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Туристична галузь Ріпкинщини - важливий чинник економічного процвітання і
розвитку соціальної сфери краю. Разом із тим, туристична галузь є одним із найважливіших
факторів розвитку економіки. Поняття «туризм» включає в себе не лише подорожі і
відпочинок, а водночас є важливим чинником зміцнення добробуту регіонів, дружніх
взаємин між регіонами, збереження навколишнього середовища та історико-культурної
спадщини. Ми живемо в країні, красою якої захоплюються мільйони, пишаємося
просторими степами, безмежними полями та зеленими лісами, історичними пам’ятками.
Саме тому українська туристична галузь формує частину національного багатства, а
гостинність та доброзичливість українців зобов’язує створити якісний туристичний продукт,
що стане визнаним у світі.
Наш Ріпкинський край має багату історію, самобутні поліські традиції, що
вирізняються індивідуальністю та безпосередністю, унікальну за красою і різноманітністю
природу. Рекреаційні можливості, історична, культурна спадщина є потенційними
ресурсами для розвитку як окремих населених пунктів, так і району загалом.
Ріпкинськинщина, з її вигідним географічним розташуванням, історико-культурними
пам’ятками, неповторними краєвидами, багатою спадщиною, безцінними рекреаційними
ресурсами та привітними і щирими людьми, має всі умови для розвитку туризму. Все разом
дає стимул для розробки власної стратегії розвитку Ріпкинщини – туристичної.
Впевнені, що поява «Інвестиційного паспорту туристичної галузі Ріпкинського
району» зацікавить потенційних інвесторів, підприємців, представників малого та
середнього бізнесу та надихне всіх бажаючих займатись та розвивати цей цікавий та
важливий для району напрямок економічної діяльності. Вважаємо, що основні здобутки
туристичної галузі району ще попереду.
Сподіваємось, що всі види туристичної діяльності, які здійснюватимуться суб’єктами
у сфері туризму, сприятимуть підвищенню якості життя, створенню додаткових робочих
місць і наповненню бюджету, що впливатиме на авторитет країни вцілому: чим більше
розвинена туристична галузь держави, тим більше вона визнана у світі. Ми переконані, що
взаємодія з представниками бізнесу – це правильний шлях до зростання
соціально-економічного розвитку району. Тільки взаємне порозуміння і співпраця завжди
приносять позитивні результати.
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Не дивлячись на складнощі, ми віримо в туристичний потенціал Ріпкинщини, у нас
вийде розповісти всьому світові про перлини історії та культури нашого краю. Потрібно ще
багато і наполегливо працювати, аби туризм в області набув більшого динамізму у своєму
розвитку, став взаємовигідним для туристів і підприємств туристичної індустрії. Ми
докладаємо всіх зусиль, аби не втратити цей потенціал, а перетворити його на реальну й
потужну індустрію.
Процвітання в туристичній сфері неодмінно буде, тому що Ріпкинщина дійсно має
величезний туристичний потенціал, який потрібно розвивати.
Районна державна адміністрація та районна рада завжди відкриті до діалогу та
співпраці заради досягнення нашої спільної мети.
З повагою
Борис Мелашенко,
Голова Ріпкинської районної
державної адміністрації
Роман Шупель,
Голова Ріпкинської районної ради
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Загальна характеристика району
Створений Ріпкинський район у 1923 році. В сучасних кордонах перебуває з січня
1963 року, об’єднавши три колишні райони: Ріпкинський, Любецький та більшу частину
Добрянського.
Район займає територію 2,1 тис. квадратних кілометрів, третій за величиною після
Козелецького та Чернігівського. Протяжність з південного заходу на північний схід
становить 140 км, на півдні межує з Чернігівським районом, на сході – з Городнянським,
а протягом 120 км проходить державний кордон з Республікою Білорусь (в основному по
річках Сож і Дніпро), на заході та суходолом на півночі межують такі райони
Гомельської області: Брагинський, Лоєвський, Гомельський. На кордоні з Ріпкинським
районом знаходиться місто Славутич Київської області.
Населення району становить 27,5 тис.чоловік.
Районний центр – смт Ріпки. В районі налічується 5 селищних рад та 27 сільських
рад, до складу яких входять 118 населених пунктів, з них 5 селищ міського типу: Ріпки,
Добрянка, Замглай, Любеч, Радуль. Відстань від Ріпок до Чернігова 35 км, до Києва – 180
км.
Враховуючи географічне положення – район є візитною карткою області.
Територією Ріпкинщини проходять транспортні комунікації міждержавного значення,
зокрема, залізничні магістралі Сімферополь – Рига, Гомель – Чернігів, автомагістраль
Одеса – Санк-Петербург, що входить до 9-го Європейського транспортного коридору.
Район має вихід до державних кордонів України, що певним чином впливає на його
економіку.
Край мішаних лісів, різнотравних луків, боліт, ярів та мальовничих озер, серед
яких перлиною сяють Олешнянські Голубі озера. Екологічно чисті з джерельною водою
серед соснового лісового масиву, вони стали улюбленим місцем відпочинку не тільки
жителів нашого району, а й інших районів і областей України і сусідньої Білорусі.
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Найбільше і найкрасивіше озеро у нашому краї – це 32-гектарне озеро Нерада,
відоме не лише на Ріпкинщині. Озеро має мішаний тип живлення і прекрасну «живу»
воду. В Нераді біля її берегів зростає близько 30 видів рослин.
На заході протягом 75 км протікає річка Дніпро, на півночі – Сож. Є кілька
невеликих річок: Немильня, Вир, Вертеч, Борздна, Білоус, Хохла, Аткильня, Винниця,
Свишень, Замглай. В цілому довжина річкової мережі складає 337 км.
Багата флора і фауна району. На території Ріпкинщини зростає близько 1000
видів трав’янистих рослин, більше 40 видів яких є рідкісними, 26 з них занесено до
Червоної книги України. Створено 22 заказники місцевого значення.
Ліси Ріпкинщини займають 78,1 тис.га, що становить 29% загальної території
району, а відсоток лісистості – 37%. Трапляються дерева віком 150 і старше років. Серед
порід поширені сосна, дуб, береза, осика, вільха, липа, клен, рідше ялина. На Ріпкинщині
сформувались чудові лісові урочища – Нова Зимниця, Присторонська дача, Лубка,
Вороб’ївська дача, урочища Кінське, Волноша та інші. Ліси нашого краю мають велике
народногосподарське значення – дають цінну сировину для лісової, деревообробної та
целюлозно-паперової промисловості, є будівельним матеріалом і одним із основних
джерел наповнення місцевого бюджету. Ліси краю багаті ягідними рослинами та
грибами. Значні площі зайняті чорницею, малиною, суницею, ожиною сизою та
ведмежою, зустрічається костяниця.
Мисливські угіддя району – одні з найбільших в Україні. Тут акліматизувалися
куропатки з Чехословаччини, заєць-біляк з Уралу, фазани із Угорщини. В лісах водяться
лосі, дикі кабани, косулі, зайці. В болотах, особливо в Замглайських, зустрічаються
видри, бобри, нутрії, ондатри і навіть норки. З хижаків найбільш поширені вовки, лисиці,
єноти, тхори, куниці.
Ріпкинщина не належить до районів з потужному мінерально-сировинною базою.
Разом з тим для надр нашої місцевості характерні запаси різних видів глин, піску,
кварцового піску, торфу.

Мальовничі краєвиди Древнього Любеча
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Коротка інформація про район
Сільське господарство
Виробництво сільськогосподарської продукції в районі забезпечують
9 підприємств, заснованих на приватній власності, 13 фермерських господарств та
6,4 тисяч особистих господарств населення.
Площа сільськогосподарських угідь району складає 97,9 тис. га, в тому числі
49,6 тис. га ріллі, з них площа розпайованих земель становить 50,9 тис. га, в тому числі
37,6 тис. га ріллі.
В с/г підприємствах нараховується 4,9 тис. голів ВРХ, в тому числі корів 2,3 тис.
голів, 658 голів свиней.
У галузі рослинництва сільськогосподарські товаровиробники вирощують зернові
та технічні культури.
Промисловість
Промисловість - це одна з галузей економіки Ріпкинського району.
Ріпкинщина має досить розвинений сировинний потенціал для розвитку добувної
та деревообробної промисловості, відноситься до районів найбільш забезпечених
лісосировинними ресурсами та корисними копалинами (пісок кварцевий).
Вагоме місце займають два основні бюджетоутворюючі підприємства району:
- з обробки деревини - ДП «Добрянське лісове господарство»;
- з видобутку піску кварцового – ТОВ «Папірнянський кар єр скляних пісків».
Основні види промислової продукції, які випускаються підприємствами району:
видобуток пісків природних, виробництво поліграфічних фарб, хліба та хлібобулочних
виробів, оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів.
В 2016 році промисловий комплекс району представлятиме 5 підприємств
промислового кола :
Ріпкинське ССТ - виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
ДП «Добрянське лісове господарство» - оброблення деревини та виробництво
виробів з деревини, крім меблів;
ТОВ «Папірнянський кар’єр скляних пісків» - видобуток пісків природних;
ТОВ «Планета-інкс» - виробництво поліграфічних фарб;
ТОВ «Трієра Вікторія» - лісопильне, стругальне виробництво.
Торгівля та побут
У районі функціонують 230 торгових об'єктів (магазинів, кіосків, ларьків,
павільйонів), 30 об'єктів ресторанного господарства, 2 ринки, 4 аптеки та 3 аптечні
пункти, 2 ветеринарні аптечні пункти, 5 автозаправних станцій.
Адміністративні послуги
Через центр надання адміністративних послуг споживачі мають змогу отримати
56 адміністративних послуг. На офіційному сайті Ріпкинської райдержадміністрації
забезпечується розміщення інформації щодо діяльності Центру.
Освіта
В Ріпкинському районі функціонує 18 загальноосвітніх навчальних заклади
(5 - ЗОШ І-ІІ ступенів, 12 – ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 гімназія) з контингентом 2174 учні та
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8 ДНЗ, які відвідує 445 дошкільнят. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою
складає 44,2 відсотка від загальної кількості.
Охорона здоров'я
Медичне обслуговування в районі забезпечують КЗ «Ріпкинська ЦРЛ», Центр
первинної медико-санітарної допомоги «КЗ Ріпкинської районної ради», 3 селищних
лікарських амбулаторій, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів та 35 фельдшерських
пунктів.
Культура
В районі функціонує 40 клубних установ, 34 масові бібліотеки, 3 початкові
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (Ріпкинська школа мистецтв, Любецька та
Добрянська дитячі музичні школи, у яких навчається 227 учнів, навчальний процес
забезпечують 26 викладачів) та Ріпкинський районний історико-краєзнавчий музей, які
забезпечують виконання всіх поставлених перед нами завдань. Роботу клубних закладів
забезпечує 57 творчих працівників. В бібліотечних закладах району працюють 42
працівники.
В районі працює естрадно-духовий оркестр, 86 колективів художньої творчості,
1 з них має звання «народний аматорський» (народний самодіяльний хоровий колектив
районного Будинку культури).
Бізнес
В районі зареєстровано 600 суб’єктів малого і середнього підприємництва, з яких,
84 - суб'єкти малого підприємництва (юридичні особи) та 508 - суб'єкти малого
підприємництва (фізичні особи - підприємці), а також 8 суб'єктів середнього
підприємництва (юридичних осіб). У галузевому розрізі мале підприємництво охоплює
практично всі сфери економіки району, але основна частина підприємств працює в галузі
торгівлі та надання послуг. Чисельність зайнятих у сфері малого і середнього
підприємництва становить 2000 осіб.
Туристичний потенціал

Селище РІПКИ –
районний центр з 1963 року.
Перша згадка про нього
датується 1607 роком коли
Богдан Хмельницький своїм
Універсалом закріпив Ріпки
за Юрієм Бакуринським,
котрий до того володів
довкільними землями. На
території Ріпок науковцям
відомі три археологічні
пам’ятки різних часів.
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смт Ріпки
В селищі знаходиться районний історико-краєзнавчий музей, який варто відвідати
всім, хто ще не познайомився з його багатими краєзнавчими експонатами. Є інші
пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями, що відбувалися на території селища. В
центрі селища, неподалік будинку культури, встановлено пам’ятний знак на честь
Чернігівського козацького полковника Мартина Небаби, який у липні 1651 року в боях з
польсько-литовськими військами загинув на Ріпкинській землі. Серед інших пам’яток в
селищі встановлені пам’ятні знаки: «Танк», «Борцям за волю і незалежність України»,
«Оборонний рубіж», «Загиблим та померлим внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
Обеліск Слави, Меморіальний комплекс Героям АТО та Небесної Сотні.
Богослужіння проходять у Свято-Миколаївській церкві, збудовані сучасні магазини,
є два загальноосвітні навчальні заклади.

Свято-Миколаївська церква смт Ріпки
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Нині Ріпки – транспортний вузол районних автомобільних доріг, адміністративний,
культурний центр району.
Історія сіл району не меш цікава і пізнавальна.
Село ДАНИЧІ. Перша писемна згадка про нього датується 1571 роком. Свою назву
дістало, очевидно, від колишньої родової маєтності бояр Даничів. Неподалік села було
поселення XIII- XIV ст.
На початку села, знаходиться Свято-Феодосіївська церква. Дата побудови - 1890
рік. В часи боротьби з релігією виведена з культового використання. В приміщенні
церкви організували роботу магазину, також було зерносховище. Відновлено діяльність
церкви в 1991 році.
Свято-Феодосіївська церква в с. Даничі є зразком так званої єпархіальної
архітектури – дерев’яний, хрещатий у плані, п’ятидільний, з гранчастою апсидою і
дзвіницею з боку західного фасаду. Центральну дільницю вінчає восьмерик із наметовим
верхом і маківкою. Будівля прикрашена кокошниками, набірним фризом.
Церква є однією з небагатьох високохудожніх дерев’яних культових споруд періоду
історизму на Чернігівщині.

Свято-Феодосіївська церква в с. Даничі
Сумна, часом трагічна історія хутора ПЕРЕСАЖ. Його виникнення ідентичне по
часу початку функціонування водного шляху і є третім після Любеча та Листвена –
літописно-згаданих поселень. Пересаж, в якому багата минувшина перегукується з
сьогоденням, заслуговує окремої розповіді. Від часів існування торгового шляху
Пересаж так і не став значним населеним пунктом, але й не пішов у небуття.
З середини XVІІІ століття на раніше обжитій території започатковує існування рід
панів Случевських. За цей час змінюється територія:
розбудовується помістя,
споруджуються будинки, виростає сад, впорядковується місцевість. Загалом
Пересажське помістя на теренах нашого краю було одним з найбагатшим,
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найпоказовішим і саме воно вплинуло на
розвиток інфраструктури цього краю. За
революційних часів хутір зазнав значних
руйнувань, однак збережені будівлі і
територія використовуються і досі.
Пересаж, насамперед, красива
місцевість, сьогодення, що перегукується з
минувшиною.

Збережене панське приміщення
ЛЮБЕЧ займає особливе місце в історії нашої держави, нашого краю зокрема.
Сучасний Любеч займає площу 6 кв. км. Населення трохи більше 2 тис. жителів. Любеч –
колись одне зі стародавніх та важливих міст Русі. Існує кілька легенд щодо походження
назви селища. Згідно одної, великі князі Аскольд і Дір, проходячи по Дніпру, довго
насолоджувались місцевими краєвидами, зупинилися тут і назвали місце «Любезне».
Згідно з іншою був тут князь Люб, і Любеч – місто від нього. Згідно з третьою, назвали
місто на честь нареченої чернігівського князя – Любави.
Перша згадка - 882 рік. 1097 року відбувся Любецький з’їзд князів Київської Русі,
який закріпив феодальний принцип «каждо да держить отчину свою».
Гетьман Богдан Хмельницький зробив Любеч ранговою маєтністю чернігівських
полковників. За гетьмування Івана Мазепи містом володів сам гетьман. Після розправи
над мазепинцями Любеч відійшов до Павла Полуботка, а пізніше до Милорадовичів.
Замкова гора. Свою назву вона отримала від Замку, що був збудований на ній в
XІ столітті Чернігівським князем Володимиром Мономахом. З того часу Любецький
замок став однією з головних резиденцій чернігівських князів. У 1097 році відбувся
Любецький з’їзд князів руських. На замковому пагорбі, де понад 1000 років тому була
фортеця, у наш час встановлено пам’ятник, який
нагадує всім про велич та давню історію селища.
Відтоді Замкова гора – священне місце для
любечан. З давніх часів за неписаними
правилами місцеві жителі ніколи не оселялися
на ній. Лише передали з покоління в покоління
назву та багато легенд пов’язаних з Замковою
горою.
В Любечі
вражає своєю красою і
оригінальністю Свято-Миколаївська церква,
збудована в 1811 - 1817 роках як усипальниця на
замовлення Милорадовичів. Церква вміщає до
300 прихожан. Вона – пам’ятка кам’яної
архітектури світового значення.
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Свято-Миколаївська церква в Любечі
Далеко за межами Чернігівщини відомі Любецькі Антонієві печери. Ближня
Антонієва печера - прадавня історія самого Любеча, його вікопам’ятна святиня. Її варто
відвідати всім, хто приїздить на цю священну землю. Видатний церковний діяч,
основоположник чернецтва на Україні-Русі Преподобний Антоній Печерський
народився близько 983 року в Любечі. Мальовнича сіверська земля, безкраї замріяні,
чарівні простори ще з малечку пробудили в нього дитячій душі прагнення до
незбагненних тайн життя. Ще в зовсім молодому віці Антипа (таке ім’я дали йому від
народження ) зачувши про чернече життя, викопав собі печеру, в ній він гартував волю,
готувався здійснити духовні подвиги.

Ближня Антонієва печера
Однією з пам’яток минувшини Любеча залишається нині реставрована і кам’яниця
Полуботка. Вона – історична будова, яка увібрала в себе цілу історичну добу від початку
XVІІІ ст.
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Кам’яниця Полуботка
У 1708 році російський імператор Петро І подарував Любеч Чернігівському
полковнику Павлу Леонтійовичу Полуботку, майбутньому наказному гетьману, який
згодом очолив боротьбу за ліквідацію Малоросійської колегії та відновлення
гетьманського правління в Україні, за що був ув’язнений в Петропавловську фортецю, де
і помер. Полуботок був одним з найбагатших можновладців свого часу, а ще збирав
колекції ікон, картин, ювелірні вироби, посуд. За легендою, незадовго до смерті
Полуботок, неначе передбачивши свою долю, переправив до Англії значну частину
коштів золотом, іншу частину скарбів обачливий гетьман заховав у надійних місцях.
Серед ймовірних місць перебування скарбу дослідники називають Любеч. Це
підтверджує і місцева легенда. Можливо цим місцем є кам’яниця Полуботка.
Історія Любеча – це його люди, які возвеличили його на віки. Серед таких і Малуша
Любечівна. Багатьма легендами овіяний світлий образ Любецької красуні – Малуші. За
однією з версій, Малуша подарувала князю Святославу сина Володимира - Ясне Сонечко,
великого князя Київського, хрестителя Русі.
В древньому селищі створений комунальний заклад обласного підпорядкування
«Історико-археологічний музейний комплекс «Древній Любеч», роботи по розбудові
якого тривають і надалі, що дало новий імпульс для розвитку і збереження, увіковічення
історико-культурної спадщини міста часів Київської Русі, яке включене до Державного
реєстру нерухомих пам’яток України, а Кам’яниця Полуботка та Спасо-Преображенська
церква (пам’ятки архітектури) – до Державного реєстру національного надбання. Любеч
віднесений до списку історичних населених пунктів України та Національної системи
туристично-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича».
З метою пропаганди історичних, культурно-мистецьких надбань Сіверського краю,
популяризації традиційних бойових видів єдиноборств, подальшого розвитку туризму на
базі історичного міста Любеч відбувається
фестиваль традиційної слов’янської
культури та бойових єдиноборств «Київська Русь», проведення якого стало традиційним.
Озеро НИЖНІЙ БОЛГАЧ.
За селом Коробки розкинулась південна ділянка
Дніпрової заплави, яка є транскордонною з Республікою Білорусь. На цій території
розмістилось ряд озер, зокрема, і унікальне озеро Нижній Болгач, яке в Х-ХІІІ ст. було
складовою торгового водного шляху Любеч-Чернігів.
В наш час це
вісімнадцятигектарне озеро залишилось єдиною складовою того шляху. Отже, за
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походженням, озеро Нижній Болгач є останцеве, тобто разом з сусіднім озером
ВЕРХНІМ БОЛГАЧЕМ є залишком колишньої річки Болгарки, яка протікала в цих
місцях.

Озеро Нижній Болгач
Озеро Верхній Болгач
Краса і мальовничість берегів, екологічна чистота води, її тихоплинність нікого не
полишають байдужими. Нижній Болгач багатий розмаїттям флори та фауни. В озері
зростають рослини, занесені до Червоної книги України, 30 видів риб налічують в ньому
рибалки.
ГРАБІВ - невеличке село, яке має свою давню історію. Його перша літописна
згадка - 1716 рік. Неподалік Грабова є кілька археологічних пам’яток, серед яких
городища, поселення, кургани. Відоме поселення в урочищі «Сербині дачі» (VІ-ІІІ ст. до
н. е.), курганний могильник (ІХ-ХІІІ століття н. е), та городища в урочищах «Вали» та
«Курганки». В Грабові народився Герой Радянського Союзу Мозговий І.О. В центрі села
височить Свято-Троїцька церква - пам’ятка архітектури місцевого значення, яка
споруджена в 1895 -1897 роках. Первісно була хрещата, п'ятидільна, з гранчастою
апсидою, двома ризницями обабіч неї та
двох'ярусною дзвіницею на західному
фасаді. Над середхрестям за допомогою
плоских трикутних парусів і зрізаної
чотиригранної
піраміди
поставлено
восьмерик із банею, увінчаною ліхтариком
(не збереглися), має двосхилий дах. Церква
являє собою зразок раціоналістичного
напрямку дерев'яної культової архітектури
періоду історизму. Особливістю церкви є
те, що вона має 2 престоли – на честь
Святої Трійці та Архангела Михаїла. Тому
в ній може служитися в один день дві
літургії.
Свято-Троїцька церква в с. Грабів
Існує легенда, що в давні часи в урочищі «Курганки» неподалік Грабова була
церква, котра провалилася, чи пішла під землю з невідомих причин. На цьому місці
залишилася лише низовина, в якій постійно стоїть вода.
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Древній самобутній РАДУЛЬ. Літописна згадка селища – 1708 рік. Селище багате
пам’ятками археології (три поселення різних часів, два городища).

Біля в’їзду в селище
Багата і цікава його історія. Вона заслуговує окремої розповіді. Зазначимо, що тут
чимало незвичного в побуті, обрядах, облаштуванні житла окремих жителів селища,
яких називають старообрядцями за вірою, щирими, добрими, гостинними – за
людяністю.
Перебуваючи в Радулі слід відвідати одне з найбільших і найкраще збережених
городищ, що знаходиться серед болото Боблово неподалік с. Новосілки за кілька
кілометрів від Радуля.

Городище серед болота «Боблово»
Правда доїхати до нього можна лише кіньми, або дійти пішки. Зате вражень від
перебування на городищі від краси і розмаїття довкільної природи більш ніж досить.
Радуль, древній і сучасний. Багата природа, могутній, тихоплинний Дніпро,
давнина і сучасність – все поєдналось у цьому віддаленому куточку Ріпкинщини.
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Дніпро біля Радуля
В Радулі варто зробити тривалий відпочинок. Це може бути мальовничий берег
річки від селища до урочища «Докудово». Тут привабливий піщаний пляжний берег і
високий ліс з домішками чорної тополі, яку рідко зустрінеш на Чернігівщині.
ДОБРЯНКА — селище міського типу, розташоване за 40 км від районного центру.
Залізнична станція — Горностаївка. Про Добрянку кажуть, що віки впевнено
прописалися в її часопису. Наприкінці ХVІІ - на початку ХVІІІ ст. до місцевих поселенців
прибилася «пригорща» великоруських утікачів — старовірів-розкольників. Їх привабили
непрохідні густі ліси, «підперезані» болотами. Так виникла Вєтка, жителі якої заснували
на глухому острові слободу Добрянка — на узбережжі річок Добрянка і Немильня. У
1706 році Онисим Сафронов першим отримав дозвіл на поселення у самого архімандрита
Варлаама, адже ця земля належала Чернігівському Троїцько-Іллінському монастирю.
Спливали роки. Через Добрянку проходив знаменитий Катерининський тракт. Свого часу
по ньому проїжджали, зупиняючись у містечку, видатні поети й письменники: Тарас
Шевченко і Олександр Пушкін, Микола Гоголь і Євген Гребінка. Існує легенда, що у
Добрянці отримав паспорт ватажок народного повстання Омелян Пугачов. У місті були
поштова станція та митниця.

Церква старовірів святого великомученика Дмитра Солунського
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В Добрянці діє церква старовірів святого великомученика Дмитра Солунського.
Дерев’яний храм побудований в 1790 році. Це єдина старообрядницька церква на
Чернігівщині. Довгий час за указом імператора Миколи I в храмі був заборонений дзвін.
Більшовики закрили церкву перед війною, але при німцях вона знову запрацювала.
Головною святинею парафіяни вважають ікону Божої Матері “Утамуй хвороби”.
Привертає увагу туристів приватний музей місцевого історика й поета Сергія
Коноваленка. В ньому зібрані побутові речі старовірів, атрибутика Першої та Другої
світових воєн.
На старому цвинтарі можна побачити поховання різних періодів ХІХ-ХХ ст. і
рідкісні надгробки старовірів.

Старовинні купецькі будинки
А скільки можуть «розповісти» про минувшину купецькі будинки! Це споруди
початку ХІХ ст. В одному з будинків мешкав староста містечка, який колись із
хлібом-сіллю зустрічав імператора Миколу І. На вулиці Самійленка — родове помістя
Пєтухових.
Дендропарк немов перекидає місток від одного маршруту до іншого. Дендропарк
належить Добрянському лісництву. Його березовий гай чудовий і весною, і взимку.
Серед пам’яток Добрянщини мальовниче озеро Волкобродівка, в якому водяться
щуки й окуні, а вранішню тишу будять крики диких качок. На озері гарно відпочивати у
дружньому колі: милуватися природою, ловити рибу і варити юшку.
Триденний екологічний тур «Подорож українським Поліссям», який пропонує
державне підприємство «Добрянське лісове господарство», сьогодні торує шлях у
Ріпкинському районі. Він включає три туристичні маршрути: «Добрянка історична»,
«Пам’ятки Добрянщини» та «Ріпкинськими просторами». Всі мандрівки розпочинаються
з будиночка для гостей у Добрянському держлісгоспі.
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Приватний музей Сергія Коноваленка
Село ОЛЕШНЯ. Голубі озера — унікальне місце для відпочинку! Три водойми
розташовані біля самого кордону з Білоруссю. Голубі озера утворилися в результаті
промислової діяльності. Колись тут добували кварцевий пісок для виробництва скла.
Тепер колишні кар'єри наповнилися чистісінькою водою з глибин. Дно їх вистилає
найдрібніший кварцовий пісок. Сонячні промені, заломлюючись, надають озерній воді
яскраво-аквамариновий відтінок. Тому й отримали водойми назва Голубі.

Голубі озера
Оточує озера сосновий ліс. Крім цілющого повітря, напоєного запахами хвої,
туристи можуть насолодитися і дивовижною водою. Гладь озера розсікають катамарани,
водні мотоцикли. Є тут і гірка та інші пляжні розваги. По берегах встановлені урни для
сміття, столики для пікніків. На Великому озері розташовані 2 пляжні зони — при в'їзді
на озеро VIP-зона (огороджена, під охороною територія, на якій розташовані літні
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будиночки, кемпінгове містечко, спортивні майданчики, водні гірки, літнє кафе,
гриль-бар, альтанки, баня на дровах, стоянка). Приїжджають сюди не тільки влітку: це
місце досить привабливе своїми багатими мисливськими угіддями та риболовлею. Крім
того, Голубі озера є чудовим місцем для проведення міжнародних фестивалів і різних
культурно-масових заходів. Більш комфортні умови пропонують в еко-садибі «На селі у
дідуся», в приватному котеджі «Голубі озера», в туристичному комплексі «Музей-садиба
Софії Русової». Розташовані ці бази відпочинку в межах півтора кілометрів від водойм.
На їх території є кафе, мангали, кальян-бари та інші місця громадського харчування.

Музей-садиба Софії Ліндфорс-Русової

Еко-садиба «На селі у дідуся»
МАЛИЙ ЛИСТВЕН - село на річці Білоус. Займає площу 1,58 кв. км. Розташоване
за 12 км від районного центру та за 9 км від залізничної станції Голубичі. Село невелике,
тихе, інфраструктура: сільська рада, магазин, зупинка маршруток. Відстань до Чернігова
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через Гучин 37 км, через Ріпки 52 км., до Києва 180 км. Малий Листвен вперше
згадується в історичних джерелах в середині XVII століття. Село засноване в 1662 році.
Поблизу села Малий Листвин, на протилежних берегах р. Білоус знаходяться два
городища, які внесені до переліку пам’яток культурної спадщини національного
значення: Городище І літописного міста Листвен та Городище ІІ літописного міста
Листвен і 3 курганні могильники часів Київської Русі. Городища були оточені великими
відкритими селищами. При обстеженні виявлені заглиблені в землю житла, виробничі
ювелірні комплекси, гончарна кераміка, уламки скляних браслетів, наконечники стріл,
шиферні, пряслиця, прикраси та ін. матеріали XI—XIII століть.
У 1024 році поблизу села відбулася Листвинська битва між військами князів
Ярослава і Мстислава.
До річки Білоус, яка перетворилася в озеро, 150 метрів.

Річка Білоус
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Перелік екскурсійно-туристичних об'єктів та основних туристичних
маршрутів
У сьогоднішньому життєвому вирі все більшої популярності набуває екологічний
туризм. ДП «Добрянське лісове господарство започаткував на Чернігівщині чудову
справу — розробив триденний екологічний тур «Подорож українським Поліссям». Він
включає три маршрути: «Добрянка історична», «Пам’ятки Добрянщини» та
«Ріпкинськими просторами».
До послуг туристів — затишний готельний будинок, у якому можна зупинитися з
сім’єю чи друзями будь-якої пори року: засніженої зими, запашних весни і літа, золотої
осені. І насолодитися спілкуванням з отчим краєм, вирушаючи у захоплюючі мандрівки
минувшиною (в Добрянці є церква старовірів, ще збереглися купецькі будинки, хороший
приватний музей Сергія Коноваленка) чи стежками непізнаного світу рідної природи.
Побувати на Голубих озерах, відвідати садибу Софії Русової в Олешні,
ознайомитися з мистецтвом тамтешніх гончарів, посидіти біля багаття на березі річки,
помилуватися вранішньою зорею на старовинному озері Волкобродівка з його білими
лебедями — це прекрасний відпочинок, який додає сил і збагачує духовно…
Запрошуємо вас побувати в гостинних добрянських лісах!
За більш детальною інформацією звертатися за телефонами: 15011, Чернігівська
обл., Ріпкинський район, смт Добрянка, вул. Поліська, 24-а. Директор Горохівський Іван
Олексійович. Тел. (04641) 4-52-70, Приймальна (04641) 4-52-70, Факс (04 641) 4-52-70,
3-12-50.

Пропонуються розроблені
місцевим краєзнавцем Володимиром Попругою
туристичні маршрути: Ріпки – Любеч, Ріпки - Радуль, та Малинівка – Дніпро, які
найповніше охоплюють природно – ландшафтні території, історичні та рекреаційні
місця нашого краю. Отже, запрошуємо познайомитися з туристичними шляхами
Ріпкинського краю та здійснити туристичні подорожі запропонованими маршрутами.
За більш детальною інформацією звертатися за телефонами: 15000, Чернігівська
обл., Ріпкинський район, смт Ріпки, вул. Любецька, 3. Відділ культури і туризму
Ріпкинської райдержадміністрації. Тел. (04641) 2-12-39, 2-11-84, Факс (04 641) 2-12-39.

Перелік об'єктів туристичної інфраструктури
Приватні садиби сільського зеленого туризму:
1. Туристичний комплекс «Садиба-музей Софії Русової», с. Олешня Тел.: (093)6755834,
(050)3134468, e-mail: s_rusova@i.ua ;
2. Котедж "Голубі озера", с. Олешня Тел.: (050)4655221, (093)8472141, E-mail:
kemping2007@yandex.ru ;
3. Сільський будинок “Зруб у бору”, с. Лизунова Рудня Тел.: (063) 6063055, (098)4008200;
4. Будиночок на Дніпрі, с. Кам’янка Тел.: (067)4608235.
Заклади харчування та розміщення:
Ресторан «Полісся» смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 116, тел. 2-11-79;
Ресторан «Дружба» смт Ріпки вул.Попудренка, 23, тел. 095-888-10-67;
Бар «Закусочна смт Ріпки, вул.Святомиколаївська, 83, тел.2-16-76;
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Бар «Фараон» смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 142, тел. 2-11-19;
Кафе «Транзит» смт Ріпки, вул. Шевченка, 166, тел. 2-17-72;
Кафе «Вікторія» смт Любеч, вул. Преображенська, 23, тел. 4-32-57;
Кафе «Добрянка», смт Добрянка, пл. Центральна, 20, тел. 4-52-02;
Кафе «Зодіак», смт Замглай, вул. Центральна,7, тел. 4-03-79; 4-01-79.
Готель «Транзит», смт Ріпки, вул. Шевченка, 166, (автомагістраль Санк-Петербург –
Одеса) тел.:04641 2-17-72
Готель «Дружба», смт Ріпки вул.Попудренка, 23, тел.: 0507298102

Корисна інформація
Органи влади: Районна державна адміністрація - смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 85,
тел. (04641) 2-17-86, факс: (04641) 2-17-86, e-mail: rpadm_post@cg.gov.ua;
Районна рада - смт. Ріпки, вул. Святомиколаївська, 85, тел. (04641) 2-24-56, факс. (04641)
2-24-56, e-mail: riprada@ukr.net;
Відділ культури і туризму районної державної адміністрації - смт Ріпки, вул. Любецька,
3, тел.: (04641) 2-12-39, (04641) 2-11-84, факс: 2-12-39, e-mail: rpadm-kult@cg.gov.ua;
Міжміський телефоний код - 04641
Зв'язок: «Укрпошта» - смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 67, (04641) 2-19-06;
«Укртелеком» - смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 67, (04641) 2-11-44, 0-800-506-800.
Автозаправки – «Авіас Плюс», смт Ріпки, вул. Шевченка, 185а, тел. (04641) 2-16-79;
НК «Альфа Нафта» смт Ріпки, вул. Шевченка, 1б, тел. (04641) 2-12-57.
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Інвестиційні пропозиції
Інвестиційна пропозиція «Створення садиби сільського
зеленого туризму, будинку рибалки» с. Малий Листвен
Назва інвестиційної пропозиції
Сутність та мета інвестиційного
проекту

Опис об'єкту

Створення садиби сільського зеленого туризму, будинку
рибалки на базі загальноосвітньої школи
Реконструкція діючої будівлі з облаштуванням прилеглої
земельної ділянки, розрахованої на відпочинок та ночівлю до
20 чоловік. Розвиток сільського туризму, створення нових
робочих місць, покращення інфраструктури села.
Загальна площа будівлі - 96 кв. м., 1 поверх. Стіни: цегла,
покрівля: шифер. Площа земельної ділянки - 0,7 га (не
приватизована).

Місце знаходження об'єкту

Чернігівська область, Ріпкинський район, с.Малий Листвен,
вул. Центральна, 10
Сфера діяльності, що інвестується Туристично-рекреаційна, туристичні послуги
Додаткова інформація:
- інфраструктура
- інженерні мережі, їх стан
- інші інвестиційнопривабливі
характеристики
- інша корисна інформація

У селі наявна соціальна інфраструктура, асфальтове покриття,
пошта тощо.
Місце привабливе для відпочинку та рекреації. Селом протікає
річка Білоус. Є можливість для риболовлі, збирання ягід. Село
має багату історико-культурну спадщину, сприятливі кліматичні
умови та географічне розташування. (Відстань до м. Чернігів 50 км, до м. Київ -190 км, до смт Ріпки – 12 км, до залізничної
станції "Голубичі" – 9 км, до автотраси Київ–Чернігів-Нові
Яриловичі – 12 км). Населення - 170 чол.

Продаж, оренда
Умови реалізації пропозиції
Ініціатор інвестиційної пропозиції Малолиственська сільська рада: Адреса: Чернігівська обл.,
Ріпкинський р-н, с. Малий Листвен, вул. Центральна, буд. 13
Контактна інформація:
Контактний телефон: 04641-47132
Голова: Булах Микола Михайлович

22

Інвестиційна пропозиція «Створення садиби сільського
зеленого туризму, будинку відпочинку» с. Малий Листвен
Назва інвестиційної пропозиції
Сутність та мета інвестиційного
проекту

Опис об'єкту

Місце знаходження об'єкту
Сфера діяльності, що інвестується

Створення садиби сільського зеленого туризму,
будинку відпочинку на базі лікарні
Реконструкція діючої будівлі з облаштуванням прилеглої
земельної ділянки, розрахованої на відпочинок та ночівлю
до 50 чоловік.
Розвиток сільського туризму, створення нових робочих
місць, покращення інфраструктури села.
Загальна площа будинку - 750 кв. м., 1 поверх. Стіни: цегла,
покрівля: шифер. Площа земельної ділянки - 1,5 га (не
приватизована).
Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Малий
Листвен, вул. Зарічна, 14
Туристично-рекреаційна

Додаткова інформація:
- інфраструктура
- інженерні мережі, їх стан
- інші інвестиційно-привабливі
характеристики
- інша корисна інформація

У селі наявна соціальна інфраструктура, асфальтове
покриття, пошта тощо.
Місце привабливе для відпочинку та рекреації. Селом
протікає річка Білоус. Є можливість для риболовлі,
збирання ягід. Село має багату історико-культурну
спадщину, сприятливі кліматичні умови та географічне
розташування. (Відстань до м. Чернігів - 50 км, до м. Київ
-190 км, до смт Ріпки – 12 км, до залізничної станції
"Голубичі" – 9 км, до автотраси Київ–Чернігів-Нові
Яриловичі – 12 км). Населення - 170 чол.

Умови реалізації пропозиції
Ініціатор інвестиційної пропозиції
Контактна інформація:

Продаж, оренда
Малолиственська сільська рада: Адреса: Чернігівська обл.,
Ріпкинський р-н, с. Малий Листвен, вул. Центральна, буд. 13
Контактний телефон: 04641-47132
Голова: Булах Микола Михайлович
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Інвестиційна пропозиція «Створення гончарного цеху» с. Олешня

Назва інвестиційної пропозиції
Сутність та мета інвестиційної
пропозиції
Опис об'єкту

Місце знаходження об'єкту
Сфера діяльності , що інвестується
Додаткова інформація :
- інфраструктура
- інженерні мережі, їх стан
- інші інвестиційно-привабливі
характеристики

Умови реалізації пропозиції
Ініціатор інвестиційної пропозиції
Контактна інформація:

Створення гончарного цеху на базі будівлі гончарного
цеху
Реконструкція діючої будівлі з облаштуванням прилеглої
земельної ділянки. Розвиток сільського туризму, створення
нових робочих місць, покращення інфраструктури села.
Загальна площа приміщення — 448 кв. м. Площа земельної
ділянки — 3 га. Поверх - 1, стіни: цегла, покрівля: шифер
Чернігівська область, Ріпкинський район, с.Олешня,
вул.Ріпкинська
Випуск гончарного посуду, керамічних сувенірів
У селі наявна соціальна інфраструктура, асфальтове
покриття, пошта тощо.
Місце привабливе для відпочинку та рекреації. Біля села
Голубі озера. Є можливість для збирання ягід. Село має
сприятливі кліматичні умови та географічне розташування.
(Відстань до м. Чернігів - 70 км, до м. Київ -210 км, до смт
Ріпки – 35 км, до залізничної станції "Грибова Рудня" –
2 км, до автотраси Одеса-Санкт-Петербург – 9 км).
Населення - 796 чол.
Продаж, оренда
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олешня, вул.
Трудова, буд. 34, Контактний телефон: 04641-46188
Сільський голова: Сорока Людмила Михайлівна
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