
СІЛЬСЬКІ САДИБИ БЕРЕЗНІВЩИНИ 

№ Назва 
садиби 

ПІБ власника Адреса Телефон Послуги 

1. 

 

 

 

 

 

 

«У Анатолія» 

 

Бурченя Анатолій Тарасович 

с. Маринин,  

вул. Тиха, 5 
0960606584 

0686470219 

Проживання в окремому будинку (9 осіб), 

харчування (за бажанням), домашній хліб, страви на 

замовлення, можливість самостійного приготування 

їжі, відпочинок на березі р. Случ (300 м.) та поблизу 

лісу, великий садок, прогулянки кіньми: верхи та 

бричкою влітку, санями взимку, лижні прогулянки 

зимовим лісом, збирання грибів та ягід, прогулянки 

екологічними стежками, екскурсії по "Надслучанській 

Швейцарії", купання, риболовля з приготуванням 

юшки. 

2. 

 

 

 

 

 

«Батьківська хата» 

 

Лашта Микола Іванович 

с. Маринин,  

вул. Шевченка, 78 

0987913143 

  

Проживання у двомісних літніх будиночках (8 чол.), 

риболовля, збір грибів та ягід, полювання, 

прогулянки лісом та берегом річки, прогулянки 

кіньми верхи та на бричці літом, на санях взимку (на 

замовлення), традиційні українські страви та напої. 

Екскурсії по „Надслучанській Швейцарії". 

3. 

 

 

 

 

 

«У Галини» 

Лашта Галина Іванівна 

с. Маринин, 

вул. Шевченка, 78 
0676016854 Проживання у двомісних літніх будиночках (8 чол.), 

риболовля, збір грибів та ягід, полювання, 

прогулянки лісом та берегом річки, прогулянки 

кіньми верхи та на бричці літом, на санях взимку (на 

замовлення), традиційні українські страви та напої. 

Екскурсії по „Надслучанській Швейцарії" 



4. 

 

 

 

 

Омельчук Микола Олександрович с. Прислучі  

(хутір Минятин) 
0976459651 Проживання у новозбудованому будинку (9 чол.) , 

харчування (за домовленістю), літній душ, 

відпочинок на березі р.Случ, риболовля, збір грибів 

та ягід, прогулянки лісом та берегом річки. До послуг 

відпочиваючих дерев’яна альтанка на воді (12-15 

місць). Екскурсії по „Надслучанській Швейцарії". 

5. 

 

 

 

 

Гривіцка Галина Володимирівна с.Маринин, 

вул. Колгоспна, 15 
0967262756 Садиба знаходиться на околиці села, нараховує 5 

кімнат (на 8 чол.). В будинку є гаряча і холодна 

вода, ванна, телефон. Неподалік розташовані 2 

ставка, сосновий ліс, річка. Окрім проживання та 

харчування до послуг проживаючих відпочинок на 

березі р.Случ, риболовля, збір грибів та ягід, кінні 

прогулянки лісом. 

6. 

 

Літвинчук Майя Володимирівна с.Губків, 

вул. Шевченка, 101 
0961716345 Проживання (9 чол), харчування за бажанням, є 

баня. Можливий відпочинок на березі р.Случ 

7. 

 

Власюк Андрій Дмитрович с.Маринин,  

вул. Тиха, 40 
0963665089 Проживання (8 чол.). До послуг: кухня, літній душ. 

Можливий відпочинок на березі р. Случ, катання на 

човні 

8.  

Коваль Юрій Миколайович 

с.Більчаки, 

вул. Центральна 

0989712883 Проживання (5 чол.). Можливість самостійного 

приготування їжі, мангал, літній душ, відпочинок на 

березі р. Случ. 

 


