
Радянським
15 хвилин
воїнам

Інформація
про пам”ятку
історії

Вихід з
автобуса

4

м.Мала Виска

Люців ліс

Вихід з
автобуса

5

с. Оникієво

с.Велика Виска

Інформація
про пам”ятку
історії
Інформація
про пам”ятку
історії

6

с. Велика Виска

с. Велика Виска

Інформація
про пам”ятку
історії

Вихід з
автобуса

7

с. Велика Виска

с. Велика Виска

Кафе „Домашні По ходу руху
страви”
40 хвилин

обід

Вихід з
автобуса

8

с. Велика Виска

с. Мар”янівка

Братська могила По ходу руху
Інформація
Радянським
с. Велика Виска про пам”ятку
воїнам та
історії
пам”ятний знак
воїнам-землякам

Братська могила
Радянським
воїнам
Братська могила
Радянським
воїнам та
пам”ятний знак
воїнам-землякам
Братська могила
Радянським
воїнам

Тривалість
огляду

По ходу руху
15 хвилин
По ходу руху
15 хвилин

По ходу руху
15 хвилин

Основний
зміст
інформації
Екскурсія по
музею

Вказівки по
організації

Вихід з
автобуса

Вихід з
автобуса

9

с.Мар”янівка

м.Мала Виска

-

по ходу руху

Підведення
підсумків та
відгуки про
туристичну
подорож

Без виходу з
автобуса

Схема маршруту
м.Мала Виска – с.Велика Виска- с.Мар”янівка – м.Мала Виска

„Шляхами партизанської слави”
Тривалість - 1 день

Протяжність - 40 км
Маршрут №4
„ Дендрарій ім. Володимира Григоровича Єрмолаєва”
Туристично - краєзнавчий , рекреаційний маршрут

(с.Оникієво, дендрарій, пам»ятки історії )
Мала Виска – село Оникієво – Мала Виска
Основні показники маршруту : транспортний;
Вид маршруту: краєзнавчий, рекреаційний, зелений туризм
Напрямки маршруту: краєзнавчий, відпочинок

Тривалість : 1 день

Довжина маршруту ( 26 км)

Дія маршруту : постійно

Учасники маршруту - без обмежень віку
Початок маршруту - м. Мала Виска

Кінець маршруту - с. Оникієво
Технологічна карта маршруту

„ Дендрарій ім. Володимира Григоровича Єрмолаєва”
Напрямки маршруту: краєзнавчо - рекрецыйний,, зелений туризм
Тривалість : один день
Автор розробник : відділ культури і туризму Маловисківської районної державної адміністрації - (методист з
охорони культурної спадщини Бровченко С.І.)
Маршрут: Мала Виска – село Оникієво – Мала Виска

№ п/п Ділянки (етапи)
переміщення по
маршруту
1
м. Мала Виска

Місця
зупинок

Об”єкт показу

2.

м. Мала Виска

Дорога до
Люців лісу

Братська могила мирних По ходу
жителів-жертв фашизму руху

3.

м. Мала Виска

Дорога до
Люців лісу

Братська могила мирних По ходу
жителів
руху

4

м. Мала Виска

с. Оникієво

«Дендрарій ім.
По ходу
Володимира
руху
Григоровича Єрмолаєва

5.

с. Оникієво

с.
Оникієво

6.

с.Оникієво

с. Оникієво

Кафе
« Здоровенькі були»
Кафе «Фаворит»
Братська могила
Радянським воїнам
землякам.
Будинок школи де
навчався Жердій Є.М герой Радянського
Союзу

м. Мала Виска Братська могила
Радянським воїнам .

Триваліст Основний зміст
ь огляду інформації
По ходу
руху

По ходу
руху
По ходу
руху

Вказівки по
організації

Інформація
Початок
про пам”ятку історії маршруту
(зупинка
10 хвилин)
Інформація
Вихід з автобуса
про пам”ятку історії (зупинка
10 хвилин)
Інформація
Вихід з автобуса
про пам”ятку історії (зупинка
10 хвилин)
огляд дендрарію,
Вихід з автобуса
фазанарію,
(екскурсія
вольєрів звірів
1,5 години
хвилин)
Обід
Вихід з автобуса
( 40 хвилин)
Інформація
Вихід з автобуса
про пам”ятку історії (екскурсія
20 хвилин)

7.

с.Оникієво

м Мала Виска

По ходу
руху

Бесіда про
Кінець маршруту
проведену екскурсію

Схема маршруту
Мала Виска – село Оникієво – Мала Виска
„ Дендрарій ім. Володимира Григоровича Єрмолаєва”
Заклади розміщення та харчування по Маловисківському району

Назва об”єкта
Ресторан-бар

Керівник п/п
Меланич Олена
Миколаївна

Координати
м.Мала Виска
вул. Жовтнева,66

Коротка характеристика
Наповнюваність
2 залів: 30,50 чоловік
Харчування за 1добу 90 грн

Клуб-ресторан „Вегас”

Бур”ян Любов
Олександрівна

м. Мала Виска вул.40-р.
Жовтнева , 90

Бар „Каштан”

Рибальченко Станіслав м.Мала Виска
Миколайович
вул. Леніна , 36

Бар „Шанхай”

Філіпенко Іван Іванович м.Мала Виска
вул. Жовтнева,86

Кафе - готель «У
Петровича»

Овсєйцев Віктор
Петрович

М.Мала Ви ска ,вул. 40
років Жовтня

Кафе „Камелія”

Кривохижа Валентина
Дмитрівна

с.Злинка
Маловисківський район

Наповнюваність
2 залів: 40,150 чоловік
Харчування за 1добу 100
грн.
Наповнюваність залу: 40
чоловік
Харчування за 1добу 90
гривень
Наповнюваність
3-х залів :
20,40,150 чоловік
Харчування за 1добу 100
грн.
Наповнюваність
50, 150 чоловік
Харчування за 1добу 150
гривень
Наповнюваність залу: 30
чоловік
Харчування за 1добу 70 грн.

Кафе „Людмила”

Черкесова Людмила
Леонідівна

с.Злинка
Маловисківський район

Наповнюваність залу: 30
чоловік
Харчування за 1добу 90 грн.

Кафе

Зіньковський Микола
Григорович

с.Злинка
Маловисківський район

Наповнюваність залу: 20
чоловік
Харчування за 1добу 60 грн.

Кафе „Мальборо”

Короткова Наталя
Вікторівна

с. Велика Виска
вул. Велігіна
Маловисківський район

Кафе - бар „Домашня
кухня

Левданська Лідія
Валентинівна

с. Велика Виска
Маловисківський район

Наповнюваність залу: 30
чоловік
Харчування за 1добу 80
гривень
Наповнюваність залу
20 чоловік
Харчування за 1добу 70 грн.

Кафе - бар „Домашні
страви”

Будулатьев Оксана
Анатоліївна

с. Велика Виска
Маловисківський район

Наповнюваність залу
40 чоловік
Харчування за 1добу 80 грн.

Кафе-бар „Черемшина”

Степанян Карен
Варужанович

с. Велика Виска
Маловисківський район

Кафе „Меркурій”

Зінов”єва Зінаїда
Миколаївна

с. Велика Виска
Маловисківський район

Наповнюваність залу
30 чоловік
Харчування за 1добу 100 грн
Наповнюваність залу
40 чоловік
Харчування за 1добу 90 грн.

Місто Мала Виска
Мала Виска - місто Кіровоградської області, районний центр. Розташоване на річці Мала Вись, притоці
Великої Висі, в басейні Південного Бугу. Назва походить від назви річки (вись у перекладі з давньослов'янського
означає вода). Засновано місто в 1752 році.

Територія, на якій розміщене сучасне місто, була заселена в глибоку давнину (20- 40 тисяч років до н.е.).
Про це свідчать археологічні знахідки в лісостеповій та степовій Україні .
Знахідки відносяться до доби бронзи (ІІІ-ІІ тисячоліття до н. е.).
В наших краях збереглися також захоронення у вигляді курганів. Деяким з них по 5 тисяч років. Багато
курганів залишили скіфи.
З ХІV до початку ХVІІІ ст. нашій території запорізькі козаки розміщували свої зимівники. Вздовж Малої Висі
проходив торговий шлях, що увійшов в історію як Шпаків. Шпаковим шляхом йшли товари на Україну, в Росію, Литву.
Жвавість руху вздовж Висі була досить великою.
На сьогоднішній день на території Маловисківської міської ради проживає 11,9 тис. осіб, в тому числі в
м.Мала Виска – 11,4 тис.чол, с.Комсомольське -148, с.Ульянівка -198, с.Краснопілка - 347. Інтереси Маловисківської
громади представляють у міській раді 29 депутатів.
Загальна площа території Маловисківської міської ради (м. Мала Виска, с. Комсомольське, с. Ульянівка, с.
Краснопілка) складає 12,2 тис. га, з яких землі сільськогосподарського призначення - 78,8%, землі житлової та
громадської забудови – 7,8%. В тому числі під забудовою -1 145,9 , орної – 8 475,42 , резерву - 683,3 , передано в
оренду – 676,1 , запасу – 1 029,2 (в тис.га)
Житловий фонд міста - 37 багатоквартирних будинків (874 квартири), 4 494 дворів з приватними
присадибними господарствами.
На території населеного пункту розташовані 7 промислових підприємств, 26 фермерських господарств.
Підприємства спеціалізуються, в основному, на виробництві та переробці сільськогосподарської продукції –
ВАТ Маловисківське хлібоприймальне підприємство, ПП «Хлібний дар», підприємство «Харчовик», хлібокомбінат
Маловисківської райспоживспілки та інші.
Маловисківській міській раді підпорядковано 4 комунальні підприємства : КП «Мала Виска Благоустрій» працюючих 15 чол. , КП «Мала Виска ЖЕД» -10 чол, «Мала Виска Ринок» - 5 чол, та «Мала Виска Водоканал»-36
чол.
Торгівельна мережа міста - 120 підприємств роздрібної торгівлі, серед яких найбільші – магазин «Авілона»,
«Новий світ», «Монарх», «Реал» «Комфорт», «Промислові товари» та інші. 13 аптек та аптечних пунктів
забезпечують потреби населення в ліках. Крім цього, в місті функціонують 3 АЗС, 30 об’єктів побутового
обслуговування, 2 ринки. В 2011 році відкрито 3 нових точок роздрібної торгівлі.
В 2011 році в місті створено 24 нових робочих місця в сфері послуг та торгівлі. Протягом 2011 року на
громадські роботи було залучено 200 чоловік, які забезпечували благоустрій міста.
На території міськради розташовані 3 загальноосвітніх школи, в яких навчається близько півтори тисячі учнів.
Крім цього, в місті є заклади позашкільної освіти – Дитяча школа мистецтв та Будинок дитячо – юнацької творчості,
дитячо-юнацька спортивна школа та Станція юних техніків.
Два комунальні дитсадки – «Чебурашка» та «Ромашка»- відвідує 137 і 140 дітей дошкільного віку, всього
більше 270 дітей охоплено дошкільним вихованням. Дитсадок «Ластівка» с. Комсомольське працює в літній період,
на базі закладу в 2011 працював дошкільний літній майданчик, оздоровлено 12 дітей дошкільного віку.
Маловисківська центральна районна лікарня розрахована на 500 ліжок та 800-1000 хворих, що мають
можливість лікуватися амбулаторно. На території розташовано 3 ФАПи - в с.Краснопілка, с.Улянівка,
с.Комсомольське.
Заклади культури - Районний будинок культури, одночасно спроможний прийняти 780 глядачів та районна
бібліотека, послугами якої користуються більш як 4,5 тис.громадян. На території підпорядкованих сіл – Ульяновський
та Краснопільський сільські клуби.
Автомобільні дороги:
Протяжність на території міської ради - 83, 994 км
М.Мала Виска – 94 дороги , 69км
С.Ульянівка – 6 доріг, 2,6км
С.Комсомольське – 7 доріг, 3, 095км
С.Краснопілка – 12 доріг, 9,2км
І сьогодні місто Мала Виска росте, змінює свій вигляд

