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Про стан і перспективи
розвитку туристичнорекреаційної галузі району

Розглянувши подану райдержадміністрацією інформацією про стан і
перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі району, відповідно до статей
43, 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
вирішила:
1.Інформацію районної державної адміністрації про стан і перспективи
розвитку туристично-рекреаційної галузі району взяти до відома (додається).

Голова ради

М.Ливч

Додаток
до рішення районної ради
від 16.06.2016 р. № _____

Інформація
про стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної
галузі району
Свалявщина – один з найперспективніших курортних і туристично– оздоровчих
районів не лише Закарпаття, а й України. Природно-ресурсний потенціал району,
вигідне географічнеположення, наявністьджерелмінеральних та термальних вод,
багата культурно-історичнаспадщина є вагомими передумовами пріоритетного
розвитку індустрії туризму, санаторно-курортного лікування, оздоровлення,
відпочинку, спрямованого на вітчизняних та іноземнихспоживачів.
На території району створена ціла мережа оздоровчих закладів. В регіоні
розвинені майже всі види рекреаційної діяльності: від санаторно-курортного
лікування до відпочинку і різних видів туризму, що здійснюються практично
протягом цілого року.
На базі мінеральних вод стабільно продовжують працювати відомі санаторнокурортні оздоровниці: ,,Сонячне Закарпаття”; ТОВ ,,Сузір’я” (,,Квітка Полонини”);
,,Поляна”; ,,Кришталеве джерело”, оздоровчий комплекс ,,Сонячна долина” та 36
готельно-туристичних закладів.
Матеріально-технічна база вищезгаданих санаторно-курортних та туристичнорекреаційних закладів знаходиться в задовільному стані. Системи опалення,
водопостачання відповідають експлуатаційним вимогам.
До послуг відпочиваючих пропонуються нові комфортабельні готельні
комплекси з комфортними номерами, басейни, мінеральні ванни, тренажерні зали,
тенісні корти, більярд, кафе-ресторани, бари, конференц-зали,салони красоти,
масажні кабінети,солярій, джакузі, прокатні пункти лижного спорядження та
велосипедів, приватні підйомники, прогулянка на конях,ловля риби у ставках та
форельниках тощо.
В районі є в наявності три гірськолижні витяги, а саме: ТОВ ,,Сузір’я”
(санаторій ,,Квітка Полонини”) - 1; ТОВ ,,Лижний центр” c.Поляна; гірськолижний
комплекс ,, Гранд - Поляна” урочище ,,Ведмежий” с.Поляна, при яких діють пункти
прокату гірськолижного спорядження.
Протягом 2015 року закладами туристично-рекреаційного призначення
оздоровлено понад 92 тис.осіб. Загалом за 2015 рік господарюючими суб’єктами
району санаторно-курортної сфери реалізовано послуг на суму понад 178,0
млн.гривень, що становить 108,0 відсотків до аналогічного періоду 2014 року та
відраховано до бюджетів всіх рівнів майже 40,0 млн.гривень.
Заборгованість до бюджетів, Пенсійного фонду та виплаті заробітної плати
відсутня.
У 2015 році завершено будівництво та введено в експлуатацію 4 котеджі для
відпочиваючих в с.Поляна.
Із об’єктів оздоровчо-туристичного комплексу у 2016 році планується завершити
роботи по будівництву, реконструкції та ввести в експлуатацію реабілітаційний центр
в м.Свалява, готельно-ресторанний комплекс в с.Плоске ПП Грошева Д.Д.,
ресторано-готельний комплекс ТОВ „Корона” (Затишок), базу відпочинку в
с.Неліпино ПП Цанька В.І., котеджні будинки ТОВ ,,Золоті полянки” в с.Солочин,

шосту чергу будівництва (вхідної групи) лікувально-оздоровчого комплексу ТОВ
„Сузір’я”, готельні комплекси ПП Сокирка Б.М. та ТОВ „Каскад” в с.Поляна.
Села району мають історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній
побут, даровані самою природою мальовничі ландшафти, лікувально-рекреаційні
ресурси. Мальовничі місця регіону дозволяють вибрати відпочинок за вподобанням:
рибалка, збирання грибів, туристичні походи, екскурсії тощо. Тому сільський
зелений туризм давно практикується на Свалявщині.
Туристів та відпочиваючих готові гостинно прийняти понад п’ятдесят
власників сільських садиб. Базовим ареалом розвитку сільського туризму є села:
Солочин, Ганьковиця, Неліпино, Сасівка, Вовчий, Уклин та Поляна Свалявського
району. Для їхніх послуг пропонуються різні види активного відпочинку. А саме:
басейни, спортмайданчики, різноманітні екскурсійні програми, культурно-масові
заходи, кінний спорт, туристичні маршрути, гірськолижні витяги тощо. Є можливість
харчуватися традиційною закарпатською кухнею, дегустацією домашніх вин,
ознайомитися та придбати вироби народних умільців Свалявщини.
На сьогодні у Свалявському районі такі території та об’єкти природнозаповідного фонду. Зокрема,
лісові заказники:
- «Красна долина» – Свалявський держлісгосп;
- «Пінава» - Свалявський держлісгосп;
ботанічні пам’ятки:
- «Дуб звичайний» - м.Свалява, Свалявська міська рада;
- «Дуб звичайний” – дитячий санаторій ,,Човен” Березниківська сільська рада;
- «Дуб звичайний» - с.Плав’є, Дусинська сільська рада;
гідрологічні пам’ятки (мінеральні джерела):
- № 1 «Гнилий квас» - с.Солочин, Солочинська сільська рада;
- № 3 «Буковинський квас» - с.Солочин, Солочинська сільська рада;
- № 4 «Вовків квас» - с.Солочин, Солочинська сільська рада;
- № 5 «Янкілів квас» - с.Солочин, Солочинська сільська рада;
- б/н «Кадуб» – с.Оленево, Плосківська сільська рада;
- б/н «Квасок» – с.Плоске, Плосківська сільська рада;
- № 1 «Купіль» – с.Павлово, Плосківська сільська рада;
- б/н - Сусківська сільська рада;
- № 1 Міська рада;
- № 2 Міська рада;
- свердловина б/н міська рада;
парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва:
- Парк «Чонок» (урочище «Чонок») – дитячий
санаторій «Човен»
Березниківська сільська рада;
З метою ознайомлення з культурно-історичними пам’ятками району
відпочиваючим пропонується відвідати Михайлівську православну церкву –
пам'ятку дерев'яної культової архітектури ХУІ – ХУІІІ століття, Кирило –
Мефодіївський жіночий православний монастир в с.Драчино, Свалявський
історичний музей. Ознайомитися з ботанічною пам'яткою давньої історії, природи
- дубом, вік якого сягає понад 400 років, форелевим господарством
«Ждимир» с.Вовчий. А також побувати на різних культурно-мистецьких заходах:
святах, концертах, фестивалях, оглядах-конкурсах, виставках, що проводяться в
районі.

Туристичними установами Свалявщини організовуються та проводяться
екскурсії по мальовничих місцевостях урочищ: «Буковина»; «Полонина»; «Завадки»;
сходження на гору «Рожок», «Стой», «Синяк», «Дунавка» тощо.
На Веб–сторінці Свалявського району розміщена інформаційна база
інвестиційних проектів та представлені туристичні об’єкти району.
Туристичний потенціал району було представленона ХІІ Міжнародній виставціярмарку «Тур’євроцентр-Закарпаття – 2015»; святкуванні Всесвітнього дня туризму та
Дня туризму в Україні тощо.
За І квартал 2016 року закладами туристично-рекреаційного призначення
оздоровлено понад 25 тис.осіб та господарюючими суб’єктами району санаторнокурортної сфери реалізовано послуг на суму понад 47,0 млн.гривень та відраховано до
бюджетів всіх рівнів 8,2млн.гривень.
Пріоритетні напрямки розвитку туристично-рекреаційної галузі району:
створення та просуваннятуристичного продукту на внутрішньому і
міжнародномутуристичних ринках;
розвиток та реконструкція дорожньо-транспортної інфраструктури;
розвиток оздоровчо-лікувального туризму на базі мінеральних вод Свалявщини;
розвиток сільського (зеленого) туризму;
розвиток екологічного туризму на основі природо-заповідних територій краю;
сприяння розвитку активних видів туризму (пішохідного, гірського, водного,
гірсько-лижного, водного, кінного тощо) з урахуванням необхідності забезпечення
ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища;
забезпеченнятуристично-рекреаційної галузі району кваліфікованими кадрами;
запровадженнясистеми контролю за роботою туристичних підприємств,
екскурсоводів та гідів-перекладачів, що працюють на території району;
підвищення якості та розширення асортименту туристично-рекреаційнихпослуг;
створення сприятливих економіко-правових та організаційних умов для
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну сферу;
проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди
туристичного потенціалу Свалявшини на світові туристичні ринки;
підтримка фестивального руху на Свалявщині;
активізація міжнародної співпраці у сфері туризму і курортів;
налагодження співпраці між владою, представниками туристичного бізнесу та
громадськістю.
створення безпечних умов для туристів;
міжнародне співробітництво та обмін досвідом в сфері туризму та курортів;
покращення аналітичної роботи у сфері туризму і курортів, запровадження
обов’язкової системи звітності всіх суб’єктів туристично-рекреаційної діяльності
перед місцевими органами влади.
Все це дасть змогу забезпечити раціональне використання національних
туристичних ресурсів,буде сприяти зростанню робочих місць, формувати позитивний
туристичний імідж району в цілому, збільшувати надходження до державного та
місцевих бюджетів.
Зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій має стати одним із пріоритетних
напрямків соціально-економічного та культурного розвитку району. Збільшення числа
внутрішніх та в’їзних туристів повинно стати ефективним інструментом економічного
зростання регіону.

Заступник голови ради

К.Стегура

