
Туристична інфраструктура та можливості 
 Станом на час розробки стратегії можна говорити переважно про 

потенційні туристичні та рекреаційні можливості громади, а не про реальний 
внесок галузі туризму до економіки громади. 

Варто виділити такі туристичні об’єкти Ємільчинської громади: 
1. Ємільчинський народний краєзнавчий музей. Створений в 1973 р., 

нараховує близько 1800 експонатів основного фонду, що відображають історію 
Ємільчинщини від  ранньоісторичного періоду до сьогодення. Діють 
природничий, етнографічний відділи та музейна кімната присвячена творчості 
Народної артистки України Ніни Матвієнко, в яких можна побачити цікаві 
історичні артефакти та колекції. 

2. Приватна колекція старожитностей жителя села Велика Цвіля Миколи 
Жилюка. Розміщена в селищі Ємільчине. 

3. Музей Хліба села Велика Цвіля. Створений в 1985 р. Зберігаються дуже 
давні  предмети селянського вжитку, унікальні  колекції  зразків  хліба різних 
періодів, рідкісні експонати сільського побуту.  

4. «Криниця совісті» – пам’ятне місце в селі Велика Цвіля. Побудована в 
пам'ять про односельців, яких поглинув молох радянських репресій . 

5. Відділ Ємільчинського народного краєзнавчого музею «ДОТ-
Артилерійський напівкапонір». Утворений 2010 р. на базі колишньої оборонної  
споруди Другої світової війни – Ємільчинського окремого вузлу оборони 
Коростенського укріп району. Приміщення має площу 90 кв.м. та складається із 
14 окремих кімнат, представлено експозиції та експонати, що відображають 
період оборонних боїв Другої світової війни на території Ємільчинщини. 

6. Родинне поховання графів Уварових – пам’ятка історії та 
монументального мистецтва. Графи Уварови – колишні землевласники 
Ємільчинських земель к. ХІХ – поч. ХХ ст., які залишили глибокий слід в 
історії Ємільчиного. 

7. Музей «Матері» в селі Середи, відображає образ та роль жінки-матері 
різних епох. Експозиції побудовані на місцевих історичних подіях та фактах. 

8. Залишки оборонних споруд  періоду Другої світової війни поблизу 
Ємільчиного та інших сіл громади. 

9. Вознесенська церква в с. Велика Цвіля. Памятка архітектури XVІIIст., 
побудована в 1761 р. греко-католиками як каплиця на кладовищі, у 1762 р. 
освячена. Із 1794 р. там молилися як православні, так і католики.  

10. Церква Сергія Радонежського в с. Мокляки. Побудована в 1910 р.  на 
пожертви графів Уварових та місцевих прихожан. Цікава архітектурна споруда 
побудована у псевдоросійському стилі. 

11. Церква Пресвятої Богородиці в Ємільчине. Побудована  в 1839 р. за 
кошти графів Уварових та пожертви місцевих прихожан. Зберігся  давній 
іконостас,  виготовлений за кошти поміщиці Анни Уварової. 

12. Костьол Святого Матея. Унікальна давня будівля, що збереглася з 1908 
р. 



13. Вітровий млин  в с. Мокляки. Збудований в 1910 р. на території 
колишнього фільварку графів Уварових. Викликає цікавість внутрішнє 
обладнання млина, завезене з Франції, яке добре збереглося. 

14. Пам’ятні місця, пов’язані з перебуванням графів Уварових (залишки 
чавунно-ливарного заводу, насип вузькоколійки «конки», залишки водяного 
млина на р. Уборть, господарське приміщення з підвалом, давній дуб, під яким 
відпочивав Уваров, та підвальне приміщення в с. Руденька. 

15. Пам’ятний знак спаленому нацистами у 1943 р. селу Руденька. 
16. Урочище «Гори». Мальовнича  місцевість на березі р. Уборть. Місце 

відпочинку та дозвілля (між селами Підлуби та Рудня-Іванівська). 
17. «Миколинська криничка» – облаштоване джерело, де вода має 

лікувальні властивості, урочище та заказник «Миколинці поблизу села Симони.   
18. Екзотичні кам’яні брили «37-й кілометр», на перехресті шляху Рудня-

Іванівська – Гарти. 
19. Лісова пам’ятка періоду Київської Русі – кам’яні хрести в урочищі 

«Кашпур». 
20. Залишок льодовикового періоду – величезний камінь «Кінь» – 

неподалік колишнього поселення Клинівка,  в лісі «25-ий кілометр» неподалік 
с. Осівка. 

21. «Виток Уборті» – джерело, з якого починається річка Уборть, з 
облаштованим рекреаційним  майданчиком біля села Андрієвичі. 

Крім того, в Ємільчиному проходять обласні фестивалі народної творчості: 
«Поліське перевесло», «Витоки Уборті медові», дитячий обласний фестиваль 
«Лелеченьки». Серед мешканців громади найбільшю популярністю 
користуються народні свята «На Івана, на Купала», «Різдвяна гостина 
запрошує», «Поліська хата-стравами  багата», а також День селища Ємільчине. 

Тобто, на території Ємільчинськоїгромади розташовано низку унікальних, 
але досі мало відомих широкому загалу туристичних принад. Вона має хороші 
об`єктивні дані для розвитку відразу кількох взаємопов`язаних напрямів 
туризму: культурно-пізнавального, молодіжного, зеленого, сільського, 
рекреаційного, спортивного, мисливського, рибальського.Стримуючими 
факторами залишається брак сучасної сервісної інфраструктури,поганий стан 
доріг, і, найголовніше, брак ініціативності та підприємливості місцевих 
жителів. Крім того, послуги що надають досі не є комплексними, діючі та 
потенційні туристичні об`єкти громади майже не поєднані між собою 
туристичними маршрутами,а обізнаність про наявні можливості серед цільових 
груп залишається епізодичною.  
 




