
Іванківщина – квітуче Полісся
Іванківщина – це край блакитних озер та зелених лісів, відкритих

ласкавому сонцю луків та просторих полів, край «вод та туманів», де
хитросплетіння річок створили таку дивовижну місцевість, подібних до
якої немає в Європі… 

На високих берегах річки Тетерів у притоці Славутича-Дніпра  за 80
кілометрів від Києва розкинулося мальовниче селище міського типу
Іванків. Перші поселення на території теперішнього райцентру
з’явилися задовго до того, як у 1589 році київський міщанин Тишко
Проскура передав землі над Тетеревом сину Івану, який і заснував
нове поселення. Досі на південно-східному краю селища, де нині
розкинувся мальовничий міський парк, збереглися сліди
давньоруського городища Х–ХІІІ століть. 

Щоб пройнятися духом цього району та краще зрозуміти його
принади, варто зробити невелику мандрівку його дорогами та
стежинами, познайомитися із роботящими та щедрими душею
іванківцями. Подорож обіцяє бути приємною, бо усі населені пункти
району мають дороги з удосконаленим типом покриття. 

Промисловий потенціал району представлений ВАТ «Промінь»,
Іванківським хлібокомбінатом, ДП ТОВ «Інтегдиф», ТОВ «Тетерів», ВАТ
«Іванківський маслозавод», КП «Іванківтепломережа». Будівельний
комплекс району об’єднує 11 будівельних організацій.

Розповідаючи про цю перлину Київського Полісся, неможливо не
згадати про водні плеса ВАТ «Іванківрибсільгосп». Без перебільшення
можна сказати, що випробувати тут своє щастя мріє не один столичний
рибалка.

Іванківці ревно оберігають свою історичну спадщину. У районі діють
два православні храми, віднесені до пам’яток архітектури – церква
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УПЦ Івана Богослова в с. Сидоровичі (ХVІІ ст.) та церква УПЦ КП
Кузьми і Дем’яна у с. Коленці (ХІХ ст.).

Уявити, чим займалися наші пращури в сиву давнину, допоможе
туристична прогулянка з фольклорним ухилом. Адже в селах цього
поетичного краю до сьогодні виготовляють яскраві домоткані килими і
прикрашають оселі поетичними вишивками. Саме на цих традиціях
розквітнув талант народної художниці України Марії Приймаченко,
твори якої свого часу чарували глядачів європейських столиць.

Тож приїздіть на Іванківщину в справах і на відпочинок!
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