
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ЕБЕРСВАЛЬДЕ!

 
Корисний путiвник мiстом

© Stefan Escher



Швидше за все, перед тим як 
потрапити в це миле містечко, 
ви жодного разу не чули його 
імені і навіть не підозрювали, 
що колись опинитеся тут. Цей 
путівник допоможе вам 
познайомитись із містом та 
зорієнтуватися на новому 
місці. Тут ви дізнаєтеся про 
деякі його цікаві та корисні 
місця та ініціативи. 
Сподіваємося, що вам буде 
цікаво впізнавати Еберсвальде 
і ви скоро відчуєте себе як 
вдома. 

Небагато фактів: 

© Torsten Stapel

© Florian Heilmann

Назва Еберсвальде складається з двох німецьких слів: Eber – дикий кабан та Wald – 
ліс. Звичайно, не просто так - місто оточене прекрасним лісом, в якому місцеві 
жителі люблять робити прогулянки. Хоч Еберсвальде і невелике місто (тут мешкає 
близько 40 тисяч чоловік) він відомий своїм університетом – Вищою школою 
сталого розвитку. Її студенти вивчають, як жити на планеті, не завдаючи їй (і собі) 
шкоди. До цього належать, наприклад, такі дисципліни як екологічне сільське 
господарство, будівництво з дерева, лісівництво, регіональний розвиток та захист 
довкілля. 



ЇЖА
Адреса: Friedrich-Ebert-Str. 13 

Години роботи: Пн–Пт 5-18:30, Сб–Нд 5-
18 

 
 Німеччина славиться своєю хлібною 

культурою: німці люблять хліб 
настільки, що готові їсти його на 

сніданок, обід та вечерю. У пекарні Wiese 
ви зрозумієте чому. Тут печуть булочки 

та хліб на заквасці та лише з органічних 
інгредієнтів. Як пекарі вимішують і 

формують тісто, можна спостерігати 
прямо на місці. Спробуйте тут ситну 

булочку Seele/Зеле (слово також означає 
на ньому – душа), а до чаю візьміть 

Spritzkuchen/Шпритцкухен (пончик з 
діркою та цукровою глазур'ю). 

Винайшли його в Еберсвальде, про що 
свідчить статуя пекаря Густава на 

міському вокзалі.

 
ПЕКАРНЯ WIESE/ВІЗЕ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ МАГАЗИН 
KRUMME GURKE/КРУМЕ ГУРКЕ 

Адреса: Ruhlaer Str. 1 
Години роботи: Ср–Пт 9-18, Сб 9-13 
  
 У цьому затишному магазинчику 
ви знайдете тільки продукцію 
регіональних мануфактур та ферм. 
Виняток тут роблять лише для 
шоколаду та кави. Наполегливо 
рекомендуємо спробувати 
ковбаски з того самого дикого 
кабана (Wildschweinknacker/
Вільдшвайнкнакер) та гірчичні 
огірочки (Senfgurken/
Зенфгуркен).

© Julian Schiller
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МІСЬКИЙ РИНОК
Адреса: Am Markt 1a 
Години роботи: Вт 8-16 та Пт 8-17 
  
У Німеччині рідко бувають постійні ринки: зазвичай їх влаштовують щотижня на 
міських площах. Еберсвальде – не виняток. Двічі на тиждень на ринковій площі 
(Marktplatz/Марктплац) збираються різноманітні торговці. Тут можна купити свіжі 
овочі, фрукти, сири, ковбаси та дещо з одягу. Або просто поринути в атмосферу 
ринку та з'їсти смажену сосиску (Bratwurst/Братвурст) – типовий німецький 
стрітфуд. 

TAFEL/ТАФЕЛЬ
Адреса: Eisenbahnstraße 84, вхід в арку 
Години роботи: Пн – Вт 9-13:30, Ср 14-16, Чт 9-13:30, Пт 9-14:30 

 Tafel – це організація, яка розподіляє списані із супермаркетів товари. У більшості 
випадків це ще їстівні продукти, але через свій зовнішній вигляд або близькість 
закінчення терміну придатності, супермаркети зазвичай викидають їх. Щоб цього 
не відбувалося, їх забирає Tafel та видає людям за добровільну пожертву у п'ять 
євро. Тут можна отримати все, що завгодно: м'ясо, сири, ковбаси, фрукти, овочі та 
навіть квіти. Головне – прийти раніше і зайняти чергу. Похід сюди – щоразу 
сюрприз: ніколи не відомо, що попадеться цього разу. Просто візьміть із собою 
сумки якомога більше і пам'ятайте: ви не зобов'язані брати все, що пропонують, 
так що сміливо залишайте на місці продукти, які не любите.

© Stefan Escher



FAIRTEILER/ФЕРТАЙЛЕР
Адреса: Кут Goethestr. та Friedrich-Ebert Str. 
Години роботи: Пн – Пт 9-18 
  
Про нього. Fair – чесно та teilen – ділити. Це 
невеликі сховища продуктів, що 
переслідують ту ж ідею, що і Tafel: 
врятувати їжу від смітника. У місті таких 
сховищ два. Перший Fairteiler – це 
холодильник та полиці у фойє університету 
(Будівля 2). Сюди вільно може пройти будь-
який у будні дні та взяти (або залишити) 
продукти. Часто тут можна знайти цільне 
органічне молоко, випічку та сир. Друге 
подібне місце, тільки без холодильника, 
знаходиться за адресою Havellandstraße 15. 
Коли в цих місцях з'являються нові 
продукти, про це зазвичай пишуть у 
спеціальному Tелеграм-Каналі: 
t.me/kostenlose_LM 

МАГАЗИН ПОЛЬСЬКИХ ПРОДУКТІВ

© Julian Schiller
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Адреса: Friedrich Ebert Str. 11 
  
Години роботи: Пн–Пт 9-17 
Сб 9-13 
  
Якщо хочеться цукерок, 
копченої риби та інших 
типових східноєвропейських 
товарів – вам сюди.



КАФЕ ТА РЕСТОРАНИ 

Адреса: Heegermühler Str. 3 
Години роботи: Пн–Пт 9-18:30, 
Сб 9-14 

Затишний ресторан італійської 
кухні з найкращою в місті 
піцою. 

HOI AN 

ME GUSTA

BRANDENBURGER

EBERSWALDER EISMANUFAKTUR 
 МАНУФАКТУРА МОРОЗИВА 

WALDRÖSTEREI

Адреса: Friedrich-Ebert-Straße 9 
Години роботи: Щодня з 12 до 18, крім 
Чт 13:30-18 
  
З настанням тепла тут 
вишиковується довга черга з дітей та 
дорослих. Відстояти в ній і 
спробувати морозиво ручної роботи - 
варто того. Тут люблять 
експериментувати з інгредієнтами, 
так що приготуйтеся до 
найнесподіваніших смаків! 

Адреса: An d. Friedensbrücke 23 
Години роботи: Пн-Сб 11:30-22:00, 
Нд 12-21:30 
  
Ресторан в'єтнамської кухні із 
приємною атмосферою 

Адреса: Michaelisstr. 5 
Години роботи: Вт-Чт і Нд 11:30-20, 
Пт і Сб 11.30-21 
  
Бургерна, в якій самі роблять 
булочки та соуси та 
використовують яловичину з 
прилеглих екоферм 

Адреса: Pfeilstraße 25 
Години роботи: Чт & Пт 12-18, Сб 10-17 

Маленький магазин та кав'ярня для 
справжніх поціновувачів кави біля 
міського парку.

© Julian Schiller



ПОКУПКИ

KLEIDERKAMMER/ 
КЛЯЙДЕРКАММЕР
Адреса: Eisenbahnstraße 
84/Haus 3  
Години роботи: Пн-Пт 11-13  

ROTES KREUZ LADEN/ 
МАГАЗИН ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
Адреса: Wilhelmstr. 
Години роботи: Вт 8-12 та 13-
17, Чт та Пт 8-12 

Секонд-хенди одягу та взуття 
для чоловіків та жінок:

Адреса: Bergerstrasse 95 
Години роботи: Пн - Чт 9-
15, Пт 9 - 12:30 

ANKER/АНКЕР

SPEICHER/ШПАЙХЕР
Адреса: Leibnizstraße 37 
Години роботи: Пн, Вт, Чт 
9-18, Ср, Сб 9-13, Пт 9-17 

Крім одягу та взуття тут 
можна придбати меблі, 
предмети інтер'єру та 
багато іншого:

Tausch-, Leih- und Schenkladen7 
 Тауш- Ляй унд Шенкладен 
  Адреса: Coppistr. 3 (біла будівля) 
Години роботи: Вт та Пт 16-19 
  
Безкоштовний магазин, або якщо слідувати 
за назвою, магазин, в якому можна 
обмінюватися, позичати або дарувати речі. 
Принцип роботи простий: cюди можна 
віддати речі, які вам більше не потрібні та 
взяти речі, які потрібні. Знайти тут можна 
все, що завгодно: від одягу до предметів 
побуту, книг та іграшок. Цін тут немає. 
Працівники магазину утримують його на 
суспільних початках та раді, якщо відвідувачі 
залишають пару євро на покриття оренди. 
Розмір пожертвування визначаєте ви самі. 

© Viktoriia Mokretsova



Fahrradselbsthilfewerkstatt/ Велосипедна майстерня самодопомоги
Адреса: Ruhlaer Straße 7 
Години роботи: за домовленістю 
  
Без велосипеда в Еберсвальде, як без 
ніг!  У велосипедній майстерні 
самодопомоги можна вибрати собі 
старий велосипед і відразу привести 
його в ідеальний стан під 
керівництвом знаючих волонтерів. 
Mайстерня працює на громадських 
засадах і вам допоможуть тут за 
добровільну пожертву. Якщо хочете 
прийти, записуйтесь на зустріч 
онлайн на сайті університету 
www.hnee.de. Шлях на сторінку 
майстерні: Studium » Campus & Leben 
» Interessenvertretungen » AStA » 
Angebote » Fahrradselbsthilfewerkstatt 

Schenkschrank/Подарункова шафа 
  
  
Адреса: Schicklerstr. 5 
Години роботи: Пн – Пт 8-20 
  
Працює за принципом 
Fairteiler тільки з речами. 
Сюди можна принести 
непотрібне та забрати 
потрібне. Серед вмісту можна 
знайти книги, одяг, взуття, 
посуд, іграшки та багато 
іншого. 

© Julian Schiller

© Fahrradselbsthilfewerkstatt



ДОЗВІЛЛЯ

Адреса: Kirchstr. 6 
  
Щоп'ятниці починаючи з 8 квітня з 
13 до 16 години місцева євангелічна 
єпархія запрошує до свого саду всіх 
бажаючих. Тут можна попити кави, 
приготувати шашлик, 
познайомитися з новими людьми і 
легко провести час. 

Сад зустрічей біля євангелічної церкви 
  

Доброго ранку, Еберсвальде! 
  Щосуботи о 10:30 в Еберсвальде організовують безкоштовну культурну програму 
для дорослих та дітей. Концерти, театральні постановки, цирк – тут завжди 
вигадують щось новеньке. Точна програма та місце проведення опубліковані на 
сайті mescal.de/guten-morgen-eberswalde/ 

© Steffen Groß

 
Адреса: Spreewaldstr. 20/22 

Години роботи: Пн 9-18, Чт 9-13 
  

Простір для зустрічі та креативних 
занять для людей із досвідом 

міграції. Тут можна знайомитися з 
новими людьми, відвідувати 

майстер-класи та лекції та займатися 
творчістю. Жінки, чоловіки та діти 

будь-якого віку вітаються. 

Raum Vielfalt/  
 Простір різноманітності 

  
 



Адреса: Am Alten Walzwerk 1 
Години роботи: з 1 квітня до 31 жовтня щодня з 10 до 18 
  
У цьому величезному парку площею 17 гектарів можна знайти розваги для дітей 
та дорослих незалежно від віку та уподобань. Тут можна, наприклад, плавати на 
катамарані підземними каналами, відкривати казковий ландшафт із хатинкою 
Баби Яги або забратися на 28-метровий кран. 

Familiengarten/Сімейний парк 
  

© Stefan Escher

Адреса: Coppistraße 1g 
Години роботи: Пн – Пт 15-
19, Вихідні та свята 10-19 
  
Величезний ігровий 
комплекс для дітей різного 
віку площею понад дві 
тисячі квадратних метрів. 
Квитки потрібно брати 
онлайн на сайті fitolino.de/ 

FITOLINO

© Fitolino



Адреса: Coppistr. 3, будівля 1 

 Простір для спілкування, 
творчості та культурних 
заходів. Незабаром тут 
працюватимуть відкриті 
майстерні (фото, друк на 
тканині та інші), 
відбуватимуться концерти, 
освітні заходи та інші цікаві 
події. Слідкуйте за 
запрошеннями у цьому 
телеграм-каналі:  
 t.me/+21HEBq7h-Ec0NDcy 

schmatzkammer/Шмацкаммер  
 

© Schmatzkammer

Адреса: Havellandstr. 15  
  
Тут розташовується одразу кілька 
цікавих ініціатив. Серед них швейна 
майстерня, де можна шити або навчатися 
шиттю, ремонтне кафе (Repair Cafe) де 
можна полагодити зламані предмети 
побути,також відкрита майстерня з 3D 
принтером та іншими 
інструментами.Докладніше про ці та інші 
ініціативи на сайті hebewerk-
eberswalde.de. У будинку також 
розташована організація Kontakt e.V., яка 
допомагає людям з досвідом міграціі. Тут 
пропонують курси німецькоі мови та 
консультаціі, а також організовують 
заходи. Докладніше про діяльність 
Kontakt тут kontakt-
eberswalde.blogspot.com/.  

Ideenraum & Makerspace H15/ Пространство идей и творчества H15

© Julian Schiller



Адреса: Am Wasserfall 1 
Години роботи: щодня з 9 до 
настання сутінків 
  
До зоопарку Еберсвальде 
з'їжджаються відвідувачі з 
усього Бранденбурга та 
Берліна. Тут посеред лісу 
живуть близько 1500 тварин 
із п'яти континентів. У 
зоопарку можна не лише 
побачити екзотичних та 
місцевих звірів, а й пограти 
на дев'яти тематичних 
дитячих майданчиках. 

Eberswalder Zoo/Зоопарк Еберсвальде

© Baff

©  "Zicklein im Zoo Eberswalde / Goat" by dhReist is marked with CC BY 2.0. 

Скалодром Bloc48  
Адреса: Coppistr.3 (Будова 
48), ROFIN-Gewerbepark 
Години роботи: Пн – Пт 16-
22, Вихідні 12-22 
  
Скелелазіння можна 
назвати улюбленим спортом 
еберсвальдців. На цьому 
скеледромі є маршрути як 
дорослих, так дітей. У 
будівлі також працює 
приємне кафе.



 
Громадські сади / Gemeinschaftsgärten
В Еберсвальді багато хто захоплюється городництвом та садівництвом і орендує 
невеликі дачі (Kleingärten). Якщо свого саду ще немає, але хочеться попрацювати 
на землі, то вам – у громадські сади. У них об'єднуються люди для спільного 
землеробства та відпочинку на свіжому повітрі. Таких садів у Еберсвальді кілька. 
Один з них знаходиться в Бранденбурзькому районі (Brandenburgisches Viertel) на 
розі Beeskowerstr. та Schorfheiderstr. Контакт для зв'язку alnus@hnee.de Ще один 
проект знаходиться за адресою Eichwerderstr. 36b, контакт для зв'язку eichwerder-
garten-ew@posteo.de. Приєднатись до груп можна просто написавши лист на 
електронну пошту. 

© Heinrich Tesch

Ba�: басейн та сауна
Адреса: Heegermühler Straße 69a 
  
У Baff є басейн з 25 метровою доріжкою, водяною гіркою та джакузі. В останню 
годину роботи з 21 до 22 вхід у басейн коштує лише 2,5 євро. По середах тут 
затоплюють сауну лише для жінок, по четвергах з 10 до 14 тільки для чоловіків, а в 
інші дні – змішана сауна. Точний розклад та ціни на сайті: baff-bad.de



ПРИРОДА 

Довгий канал, вздовж якого пролягає чудова велодоріжка. Нею можна доїхати до 
найближчих сіл або просто прогулятися пішки. Часто тут можна побачити бобрів 
(в Еберсвальді їх дуже багато). А ще можна позичити каное біля міського шлюзу 
(Stadtschleuse) та розсікати на ньому по воді. Головне, запланувати достатньо часу: 
у каналу 12 шлюзів, які досі працюють вручну і лише в період із 15 квітня по 16 
жовтня з 9 ранку до 16:45. Але такий човновий тур однозначно вартий того!

FINOWKANAL/ФІНОКАНАЛЬ

© Torsten Stapel

Улюблене озеро Еберсвальдцев, на якому вони проводять більшу частину літа. 
Дістатися до них з міста можна за 20 хвилин на велосипеді, а дорога веде через ліс. 
Саме водоймище також оточене лісом, в якому восени водиться багато грибів. Не 
лякайтеся, якщо побачите на пляжі загоряють голяка. Тут це гаразд. Німці 
загалом не соромляться наготи, а у східній Німеччині особливо поширена так 
звана «культура вільного тіла». 

SCHWÄRZESEE/ОЗЕРО ШВЕРЦЕ



Адреса: Am 
Zainhammer 5 
Години роботи: 
щодня з 9 до 
настання 
сутінків 
  
Один із 
найстаріших 
ботанічних 
садів Європи з 
фокусом на 
дерева та просто 
чудове місце 
для прогулянок. 

FORSTBOTANISCHER GARTEN/ЛІСОБОТАНІЧНИЙ САД

Невеликий, але 
дуже затишний 
парк, через який 
протікає маленька 
річка Шверце 
(Schwärze). Тут 
можна просто 
сидіти на галявині, 
грати у настільний 
теніс чи баскетбол. 
А ще тут є великий 
дитячий ігровий 
майданчик, який 
завжди сповнений 
маленькими 
відвідувачами. 

PARK AM WEIDENDAMM/МІСЬКИЙ ПАРК

© Torsten Stapel

© Florian Heilmann 



Dieser Stadtführer erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Orte, 
Einrichtungen und Geschäfte sind persönliche Empfehlungen der Autorin. Ein Werbezweck 
wird hier nicht verfolgt. Falls Sie Ergänzungen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich 
gerne an die folgende Email-Adresse: v.mokretsova@gmail.com  

Цей путівник не надає повної інформації про місто. Зазначені місця внесені до нього 
виключно на особистий вибір авторки без переслідування рекламних цілей. Якщо у 
вас є доповнення або помітили помилки, пишіть за адресою:  v.mokretsova@gmail.com  
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