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Хома (Томас) Олександрович Кобле 
(бл. 1761-1833 рр.)

Портрет роботи Карла Рейхеля

Наш Герой -  анппець, лютеранин, уродженець граф
ства Девоншир-Девон (Эеуоп), що в репога Шв- 

денна А нгл1я чи просто Швдня (англ. 5ои1:Ь Еп§1апс1), 
генерал-майор, вшськовий комендант 1 очшьник мюта 
Одеси, генерал-губернатор, шанований предводитель 
дворянства юно! Одеси 1 вае '1 Херсонсько'1 губернй.

1м'я його мають честь носити гарна украшська земля, 
що в Миколашському краг, тиха вулиця в красуш Одес1, 
гщна титульна марка украшських вин.

А ще вс1 ми, хто живе чи пршжджае на благословенну 
Украшу, завдячуючи Томасу Кобле, маемо щастя насоло- 
джуватися 1 оздоровлюватися наьцональним в1там1нним 
напоем -  томатним соком. I часто отримуемо щцстави 
дякувати Хом1 з Англп, кожного разу заправляючи аро- 
матним гавденноукрашським томатом наш справжнш 
украшський борщ.
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Мапа-опис Девоншира (ТЬе йеяспрНоп ОеуопзЫге)

Говорячи про мюце народження Томаса Кобле, ми ви- 
користаемо культурно-географгчний термш, що вжива- 
ють для опису швденних репошв Англи та острова Ве- 
ликобриташя. Сама назва графства -  Девоншир -  не е 
офщшною, в основному так говорять тшьки мюцев1 жи
тель Девон -  трете за величиною графство Великобри
танцу столицею якого е Ексетер. ГПвденна частина узбе- 
режжя омиваеться Ла-Маншем, твш чна -  Брютольською 
затокою. В наш час популярность тш ого туризму в Англп 
дуже висока, 1 графство Девоншир для цього -  пайкраще 
мюце. Пюля виходу «Собаки Баскерввпв» популярность 
екскурсш р1зко збшыпилася. Сер Артур Конан Дойл дуже 
точно описав навколишню м1сцевють.
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Наша ж мова до вас, Шановний Читачу, про створення 
культурно-географ1чного термшу Швденно!' У крайни чи 
просто нашого Швдня (англ. ЗоиНз Чкгате) -  чудотворно
го Миколашського краю. Маю щиру надпо, що дуже ско
ро доведеться писали 1 пишатися тим, що шший туризм 
нашими дивовижними теренами став масовою 1 шфра- 
структурно облаштованою туристичною пропозищею 
украшського Причорномор'я.

Розумш жител! вгчного мюта Риму говорять, що люди- 
на, яка прожила в мют1 три дш, зазвичай, вважае, що шз- 
нала його добре; проживши в ньому три мюящ, розум1е, 
що вдалося дещо дгзнатися 1 побачити; а ось три роки -  
достатнш терм1н переконатися в тому, що майже шчого 
не знаеш про це мюто, край.

Ми живемо все життя в сво1х мютах, щиро любимо IX, 
але багато хто лише з чуток знае 1мена людей, чш дол1 пи
сали 1СТОр1Ю наших М1СТ 1 краю. Дозволимо Соб1 до рим- 
сько1 мудросю додати дзв1нку ноту чудового 1меш, пода- 
рувати и тим, хто щиро прагне усвщомити наш рщний 
край, зрозум1ти людей, як1 творили наше незалежне сьо- 
годення. Щоб ми не говорили, писали, прораховували, а 
х1 д юторй залежить, в основному, вщ особистостей, якт ке- 
рують й важелями.

КожноТ весни з 
першими проме- 
нями сонця у нас, 
мешканщв швдня, 
виникае непере- 

бажання 
бачити море -  лас- 
каве, тепле, рщне.
3 морськими про
цедурами навесш,
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швидше за все, потргбно трохи почекати, а ось кторгею 
становления приморських територш, як реальною, так 1 

легендарною, саме час зайнятися, як би нагулюючи апе- 
тит бажаноТ зустр1ч1 з морем. Вщзначимо, що перюд вес- 
ни у кожно1 людини настае в свш, тшьки Тй вщомий, час.

Тому й розповщь наша за вщчуттям -  весняна, а В1рш- 
ше, це -  туристсько-краезнавчий опус, присвячений лю- 
диш, яка залишила в спадок приморським землям вшьно'Т 
краши Украша пращ сво!’ 1 гучне та емне 1м'я.

Миколатц1, одесити та й жител1 багатьох гнших мют 1 

краш чудово знають, що таке «Коблеве». Правдою е те, що 
хтось подумае про мюто -  майбутшй курорт, а хтось -  про 
марку вина, а хтось -  про приемне романтичне знайом- 
ство на нашому Бщобережжь А ось про привщ появи цьо- 
го топошма знають далеко не вс1, але це поки що.

Сам розумний термш «топошм» утворений вщ двох дав- 
ньогрецьких став: 1ороз -  «м1сце», «М1сцев1сть» 1 ош та - 
«хм'я». За визначенням С.1. Ожегова, ТО П О Н 1М  - це власна 
назва окремого географ1чного мюця. Давайте розберемо- 
ся разом з мюцем та 1м'ям.
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Наша туристична дестинащя «Коблеве» знаходиться на 
Чорноморському узбережж! швдня Миколашсько!' облас
ти Украши, Свропи. Зручно розташувалася вона по оби- 
два боки вщ м1жнародно1 траси Одеса-Мелтгополь-Ново- 
азовськ на дшянщ м1ж мютами Одеса 1 Миколаш: 50 км вщ 
Одеси, 80 км вщ Миколаева, саме на стику областей.

Тшпгульський лиман, як головна географ1чна дшова 
особа нашо'1 розповщр дозволив провести собою кордон 
М1>к двома украшськими причорноморськими областями 
-  Одеською 1 Миколашською, на територ1ях яких, в осно
вному, 1 вщбувалися поди, про яю ми поведемо мову.

Трохи про казкову мкцину: Тилйульський лиман -  во- 
дойма з неймов1рно чистою водою, прозоргсть яко'1 дося- 
гае семи метр!в. Вш географгчно розташувався в Одесь- 
К1Й 1 Микола'шськ1Й областях Украши, на узбережж1 

Чорного моря. Довжину мае до 60 км, завширшки -  до 
4,5 км, глибина сягае 22 метр1в. Загальна площа лиману 
становить близько 170 км2. Але найбшьша ушкальшсть 
Тилнулу в тому, що його вода мае океашчну солон1сть - 
30-32 промше, тод1 як у Чорному мор1 цей показник до- 
сягае тшъки 17-18.

На схщному 1 захщному берегах лиману розташоваш 
два однойменш бшарш репональш ландшафтш парки - 
регюнальний ландшафтний парк «Тил1гульський» (Ми- 
колашська область) 1 репональний ландшафтний парк 
«Тшпгульський» (Одеська область). Територ1я \ акватор1я 
лиману долучен1 до м1жнародного перел1ку водойм Рам- 
сарсько'1 конвенцй, що е Всесв1тн1м Кодексом про захист 
водно-болотних угщь.

3 листопада 2016 року наш Тшпгул став об'ектом 
загальноевропейськог мереж1 спещальних природо- 
охоронних територ1й (АЗС1), за межами ЕС вона носить 
гучну назву -  «Смарагдово'1 мережЬ, або «Емеральд». В
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