
Життя Дендропарку почалося 1958 року, коли, тоді ще на окраїні міста, 

було висаджено більше 50-ти видів дерев та кущів. З часом, через від-

сутність догляду за зеленою зоною, парк опинився у вкрай занедбаному 

стані.  І тільки після того, як у 2000 році Дендропарк орендувала Корпо-

рація «ХХІ століття», почався його активний розвиток.

На сьогоднішній день Дендропарк – це паркова зона, що розміщена 

на 45 гектарах, 33 з яких займають зелені насадження і ландшафтні ку-

точки, а на 12-ти – знаходяться розважальні заклади та понад 40 атрак-

ціонів, серед яких і найбільший в Україні лабіринт! 

Щороку благодійні програми, розроблені керівництвом Корпорації 

«ХХІ століття» роблять можливим відпочинок у дендропарку для ді-

тей-сиріт та малозабезпечених сімей. А ще школярі кожного року мають 

можливість безкоштовного катання на атракціонах.

вул. Євгена Тельнова, 28

тел.: (0522) 37 12 34 

www.dendropark.com.ua

Дендропарк 
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Особлива увага керівництвом Дендропарку приділяється зеленій зоні. 

Щороку тут створюються нові ландшафтні композиції, висаджуються екс-

клюзивні дерева, кущі, трави та квіти, привезені з різних куточків нашої 

планети. Особливою родзинкою парку, що, власне, і зробила його відо-

мим на всю країну, є щорічне висадження неймовірної краси тюльпанів, 

кількість яких вже досягнула двох мільйонів!

Розважальні заходи проходять таким чином, аби задовольнити всі 

верстви населення міста. Так, щотижня проходять концерти акустич-

ної музики, конкурси, фестивалі та дискотеки. З 2010 року функціонує 

літній кінотеатр. Обладнано зону для пляжного футболу і волейболу. 

Щодня проходять майстер-класи для малечі, а у вихідні квести та дитячі 

шоу-програми. З 2000 року тричі на тиждень проводяться ретродиско-

теки, де відпочивають учасники клубу пенсіонерів. На території парку є 

зоомістечко. Для пасивного відпочинку діє мережа кафе та ресторанів.

Кіровоградський Дендропарк, що знаходиться в оренді у Корпорації 

«ХХІ століття», кілька років поспіль визнається асоціацією парків Украї-

ни найкращим парком атракціонів. У 2011 році став лауреатом конкурсу 

«100 кращих товарів України». У 2015 році – кращим парком для відвіду-

вання в Україні.
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Дендропарк 

Парк сімейних

розваг
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Ковалівський парк, створений всередині ХІХ століття, є одним із найулюб-

леніших місць відпочинку жителів та гостей міста. Колись на цьому місці 

знаходився плац кавалерійського училища, де проходили військові па-

ради та огляди кавалерії. Будівлі старовинного військового комплексу, 

розташовані навколо парку, збереглися до наших днів. 

На території парку розташована обласна філармонія, сцена «зеленого 

театру», дитячий майданчик, кафе та атракціони. Саме тут регулярно 

проводяться загальноміські свята, різноманітні концерти, народні гулян-

ня і розважальні заходи. 

вул. Кавалерійська

Парк 

культури

 та відпочинку

 «Ковалівський»
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Парк 

Перемоги 

(Міський сад) 
вул. Садова

Парк Перемоги в Кіровограді, що існує вже більше двохсот років, нази-

вають Міським садом. Він простягається вздовж річки Сугоклеї та Кіро-

воградського водосховища.  Сад був висаджений у 1764 році за наказом 

генерала О.П. Мельгунова для постачання фруктів і овочів до імпера-

торського двору.

Парк Перемоги – чудове місце для відпочинку в будь-яку пору року. Тут 

можна побачити ласок і ондатр, черепах, вухатих сов, солов’їв і карлико-

ву чаплю. Прогулюючись пляжем, можна стати володарем напівкоштов-

ного каміння – граната, цитрину, піриту або рожевого кварцу.
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Парк імені О.С. Пушкіна був створений на лівому березі річки Інгул на 

початку ХХ століття. Розташування парку робить його унікальним – він 

знаходиться на штучному острові, який називається  Козачий,  практич-

но у центрі міста. 

Парк – чудове місце як для тихого усамітненого відпочинку, так і для 

пікніку в колі родини й друзів. Тут також збереглися залишки своєрідно-

го амфітеатру, що являв собою невеликий майданчик, оточений арками 

і скульптурами. 

пр. Винниченка
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Парк 

імені 

О.С. Пушкіна 
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