
МММ   
аршрут аршрут аршрут № 1№ 1№ 1   

 

с. Полянецьке. 

Відвідини садиби сільсь-

кого зеленого туризму «Українська 

хата» та участь у майстер – класі з 

виготовлення ляльок – мотанок 

(майстриня Утяніна Ірина). 

 

с. Громи. Відвідини музею гон-

чарства та садиби місцевих гон-

чарів Червонюків (майстер-клас) з 

гончарства. 

Свято-Георгіївський жіночий монас-

тир. Таємничі печери. 

 

с. Кочержинці. Виставка канза-

ші та майстер-клас із їх створення в 

сільській бібліотеці (майстриня Зеле-

нюк Таїса).  

 

с. Максимівка. Церква Святої 

Параскеви, покровительки Уман-

ського краю. Унікальна дерев’яна це-

рква ХVІІ століття. 

МММ   
аршрут аршрут аршрут № 2№ 2№ 2   

с. Коржова. Дію-

чий старовинний млин, 

побудований у 1825 році, 

єдиний гідротурбінний млин у Черка-

ській області.  

 

с. Дубова. Діюча ГЕС, єдина в 

районі, реставрована у 2014 році, 

підключена до центральної електро-

мережі. Площа Злагоди. Баранівський 

водоспад. 

 

с. Коржовий Кут. Природний     

 заповідник місцевого значення 

"Долина Миколая Чудотворця" із слі-

дами людської стопи на камені. 

 

смт. Бабанка. Музей  народного 

побуту  та етнографії. 

 

с. Оксанина. Музей двічі Героя 

Радянського Союзу, генерала ар-

мії Івана Даниловича Черняховсько-

го. Алея Слави. 

 

с. Свинарка. Відвідини міні-

музею авторської ляльки при 

сільській бібліотеці (майстриня Гон-

чарук Валентина). 

МММ   
аршрут аршрут аршрут № 3№ 3№ 3   

с. Піківець.  

  Старовинний водя-

ний млин. 

 

с. Танське. Відвідини садиби 

сільського зеленого туризму міс-

цевої майстрині-вишивальниці. 

 

с. Косенівка. Музей-садиба гене-

рал-лейтенанта Кузьми Миколайо-

вича Дерев’янка. 

 

с. Пугачівка. Церква Св. Трійці, 

найстаріша історична споруда ра-

йону, пам’ятка архітектури загально-

державного значення. 

Музейна кімната «Старовинна світли-

ця».  

Відвідини майстер-класу по виготов-

ленню лляної нитки (майстриня 

Альошкіна Валентина).   



с. Полянецьке. 

Садиба сільського 

зеленого туризму 

«Українська хата». 

Майстрині з виго-

товлення ляльок - 

мотанок 

с. Громи.  Садиба 

місцевих гончарів 

Червонюків  

с.Максимівка. 

Церква Святої 

Параскеви, пок-

ровительки Уман-

ського краю. Уні-

кальна дерев’яна 

церква ХVІІ сто-

ліття. 

с. Коржова. Дію-

чий старовинний 

млин, побудований 

у 1825 році.  Єди-

ний гідротурбін-

ний млин у Черка-

ській області. 

с. Коржовий Кут. 

"Долина Миколая 

Чудотворця". Сліди 

людських  босих ніг 

на поверхні граніт-

ного каменя.  

смт. Бабанка. Му-

зей  народного по-

буту  та етнографії  

с. Оксанина. Му-

зей двічі Героя Ра-

дянського Союзу, 

генерала армії Іва-

на Даниловича 

Черняховського.  

с. Свинарка. 

Майстриня з ви-

готовлення  ав-

торської ляльки 

Гончарук Вален-

тина 

с. Піківець.  

  Старовинний во-

дяний млин. 

с. Косенівка. Му-

зей-садиба гене-

рал-лейтенанта 

Кузьми Микола-

йовича Дерев’ян-

ка. 

с. Пугачівка. Цер-

ква Св. Трійці 

с. Пугачівка. 

Майстер-клас по 

виготовленню 

лляної нитки 

(майстриня Альо-

шкіна Валентина) 


