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Чернігів – Седнів – Вишеньки – Качанівка –

Тростянець – Сокиринці – Чернігів

Довжина маршруту – 560 км

Графік маршруту (2 дні) :

• 9:00 – 9:10 – збір біля готелю Україна та

виїзд з Чернігова

• 9:40 – 11:40 – Седнів

• 13:40 – 15:40 – Вишеньки

• 16:00 – зупинка в Коропі на обід

• 19:20 – 21:20 – Качанівка

• 21:20 - поселення в готель

• 9:30 – 11:30   – Тростянець

• 11:50 – 13:50 – Сокиринці

• 16:50 – повернення до Чернігова



СЕДНІВ, САДИБА ЛИЗОГУБІВ

• Тип – садиба

• Час заснування – кін. XVII ст.

• Місце - Чернігівська обл., с. Седнів

Садиба козацьких полковників і меценатів
Лизогубів у селищі Седневі Чернігівської
області - досить відомий і відвідуваний
туристами об’єкт культурної спадщини
національного значення. Побачити унікальну
за своїм ландшафтом мальовничу місцину, 

вдихнути п’янкого повітря, яким свого часу
дихали визначні письменники та митці, що
гостювали в Лизогубів до Седнева приїздять
гості з усієї України, ближнього й далекого
зарубіжжяСадиба Лизогубів



Кам’яниця Лизогубів

Альтанка Глібова Садиба Лизогуба та пам’ятник Т.Шевченку



Шевченкова липа Пам’ятник Лизогубам



ВИШЕНЬКИ, ПАЛАЦ РУМ’ЯНЦЕВА-
ЗАДУНАЙСЬКОГО

• Тип – палац

• Час заснування – 1787 р.

• Місце – Чернігівська обл., с. Вишеньки

Палац графа Петра Рум’янцева-Задунайського

у селі Вишеньки Чернігівської області був

збудований у 1787 році та є унікальним, так як

поєднав у собі відразу декілька архітектурних

стилів.

Хоч точних відомостей про творця цього

палацу немає, однак вважається, що його

спроектував відомий російський архітектор

Василь Баженов, а будівельними роботами

керував його учень – Максим Мосціпанов.

Палац Рум’янцева - Задунайського



У архітектурі палацу поєднуються
риси готичного стилю та
рідкісного романтичного напряму
класицизму. Особливістю
романтичного класицизму є
абсолютна відмова від колон та
наявність різноманітних
романтичних декоративних
елементів – шпилів, зубців, 

башточок, які були характерними
для східних архітектурних стилів
та псевдоготики.



Інтер’єр палацу



Обід: кафе «Срібний глобус», м.Короп



Качанівка, Садиба Тарновських 

• Тип - ансамбль

• Час заснування - 70-ті рр. ХІХ ст.

• Місце - Чернігівська обл. Ічнянський р-н, 

с.Качанівка, вул. Глінки, 1

Маєток "Качанівка" є оригінальним

палацово-парковим ансамблем XVIII – XIX 

ст., має багатогранну історію та пов'язаний з

життям багатьох видатних особистостей, 

відноситься до пам'яток архітектури

національного значення. Та й вся околиця

багата на пам'ятки історії та архітектури
Палац Тарновських



Альтанка Глінки«Романтичні руїни»

Георгіївська церква



Інтер’єр палацу



Експонати виставки



Ночівля: готель НІКЗ «Качанівка» с. Качанівка, вул. Глінки



ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ДЕНДРОПАРК

• Тип – пам’ятка садово-паркового

мистецтва

• Час заснування – 1834 р.

• Місце – Чернігівська обл., с.Тростянець

«Тростянець» — є справжнім музеєм

природи, в якому відчувається дух

минулих століть, вважається одним із

найкрасивіших та найвидатніших

ландшафтних парків України та належить

до пам'ятників садово-паркового

мистецтва державного

значення. Cтворений завдяки зусиллям і

коштам Івана Михайловича

Скоропадського.Місток через став



Бюст Скоропадського Усічена колона

Галявина



Сокиринці, Маєток Галаганів

• Тип - ансамбль

• Час заснування - 1831 р.

• Місце –Чернігівсьак обл., с.Сокиринці

Палацово-парковий комплекс у

Сокиринцях є яскравим зразком садово-

паркового мистецтва ХІХ століття, свого

часу відігравав значну культурно-

просвітницьку роль, зберігся до наших

днів майже в первісному вигляді та

належить до пам'яток архітектури

національного значення
Палац Галаганів



Фасад палацу



Готичний місток

Парк

Скульптура
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