
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор Чорноморського 

біосферного заповідника НАН України

«__» _______________ 202__ р.

______________________________

«ПОГОДЖЕНО»

Начальник управління туризму та курортів
Херсонської облдержадміністрації

«__» _______________ 202__ р.

______________________________

ПАСПОРТ № ___
шляху активного туризму у Херсонській області

1.Основна інформація

1 Код шляху в Реєстрі туристичних шляхів 

2 Вид активного туризму пішохідний

3 Статус шляху (місцевий, обласний, регіональний, 
національний, міжнародний)

місцевий

4 Назва шляху екологічна стежка «До Кінських 
островів»

5 Географічні пункти (населений пункт, острів, 
річка та ін.)

с. Іванівка, берег Ягорлицької 
затоки

6 Довжина (км) 5,5

7 Місцезна
ходження

Адміністративне Херсонська обл., Скадовський р-
н, с. Іванівка

початковий (кінцевий)  

пункт (GPS координати)

46,39135
32,07315.

кінцевий (початковий)  

пункт (GPS координати)

46,40341
32,05241

8 План туристичного шляху (посилання на карту 
Google та додаток карта М 1:100000) 

https://www.google.com/maps/d/u/
0/edit?mid=1ezT7bYs-yjQ0XfQ-
Z4-IQiDXMUdpNA4-
&usp=sharing 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ezT7bYs-yjQ0XfQ-Z4-IQiDXMUdpNA4-&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ezT7bYs-yjQ0XfQ-Z4-IQiDXMUdpNA4-&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ezT7bYs-yjQ0XfQ-Z4-IQiDXMUdpNA4-&usp=sharing


9 Профіль шляху (за потреби)

2. Додаткова інформація

10 Небезпечні ділянки шляху (за наявності) -

11 Профіль складних відтинків шляху (за наявності) -

12 Об’єкти 
огляду

Природні Берег Ягорлицької затоки 
Іванівська арена, Кінські 
острови, Соснові насадження, 
Піщані біотопи

Культурно-історичні Залишки Ягорлицького
античного поселення

Інші -

13 Об’єкти 
сервісу 

Готелі, мотелі, кемпінги, агрооселі відсутні

Пошта, пункти доступу до інтернету відсутні

Пункти харчування відсутні

Мисливські хатки, колиби відсутні

Альтанки, навіси відсутні

Оглядові майданчики відсутні

Пункти технічного сервісу відсутні

14 Безпека Рятувальні служби відсутні

Медпункти відсутні

Поліція відсутня

15 Місця для наметів відсутні

16 Питна вода відсутня

17 Мінеральні джерела (при наявності 
підтверджуючих документів)

відсутні

18 Довідки, туристична інформація Еколого-освітній центр
Чорноморського біосферного

заповідника НАН України

19 Провідники, краєзнавці  Л. Бахтіарова

20 Вид шляхового покриття Грунтове, піщане

Пункти 12-17 також позначити на карті у додатку



3. Технічна інформація

21 Адміністратори територій Чулаківська ОТГ

22 Заявник Чорноморський біосферний
заповідник НАН України

23 Виконавець (знакувальник) Чорноморський біосферний
заповідник НАН України

24 Туристичне 
ознакування

(кількість)

табличні знаки 10

рисовані знаки -

знаки на об’єктах -

знаки на власних стояках 10

25 Спільні ділянки з іншими туристичними шляхами -
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