


За зміст цієї публікації відповідають винятково її автори, і 
її жодним чином не можна вважати такою, що відбиває 
погляди Програми ООН із відновлення та розбудови миру 
або Європейського Союзу.

Автор: ГО «Центр підтримки громадської активності «Крила»

Цю публікацію підготовлено громадською організацією «Центр 
підтримки громадської активності «Крила» у межах проєкту 
«Розвиток співпраці територіальних громад Донецької та 
Луганської областей із залучення туристів шляхом поширення 
мережі активних та екологічних маршрутів «Мандруй 
Придінців’ям», який реалізується за організаційної підтримки 
ГО «Взаємодія-Плюс» у межах Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують 
чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), 
Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення 
прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН 
у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: 
Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк 
(ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, 
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції 
та Японії.



Не ламати гілок дерев, не затоптувати галявин з унікальною 
рослинністю, не полювати на тварин і птахів чи не виривати 
з коренем квітів — сьогодні цього вже недостатньо для того, 
щоб бути охоронцем природи. Ми живемо в час, коли людина 
має користуватися дарами природи та благами цивілізації, 
думаючи про те, який слід залишить вона після себе на 
планеті: безкраї території зелених лісів, блакитних водних 
гладей, різнобарвних квітучих оаз, чи такі ж безкраї території 
сміттєзвалищ, радіаційних впливів, абсолютно непридатних 
для проживання місць.

Природно орієнтований туризм та рекреація створюють 
такі економічні умови, за яких охорона довкілля і природних 
ресурсів стає вигідною для місцевого населення, покращує 
його добробут і змушує туристичний потенціал служити 
на благо природи та соціально-економічного розвитку. 
Залучення місцевого населення в процес екотуризму 
робить його зацікавленим у використанні цих ресурсів на 
основі господарювання, а не вилучення, збереження, а не 
безжалісної експлуатації.

Для тих, хто відчуває себе відповідальним за природу, її 
збереження, хто готовий мандрувати, не завдаючи шкоди 
довкіллю, підготовлена ця добірка маршрутів та презентація 
співпраці громад Придінців’я.

відповідальний туризм

Екотуризм називають ще «природним», 
«зеленим», «м'яким», «сільським» тощо, 
відносячи його часом до одного з проявів так 
званої пізнавальної подорожі.

Популярність екотуризму в світі зростає і все більше людей 
обирають для себе саме такий вид відпочинку.

Екотуризм перетворився з простого бажання людей «побути 
на природі» в просвітницький проєкт, який поєднує пізнання 
чи відкриття нового з формуванням ресурсозберігаючого 
стереотипу поведінки.

Оскільки екотуризм передбачає гармонію стосунків людини 
з довкіллям, то, звичайно, зрозумілим є кровне зацікавлення 
в  збереженні природного середовища чи окремих 
його компонентів, які водночас є об’єктами підвищеного 
зацікавлення з боку мандрівників.

Якщо раніше під екотуризмом було достатньо розуміти 
відпочинок на природі чи відвідування цікавого природного 
об’єкта з обов’язковим прибиранням за собою сміття, то згодом 
сформувалися інші вимоги. До таких належать маркування 
спеціальних маршрутів, які забороняють найменші відхилення 
від прокладених стежок, дотримання тишини, перебування 
лише в певну пору доби чи сезон року. Згодом з’явилися 
вимоги до пересування, наприклад, на певній відстані від 
межі самого об’єкта або виключно пішки чи безмоторними 
транспортними засобами.
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сіверський донець

Сіверський Донець — найбільша річка східної частини України.

Загальна протяжність її становить 1053 км. Річка здавна не 
тільки служила джерелом води та їжі, але була також природним 
рубежем розселення племен і народів, захисним кордоном, 
а ще — засобом пересування і торговим шляхом.

У різні історичні часи мінялися не лише народи, що проживали 
вздовж її берегів, та назви Сіверського Дінця, але й сама річка, 
її русло, кількість води, місця бродів. Про сліди давнього 
русла річки свідчать озера, переважно на лівому березі, які 
утворилися, відділившись від старого русла. У минулому ріка 
була більш повноводною, історичні документи свідчать, що 
по ній ходили судна.

Як і в решти річок України, правий та лівий береги Сіверського 
Дінця контрастні. Лівий — пологий, рівнинний. Правий — 
гористий, утворений мальовничими скелями з відслонень 
крейди, стрімкими урвищами, зануреними в воду. А ще він 
рясно покритий деревами і кущами, серед який особливо 
вирізняються силуети крейдових сосен, представників 
реліктових рослин, уцілілих з дольодовикового періоду та 
кольорова скупмія.



придінців’я

Придінців’ям називається природний регіон, що відповідає 
басейну річки Сіверський Донець з її багаточисельними 
притоками. Річка об’єднує Донецьку й Луганську області, 
перетинаючі зі заходу на схід та формуючи історичні межі 
Середнього Придінців’я.

Свідченням того, що на цих землях здавна жили люди, є 
численні залишки поселень і поховань.

Археологічні знахідки свідчать про сліди діяльності людей 
кам'яного віку, залишки поселень доби міді-бронзи, скіфо-
сарматської епохи, сліди поселень салтово-маяцької культури 
часів Хазарського каганату, доби козацтва тощо.

Тут історичне місце «зустрічі» культури осілих слов'я̓нських 
і кочових тюрських народів. Це на довгі сотні років сформувало 
регіональну особливість і специфіку території заселення. 
З одного боку, це була периферія для народів, які проживали 
ближче до давніх історичних і культурних центрів і столиць. 
А з іншого — тут вирувало життя і правили власні закони, бо 
саме тут проходили кордони, рубежі, облаштовувалися офіційні 
пункти проїздів та таємні місця переходу. Тут доторкалися, 
змішувалися і взаємозбагачувалися різні етноси і народи, 
відбувалися впливи на їхній спосіб життя, культури, релігії.

З кінця XV — поч. XVI ст. на цю територію намагалися поширити 
свій вплив і мали тут свій інтерес кримські татари і Турецька 
держава з півдня, Московія — з північного сходу, ногаї — зі 
сходу, українське козацтво й Польсько-Литовська держава — 

Броди та перелази, гори й урочища, кургани, більшість з яких 
нині — малопомітні об’єкти на рельєфі території, насправді є 
мовчазними свідками історичних процесів, які вирували тут 
з давніх давен.

Подарована природою багата палітра мальовничих краєвидів, 
унікальних місць угрупування рідкісних видів флори і фауни, 
ряд гідрологічних пам’яток, річок і струмків, що в поєднанні з 
природними і рукотворними озерами творять безмежжя водних 
павутин краю і його водне багатство, презентують безцінний 
природний комплекс Придінців’я. Саме тут сяють три природні 
зірки: Заповідник «Крейдова флора», НПП «Святі Гори» і НПП 
«Кремінські ліси». Доповнені цілим рядом пам’яток природи 
державного та місцевого значення, вони увійшли до складу 
так званої Смарагдової мережі — світової спадщини природи.

з північного заходу. За впливи і володіння територією йшли 
постійні суперечки і війни як між абсолютно ворожими 
групами, так і в середовищі володарів. Свого часу саме 
Придінців’я стало ареною боротьби інтересів донських, 
слобідських і запорозьких козаків, фактично, назавжди 
розсваривши їх між собою.



«cмарагдова мережа»

«Смарагдова мережа» — це мережа природоохоронних 
територій європейського значення, яка створюється на 
виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої 
флори і фауни природних середовищ існування в Європі, і яку 
Україна ратифікувала 1996 року, взявши на себе зобов’язання 
створити мережу Emerald.

Український переклад міжнародної назви the Emerald Network 
«Смарагдова мережа» — не просто спроба додати поетичності 
звучанню наукового терміну. Ця назва, що окреслює значну 
територію, визнану цінним осередком збереження північних 
лісових видів флори і фауни та включену до складу об'єктів 
Смарагдової мережі, справді найкраще передає унікальність 
лісів у середній течії річки Сіверський Донець. Завдяки 
смарагдовому скарбові лісів, які облюбували собі місце вздовж 
звивистих берегів Сіверського Дінця та його притоків і мають 
важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне 
та оздоровче значення, майже все Придінців’я стало об’єктом 
неповторності й унікальності природних скарбів європейського 
континента, місцем підвищеної концентрації цікавих об'єктів 
історико-археологічної та культурної спадщини України.
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взаємодія громад .

 
Населені пункти Донеччини і Луганщини, пов’язані з Сіверським 
Дінцем, в останній час все голосніше заявляють про свої 
туристичні плани, бо розуміють, що їх основним багатством 
є неймовірні краєвиди, чудові природні локації і безмежні 
можливості для екологічного, активного, відпочинкового, 
профілактично-лікувального та зеленого туризму.

Плани розвивати туризм уже записані в стратегіях кількох 
громад Придінців’я.

Річка Сіверський Донець пов’язує зазначені вище громади, 
надає переваги для спільних ініціатив та розвитку кожної 
зокрема і сприяє розвитку співпраці територіальних громад 
Донецької та Луганської областей.

Проєкт «Мандруй Придінців’ям» має на меті посилити взаємодію 
територіальних громад, об’єднаних довкола Святогірська, 
Лимана, Сіверська, Кремінної, найперше, тих з їх числа, які 
на різних етапах оголосили про перспективи туристичного 
розвитку та мають природний потенціал.

Звичайно, у кожної громади є якісь цікавинки, особливості, 
власні можливості та бачення того, як саме привернути увагу 
туристів. Однак у більшості громад є також розуміння, що для 
того, аби зробити цей процес ефективнішим, краще піти шляхом 
об’єднання зусиль, доповнивши і підсиливши можливості одне 
одного. Адже розрізнені об’єкти можна поєднати спеціально 
розробленими маршрутами, ніби нанизавши окремі перлинки 
в багате намисто. Поєднання мандрівними стежками центрів з 

віддаленими пунктами громад через своєрідні транзитні точки 
допоможе подвоїти зусилля окремих учасників та допомогти 
доєднатися до розвитку туризму тим, хто бажає долучиться, 
але наразі не знає, як це можна зробити.

Саме тому головна особливість проєкту — в впровадженні 
іноваційних рішень та залученні місцевих фахівців, котрі 
знаються на особливостях території, створюють туристичні 
маршрути та працюють безпосередньо з туристами, тримають 
руку на пульсі туристичних новин

Громади-учасниці висловили готовність співпрацювати в 
сфері прийому та надання послуг туристам, і цей каталог, схеми 
маршрутів, мапа є першим кроком у цьому напрямі.

Унікальність природного потенціалу громад-учасниць 
забезпечують три природні об’єкти-сусіди НПП «Святі 
Гори», НПП «Кремінські ліси», Заповідник «Крейдова флора». 
Вони «покривають» території громад і спільно з комплексом 
заказників, гідрологічними пам’ятками презентують унікальний 
природний комплекс Придінців’я та входять до складу об'єктів 
Смарагдової мережі. 
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Лиманська громада Сіверська громада Кремінська громадаСвятогірська громада

утворена 23.07.2015 р.
територія 1209,75 км²
у складі громади 40 населених пунктів

утворена 30.04.2017 р.
територія 194,4 км²
у складі громади 7 населених пунктів

утворена 25.10.2020 р.
територія 536,4 км²
у складі громади 11 населених пунктів

утворена 12.06.2020 р.
територія 376,4 км²
у складі громади 13 населених пунктів

Лиманська громада — перша об’єднана в Україні і водночас 
є однією з найбільших у Донецькій області. Сьогодні на 
Лиманщину прямують гості з інших регіонів для обміну 
досвідом стосовно соціально-економічного розвитку. 
Більшість з них приємно вражена зеленим потенціалом. На 
мапі район виглядає як зелено-блакитний куточок. Найбільш 
популярні на Донеччині рекреаційні зони для відпочинку 
знаходяться саме тут.
На півдні і заході вона оточена хвой ними сосновими лісами, 
які щорічно запрошують туристів на відпочинок з сусідніх 
промислових регіонів. Розташувавшись у північній частині 
території Донецької області, Лиманщина наче відокремлена 
від інших районів Сіверським Дінцем: практично вся вона 
зосереджена на лівобережжі річки та біля його приток — річок 
Жеребець, Нетріус та Оскіл. І тільки села Крива Лука та Закітне 
розташувалися на протилежному, правому, березі, біля самого 
підніжжя крейдяних гір. Затишні куточки між хвой ними та 
заплавними дубово-вільховими лісами в обіймах Сіверського 
Дінця з радістю зустрічають мандрівників з різними запитами 
та вподобаннями.
Лиманщина є «фронтменом» туристичних проєктів серед громад 
області й ініціатором об’єднання з сусідніми громадами для 
впровадження туристичного проєкту «Мандруй Придінців’ям».

Святогірська міська територіальна громада — територіальна 
громада в Краматорському районі Донецької області, 
з адміністративним центром у місті Святогірськ.
Молода громада, створена у 2020 році, шляхом об'єднання 
територій та населених пунктів Святогірської міської ради 
Слов'янської міської ради та Долинської, Маяківської, 
Хрестищенської сільських рад Слов'янського району 
Донецької області.
Святогірськ знаходиться практично на стику трьох областей: 
Донецької, Луганської і Харківської. Містечко розташувалося 
на березі річки Сіверський Донець і оточене зусібіч лісами.
Природний потенціал Святогір’я набагато більший, ніж відомо 
нині широкій авдиторії.
Це єдина на півночі Донеччини рекреаційна зона, чия 
інфраструктура дозволяє користуватись різноманітними 
послугами, а асортимент потенційно можливих активних та 
екологічних маршрутів просто вражає.
Це найбільш самодостатня в плані інфраструктури громада, 
яка ще не використала всі свої переваги.

Сіверська громада відома історією військових поселень 
сербів, курганами та видобутком корисних копалин і багата 
на різноманітні об'єкти унікальної природи. Тут є і крейдяні 
гори, і конвалієва діброва, а ще — дубові ліси, повноводні 
річки та системи озер.
На території громади знаходиться відома ботанічна пам'ятка 
природи «Мар'їна гора», з вершини якої відкриваються 
панорамні краєвиди Придінців’я.
Найбільш відомі місця відпочинку розташовані біля сіл 
Дронівка та Серебрянка.
А ще саме на території Сіверської громади зустрічаються два 
Національні природні парки: «Святі Гори» та «Кремінські ліси».
Розташована на кордоні з Луганщиною, вона поєднує дві 
східні області України і пропонує цікаві маршрути уздовж 
Сіверського Дінця.

Центр громади — місто Кремінна — розташоване серед лісів.
Через місто протікає річка Красна, неподалік знаходиться ріка 
Сіверський Донець. У приміській зоні міста розташований 
цілий ряд оздоровчих закладів, де оздоровлюються діти, 
жителі та гості міста.
В межах міста, на території Комсомольського лісництва, 
розташоване заповідне урочище «Дубовий гай», загальною 
площею 5,0 га, яке являє собою унікальну діброву природного 
походження віком близько 300 років.
Біля міста Кремінна знаходяться джерела мінеральних вод, які 
за своїм хімічним складом і за вмістом родону є мінеральними, 
лікувальними, придатними у бальнеології.
Маючи найпотужніший в Луганській області природно- 
заповідний фонд, Кремінська громада має великі перспективи 
щодо розвитку внутрішнього та іноземного туризму, для чого 
потрібно грамотно і послідовно розбудовувати відповідну 
інфраструктуру, не завдаючи шкоди довкіллю.



W_1 V_1 V_2 K_1 K_2

W_4 W_5 V_5 K_6 K_7

W_2 V_3 V_4 K_4

W_8V_6 V_7

W_6

W_3 K_5

W_7 K_8

K_3

Дронівка

Сіверськ

Закітне

Ямпіль

Кремінна

Стародубівка

Святогірськ

Прокат наметів та спорядження

НПП «Святі гори»

НПП «Кремінські ліси»

Заповідник «Крейдова флора»

Номер маршруту сплаву

Номер пішохідного маршруту

Номер веломаршруту

Прокат велосипедів

Прокат байдарок

Пішохідні маршрути

Веломаршрути

Сплави Сіверським Дінцем



піших маршрутів8

сплавів річкою8

веломаршрутів7



святогір'я святогір'я

ВЕЛОМАРШРУТ —

ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ —

V_1

W_1
Святогірськ — Богородічне — Святогірськ

Святогірськ — Богородічне — Святогірськ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. 1.

2.
2.

3.
3.

4. 4.
5. 5.
6. 6.

7.
8.

7.
8.
9.
10.
11.

Святогірський державний 

історико-архітектурний заповідник «Пришиб» — ботанічний заказник

Пам'ятник Артему

Крейдяні печери Арсеніївського скиту 

Миколаївський храм на Святій Скелі Меморіал загиблим льотчикам 

«Скорботний ангел»

Крейдяні спуски Сидорівські крейдяні відслонення

Озеро Бездонне Етнографічний музей Геннадія Киркача

600-річний дуб Ретрітний центр «Щастя в Маяках»

Пляж «Золота купель»

Прокат байдарок

Велопрокат

Прокат наметів та спорядження

Мотузковий парк «Стрекоза» Маяцький ліс

Місця для купання та пляж

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua greentour.dn.ua

#Мандруй_Придінців_ям

1.

3.

2.

4.

5.

7.

9.

10. 11.

9.

6.

8.

12,5 км

11 км

Святогірськ

Богородичне

ВЕЛОМАРШРУТ —

СПЛАВ —

Святогірськ — Пришиб — Сидорове — 

Маяки — Святогірськ

Святогірськ — Маяки

2.
3.

1.

4.

5.
7.

8.

8.

8.

6.

45 км

23 км

Святогірськ

Пришиб

Сидорове

Маяки

К_1

V_2

Одноденний сплав



СПЛАВ —
Святогірськ — Маяки — Щурове

Дводенний сплав

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

7.

Місце для ночівлі 

Бази відпочинку

Прокат байдарок

Старий дуб у Щуровому

Чорне озеро (Запірне)

Сидорівські крейдяні відслонення

Місця для купання та пляж

Етнографічний музей Геннадія Киркача

Ретрітний центр «Щастя в Маяках»

Місця для купання та пляж

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

32 км

Святогірськ
Пришиб

Сидорове

Маяки

Щурове

К_2 К_3

1.

5.

2.

6.

2.

1.

4.

3.

3.

3.

4.
3.

5.

7.

7.

6.

Щурове

Донецьке

Маяки

W_2

Етнографічний музей Геннадія Киркача

Ретрітний центр «Щастя в Маяках»

святогір'я святогір'я СПЛАВ —

Одноденний сплав

Маяки — Щурове

12 км

ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ —
Щурове — Маяки

14 км

Прокат байдарок



ВЕЛОМАРШРУТ —

СПЛАВ —
Щурове — Крива Лука

Одноденний сплав

Щурове — Райгородок — Брусівка — Щурове

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. 1.
2. 2.
3.

3.4.
4.5.
5.

7.
8.

6.
7.
8.
9.
10.

6.

Прокат байдарок

Бази відпочинку

Велопрокат

Місця для купання та пляж

Стародубівський крейдяний останець

Райгородська гребля

Озеро та рекреаційна зона «Варадеро»Місце перенесення байдарок на старицю 

База відпочинку «UaFishing Club» 

Стародубівська гребля 

Заказник «Конвалія»

Місця для купання та пляж

Крейдяні терикони і кар'єр Райгородок

Чорне озеро (Запірне)

«Крейдяне» — ботанічний заказник

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

32 км

25 км

Райгородок Брусівка

Крива Лука

Стародубівка

Щурове

К_4

W_3

Щурове

Крива Лука

Стародубівка

V_3

Дендрарій Лиманського лісництва

Озеро та рекреаційна зона 

«Акваторія-Лиман»

ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ —
Стародубівка — Крива Лука

9 км

лиманщина лиманщина ВЕЛОМАРШРУТ —
Щурове — Стародубівка — Крива Лука — Щурове

44 кмV_4

1.

3.

9.

4.

5.

6. 7.

2.

8.

1.

8.

10.

5.

5.

9.

8.

4.

5.
5.

3.

6.

7.

2.

9. Центр туризму «Криволуцький Етнодвір»

Кемпінг «Під горою»



ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ —

СПЛАВ —
Стародубівка — Крива Лука

Одноденний сплав

Криволуцька екостежка

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. 1.
2.

2.3.
3.4.
4.5.

6. 5.
7.

7.
8.
9.

6.

Степ біля села Платонівка 

Центр туризму «Криволуцький Етнодвір»

Солеварні на Чорному Жеребці 

(Солоний Лиман)

Будинок творчості «Вілла Закітне»

Кемпінг «Під горою»

Прокат наметів та спорядження 

Прокат байдарок

Заказник «Конвалія»

Страусина ферма та контактний зоопарк

Зелена садиба «За селом»

Місця для купання та пляж

Еколого-пізнавальна стежка 

«Лісове намисто»

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

4 км

12 км

Крива Лука

К_5

W_6

Дронівка

Крива Лука

Ямпіль

Закітне

Стародубівка

W_5

Заповідник «Крейдова флора» 

(східна частина)

Щурова гора

ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ —
Закітне — Ямпіль

10 км

лиманщина лиманщина ВЕЛОМАРШРУТ —
Крива Лука — Ямпіль — Дронівка — Крива Лука

35 кмV_5

7.

1.
3.

6.

2.

5.

4.

9.

9.

5.

6.
7.

8.

3.

1.
2.

4.

Стародубівський крейдяний останець

«Крейдяне» — ботанічний заказник



ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ —

СПЛАВ —
Крива Лука — Дронівка

Одноденний сплав

Крива Лука — Дронівка

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. 1.
2. 2.
3. 3.

4.
4.
5.
6.5.

6.

Прокат байдарок

Прокат наметів та спорядження 

Заповідник «Крейдова флора» 

(східна частина)

Місце для ночівлі 

Щурова гора

Степ біля села Платонівка 

Місця для купання та пляж

Місця для купання та пляж

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

12,5 км

15 км

Крива Лука

К_7

W_7

Дронівка

Кремінна

Серебрянка

Дронівка

W_4

Прокат байдарок

Мар'їна гора

ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ —
Дронівка — Серебрянка — Мар'їна гора

10 км

сіверська сіверська СПЛАВ —
Крива Лука — Дронівка — Кремінна

45 кмK_6

Дводенний сплав

Крива Лука

1.

5.

1. 3.

3.

2.

3.

5.
4.

6.

6.

6.
6.

6.

6.

6.

2.

4.

5.

Велопрокат

База відпочинку «Лісова галявина»



ВЕЛОМАРШРУТ —

СПЛАВ —
Дронівка — Кремінна

Одноденний сплав

Кремінна — Озеро Солонці — 

Сіточне лісництво — Кремінна

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6.
7.
8.
9.

8.
7.
6.

Прокат байдарок

Дубовий гай

Велопрокат

Пам'ятка природи «Сосновий бір»

Велопрокат

Курган «Чупринина могила»Сіточне лісництво

Озеро Солонці

Пам'ятка природи «Білоусова садка»

Серебрянське лісництво

Місця для купання та пляж

Школа верхової їзди «Лошадкін дім»

Пам'ятка природи «Сосновий бір»

Сіточне лісництво

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

#Мандруй_Придінців_ям

greentour.dn.ua

12,5 км

32 кмК_8

W_8

Кремінна

Кремінна

Дронівка

V_7

База відпочинку «Лісова поляна»База відпочинку «Лісова поляна»

ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ — 10 км

кремінщина кремінщина
Лісова поляна — Сіточне лісництво —

Дубовий гай — Лошадкін дім — Лісова поляна

Лісова поляна — Дубовий гай  —

Лошадкін дім — Лісова поляна

ВЕЛОМАРШРУТ — 20 кмV_6

Серебрянка
9.

9.

9.

2.

1.

1.

3.

2. 3.

7.

8.

5.

4.

6.

4.

8.

7.

6.

5.

Прокат байдарок



Фото: Михайло Кулішов, Андрій Зонов

greentour.dn.ua

+38 099 073 25 90

Контакти інформаційного центру:

Дизайн: Андрій Зонов

KryvaLuka@gmail.com

fb.com/groups/GreentourLiman


