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ВСТУП

Туризм є однією з найбільш динамічних і конкурентних галузей економіки, що дозволяє
стимулювати самозайнятість населення, розвивати підприємницьку активність та поліпшувати
загальне соціально-економічне становище громад.
Одним із перспективних напрямків туризму у східній Європі є ”сільський зелений туризм”. Саме цей
вид туризму дозволяє використовувати вже наявні природно-ландшафтні умови території,
історично-архітектурну спадщину та унікальне мульті-культурне середовище громад.
Однак в Україні даний вид туризму ще не набув масової популярності і для українських селян та їх
інвесторів такий вид підприємницької діяльності є досить ризиковою – існує конкуренція з боку
традиційних видів відпочинку населення, невідповідність побутових умов та вартості послуг до
потреб відвідувачів. Також відсутність комплексного та узгодженого підходу з боку суб’єктів
підприємницької діяльності, місцевих та районної влад до розвитку туристичної інфраструктури та
створення позитивного іміджу всієї території стримує розвиток цієї галузі в сільських громадах.
Мета проведення досліджень щодо стану ринку та перспектив розвитку туризму у сільській
місцевості - зорієнтувати місцеве населення, суб’єктів підприємницької діяльності та органів
місцевого самоврядування до проведення комплексної політики по розвитку туристичної галузі,
підготовки туристичних послуг у відповідності до реальних ринкових потреб та залучення
інвестицій до соціально-побутової та туристичної інфраструктури.
Дослідження було проведено у відповідності до завдань ТЗ:
1. Аналіз внутрішніх можливостей територій щодо розвитку туризму в сільській місцевості
−

підготовити, розробити структуру профілю даних щодо природних, рекреаційних,
водних ресурсів та наявної туристичної та соціальної інфраструктури визначених
територій

−

провести збір інформації у відповідності до розробленої структури профілю

2. Аналіз зовнішнього середовища, що впливає на розвиток туризму в сільській місцевості
−

визначити наявність потреб у туристичних послугах у сільській місцевості

−

провести аналіз прямої та непрямої конкуренції на ринку туристичних послуг в сільській
місцевості

−

провести аналіз каналів поширення інформації про надання туристичних послуг в
сільській місцевості

Під час підготовки дослідження були використані наступні методи:
− Desk research (кабінетні дослідження – огляд та аналіз публікацій всіх видів джерел)
− Опитування учасників ринку (господарів сільських садиб, туристичних операторів та
агенцій)
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ЧАСТИНА 1. РИНОК ТА ОСНОВНІ УЧАСНИКИ

1.1 АНАЛІЗ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЗА РЕГІОНАМИ
1.1.1 Галузь та основні сегменти ринку
Туризм, за визначенням, прийнятим Всесвітньою туристською організацією - це діяльність осіб, які
здійснюють поїздки і перебувають у місцях, що знаходяться за межами їх звичайного середовища
на термін від 24 годин до одного року, з будь-якою метою, але без здійснення діяльності, що
оплачується з джерел, які знаходиться у місці відвідання.
В Україні у відповідності до Закону України „Про туризм” та „Методики розрахунку обсягів
туристичної діяльності” (що затверджена спільним наказом Держтурадміністрація України і
Держкомстат України від 12.11.2003 № 142/ 394), туристичний ринок сегментують в залежності від
місця отримання туристичних послуг та від мети відвідування.
В залежності від місця отримання туристичних послуг, виділяють такі види туризму: внутрішній,
іноземний (в’їздний) туризм та зарубіжний (виїзний) туризм.
−

Внутрішній туризм – це поїздки відвідувачів-резидентів за межі свого звичайного
середовища, але в межах своєї країни (подорожі в межах України осіб, які постійно
проживають в Україні)

−

Іноземний (в’їздний) туризм – це поїздки відвідувачів-нерезидентів у регіони, що
знаходяться за межами їх звичайного середовища (подорожі в межах України осіб, що не
проживають постійно в Україні)

−

Зарубіжний (виїзний) туризм – це поїздки осіб-резидентів в країни, які здійснюють
перебування у місцях, що знаходяться за межами їх країни і за межами їх звичайного
середовища (подорожі осіб, що постійно проживають в Україні, за межі митної території
України)

Примітка: звичайне середовище – місцевість у безпосередній близькості від місць проживання, роботи та навчання
відвідувача або інших місць, що часто або регулярно ним відвідуються. Для більшості мешканців прикордонних
територій звичайним середовищем є прикордонні території обох суміжних держав. Значна частина мешканців мають
джерела життєзабезпечення саме на території суміжної держави.

В залежності від мети відвідування виділяють службовий туризм, організований туризм та
приватний туризм.
−

Службовий (діловий) туризм – викликаний службовою необхідністю або діловим
інтересом, стосується службових відряджень, у т.ч. в роботі засідань, конференцій,
конгресів, ярмарок та виставок, у професійних спортивних заходах, виступах з лекціями і
концертами, ділових переговорах, навчальних заходах, дослідницької діяльності, інших
заходах, що пов’язані з роботою або професією відвідувача.

−

Організований туризм - індивідуальна або колективна поїздка, організацією якою та
формуванням пакету послуг, що надаються відвідувачу, займається суб’єкт туристичної
діяльності. Ці поїздки, як правило, мають пізнавальний, рекреаційно-оздоровчий або
розважальний характер.

−

Приватний туризм - індивідуальні поїздки, організованої відвідувачів самостійно, без
залучення туристичного підприємства до організації подорожі. Це поїздки для відвідання
знайомих і родичів, часті у обрядових заходах, паломництво, отримання послуг з
лікування, тощо.
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В світовій практиці визначають 6 категорій туризму ((Smith V. Hosts and Guests / University of
Pennsylvania Press. -Philadelphia, 1977.)
1. Етнічний туризм – це подорожі, що здійснюються з метою вивчення культури та образу життя
рідких або екзотичних народностей. Вони включають до себе відвідання помешкань, культових
церемоній і можлива участь у релігійних ритуалах.
2. Культурний туризм – це подорожі, що здійснюються з метою вивчення, а якщо і можливо і в
житті народі. В цьому випадку туристичний центр організовує дегустацію блюд в сілких готелів,
костюмовані фестивалі, фольклорні танці, демонстрацію предметів мистецтва та ремесла
3. Історичний туризм – тури, що включають ознайомлення з досто прімечательностями країн,
музеями, соборами та іншими культовими спорудами
4. Екологічний туризм – акцент направляється на вивчення природних достопремечательностями.
Подорожі, що здійснюються з метою „спілкування з природою”, в основному мають географічний
характер. На місцях туристам пропонуються пішохідні прогулянки або прогулянки верхом на конях,
альпінізм, плавання на байдарках, мешкання в табірних містечках, фотографування прекрасних
краєвидів.
5. Рекреаційний туризм – це подорожі, що здійснюються з метою відпочинку, тобто прийняття
сонячних ванн, плавання, соціальні контакти в спокійних обставинах, участь у спортивних іграх.
6. Діловий туризм – це подорожі, що здійснюються з метою участі у конгресах, зборах, семінарах
та інших заходах, що здійснюються діловою метою та можуть комбінуватися з іншими видами
туризму.

У відповідності до проекту закону України ”Про сільський зелений туризм”, даний вид туризму
визначають як відпочинковий вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у
сільській місцевості (селі) та отримання ними послуг сільського зеленого туризму (послуг з
бронювання, розміщення, харчування, інформаційного обслуговування, інших видів послуг, що
спрямовані на задоволення потреб туристів). Дані послуги надаються сільським господарем
(членом особистого селянського, особистого підсобного або фермерського господарства).
Сільський туризм можна віднести до одного з видів приватного внутрішнього та в’їздного
(іноземного) туризму (у відповідності до „Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності”) та
одним із підвидів культурного, екологічного, рекреаційного, історичного та ділового туризму.
Сільський туризм як окремий туристичний напрямок став розвиватись в Європі з початку 70-х
років, особливої популярності він набув у Франції, Хорватії, Іспанії, Італії та Румунії. Даний вид
послуги був запропонований туристичними агенціями для городян зі середнім достатком, до
ключових особливостей якого був відпочинок від міського шуму у сільській місцевості, споживання
свіжо вирощених продуктів харчування (фрукти, овочі, парне молоко, свіже вино) та знайомство з
сільським побутом та приймати участь у сільській праці. Туристичні агенції стали пропонувати на
вибір безліч сільських будинків, замків. Європейський сільській туризм приносить від 10% до 20%
від загального доходу туристичної індустрії, а 35% жителів ЄС віддають перевагу відпочинку у селі,
де порівняно за невеликі гроші можуть «повернутися до природи», зануритися в атмосферу
народних ремесел, кухні та фольклору.
В Україні розвитком сільського або „зеленого туризму” стала займатися західні регіони, де ця
послуга стала популярна ще з 2002 року (реєстрація зелених садиб почалась з 2004 року”).
Приблизно більш ніж 1 млн. туристів та екскурсантів прибуває щорічно. Одночасно, наприклад в
Закарпатській області, в садибах можуть розміститися 6 тис. туристів – це 60-65% туристів що
перебувають в Закарпатській області. Середній строк проживання у садибах від 3,6 до 4,7 ночей.
Асортимент послуг, що надаються садибами за останні два роки виріс у 5-ть разів (за даними
голови Івано-Франківської спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні –
П.Гришевського).
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Діловий вид туризму (Business Travel) за міжнародними виміром є досить новим видом бізнесу. В
якості самостійного та високодохідного напрямку бізнесу стали його відзначати у Європі та США в
70-80 роки. На Російському та Українському ринку даний вид туризму став розвиватися з середні
90 років. В Російській Федерації обсяг ділового туризму щорічно зростає на 20-25% та становить
75-100 млн. дол. США.
Як зазначається на Інтернет-ресурсі для професійних організацій, в 2007 році попит на діловий
туризм в Україні збільшився у півтора-два рази. Експерти відмічають, що в 2006 році більш ніж 200
українських компаній скористались послугами у сфері ділового туризму. В 2006 році загальний
обсяг туристичного ринку збільшився на 26% та досяг 3,5 млрд.грн. За різними оцінками, діловий
туризм займає 6-8% ринку (210-280 млн. грн. на рік). За даними минулого року Україну відвідали
14,5 млн. іноземних туристів, із яких 801,7 тисяч приїхали з діловим візитом. Збільшення ринку
ділового туризму в Україні, за думкою експертів, значно стримується із-за відсутністю приміщень
для проведення масштабних бізнес-заходів.

1.1.2 Ємність ринку, тенденції розвитку ринку
Розвиток туристичної та курортної сфери України впродовж останніх років характеризується
позитивною динамкою: зростають обсяги в’їзного (іноземного) та внутрішнього туризму,
підвищується ефективність господарської діяльності підприємств та продуктивність праці.
Основні показники розвитку туристично-рекреаційної сфери
Показник
В’їзний туризм 1, млн. осіб
Внутрішній туризм 2, млн. осіб
Завантаженість засобів розміщення 3, %
Обсяг туристського споживання 4, млн. грн.
В т.ч. обсяг туристичних послуг 5, млн. грн.
(туроператори, турагенти, готелі та
оздоровчі заклади)

2004

2005

2006

2007 прогноз

15,6
8,1
28-32
34898,3

17,6
8,3
30-35
37572,5

18,9
8,3
30-35
42 000

17,6
7,7
20-25
40 000

4470,5

5154,2

6 200

6 200

В 2006 році обсяг туристичних послуг, що були надані учасниками ринку - туроператори, турагенти,
готелі та оздоровчі закладами, дорівнював 6 200 млн.грн.
Обсяг туристичних послуг, наданих туроператорами турагентами України, у 2006 році збільшився
порівняно з 2005 р. на 23 %, склав 3,4 млрд. грн. Платежі до бюджету в 2006 році збільшились
порівняно з 2005 роком на 19 % становлять 134,8 млн. грн.
Протягом 2006 року в санаторно-курортних закладах України оздоровлено понад 3,3 млн. осіб (на
11,3 тис. осіб більше, ніж у минулому році), в тому числі 15 % - іноземні громадяни.
Найчисельнішою групою іноземних відпочиваючих є росіяни – 68 % від загальної кількості
оздоровлених іноземців. Традиційно до українських санаторіїв приїжджають відпочивати
громадяни Молдови та Білорусії, (12 % та 11 % від загальної кількості). На четвертому місці
громадяни ФРН, на п’ятому – Казахстану, далі – Польща, США. Переважна більшість іноземців
(65%) обирають санаторії Криму. Заклади Одеської області обслуговують 15 % іноземних

1
За даними Адміністрації Держприкордонслужби України, форма № 3-ПВУ.
2 За даними Держкомстату України.
3 За даними Держкомстату України.
4 За розрахунками згідно з Рекомендаціями по статистиці туризму, затвердженими Статистичною комісією ООН.
5 За даними Держкомстату України.
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відпочиваючих, Львівської області – 8 %. Таким чином, на три головні рекреаційні регіони України
припадає 88 % іноземців, оздоровлених національними санаторно-курортними закладами.
Сукупний дохід від експорту туристичних послуг України та від внутрішнього туристського
споживання у 2006 р. становив 37,6 млрд. грн., що на 8 % більше від попереднього року.
Згідно статистичних даних, протягом 2006 року лише туристичними підприємствами України
обслуговано 3,4 млн. туристів (на 16 % більше, ніж за 2005 рік) та 1,8 млн. екскурсантів (на 6 %
більше, ніж у 2005 році).
Туристичне споживання – споживання вироблених різними галузями економіки товарів та послуг
для задоволення потреб туристів. У грошовому вимірі це вартість сукупності товарів та послуг, що
споживаються туристами (відвідувачами) для задоволення туристичних потреб.
Туристичне споживання у вартісному вимірі складається із сукупності туристичних витрат, до
складу яких відносять наступні:
− комплексні тури (пакет послуг)
− послуги розміщення (короткотермінового проживання)
− харчування та напої
− послуги пасажирського транспорту
− екскурсійне обслуговування
− послуги перекладача
− організаційні послуги ту оператора та турагента
− рекреаційні, культурні, розважальні, спортивні заходи
− придбання сувенірної продукції, фототоварів, відвідання магазинів
− страхування
− інші (у т. ч. фінансові послуги, оренда транспортних засобів, тощо)
Обсяги туристичного споживання за 2000-2006 роки збільшився в 2,3 рази в в 2006 становив
42 000, млн. грн. Найбільше споживання забезпечують іноземні відвідувачі та туристи – 78,4%.
Внутрішній туризм забезпечив 13,5% від загального обсягу споживання.
Обсяги споживання товарів і послуг туристичної та інших галузей економіки на митній території
України, забезпечені внутрішніми та міжнародними потоками відвідувачів, за 2000-2004 р. млн. грн.
2000
2001
2002
2003
2004
Споживання, забезпечене:
в'їзним туризмом
4431,44
4356,61
4459,3
4585,53
27342,97
внутрішнім туризмом
2 668,78
2 770,2
2 727,59
2 647,47
4 713,33
виїзним туризмом
262,47
116,37
92,49
107,19
2713,7
транзитними одноденними
відвідувачами України
47,72
47,72
17,36
5,33
128,28
Загальний обсяг туристського
споживання

1.1.3

17 823,29

21246,92

24093,42

28 464,64

34898,28

Структура туристичних потоків в Україні та за регіонами

За 2000-2006 роки обсяги туристичних потоків в Україні зросли на 66,7%. Такий ріст був
забезпечують завдяки збільшення потоків іноземних туристів – кількість іноземних туристів, що
відвідала Україну збільшився з 6,4 млн. осіб у 2000 р. до 18,9 млн. осіб у 2006 році.
В загальних туристичних потоках в Україні доля внутрішнього туризму становить 18,8% (2006 рік),
хоча в абсолютних показниках спостерігалась позитивна динаміка щодо збільшення показника на
25,7% (кількість туристів збільшилась з 6,58 млн. у 2000 році до 8,3 млн. у 2006 році) однак в
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загальність структурі доля внутрішнього туризму зменшилась з 24,9% у 2000 році до 18,8% у 2006
році.
Туристичні потоки в Україні за 2000-2006 рр.
2000
2001
В'їзний (іноземний)
туризм, тис. осіб
6 430,9
9 174,2
% до загальної
кількості
24,3%
29,7%
Виїзний
(зарубіжний) туризм,
тис. осіб
13 422,3 14 849,0
% до загальної
кількості
50,8 %
48,0%
Внутрішній туризм,
тис. осіб
6 581,3
6 898,5
% до загальної
кількості
24,9%
22,3%
Туристичний потік,
всього, тис. осіб
26 434,4 30 921,7

2002

2003

2004

2005

2006

10 516,7

12 513,9

15 629,2

17 630,8

18 900,3

32,4%

35,9%

39,8%

41,6%

42,9%

14 729,4

14 794,9

15 487,6

16 453,7

16 875,3

45,4%

42,4%

39,4 %

38,8%

38,3%

7 178,9

7 562,4

8 147,7

8 300,0

8 300,0

22,1%

21,7%

20,8 %

19,6%

18,8 %

32 424,9

34 871,2

39 264,5

42 384,8

44 075,6

Динаміка туристичних потоків в Україні за 2000-2006 р., тис.осіб
20 000,0
18 900,3

18 000,0
16 000,0

15 487,6

14 729,4

14 000,0

тис. осіб

16 875,3

13 422,3
15 629,2
10 516,7

12 000,0
10 000,0
8 000,0

8 300,0

6 430,9
8 147,7

6 000,0
7 178,9

6 581,3
4 000,0
2 000,0
0,0
2000

2001

2002

В'їзний (іноземний) туризм

2003

2004

Виїзний (зарубіжний) туризм

2005

2006

Внутрішній туризм

У 2006 році Україну відвідали 18,9 млн. іноземних туристів. На тлі уповільнених загальних темпів
зростання потоку туристів з країн ЄС збільшився на 1,9 млн. осіб, а темп приросту становив 44%.
Частка турпотоку, що припадає на країни СНД, скоротилася з 69% до 62%.

У відповідності до мети відвідання України, то найбільше іноземних туристів приїжджає до України
у приватних цілях (87,8% в 2006 році). Найбільш туристів приїжджає з Росії (34%), Польщі (21%),
Молдови (16%), Білорусії (11%) та Угорщини (6%).
Більшість українців виїжджають за кордон у приватних цілях (86,6%) Серед найбільш популярних
країн залишається Росія (35%), Польща (27%), Угорщина (11%), Білорусь (8%), Молдова (7%),
Туреччина, Словаччина та Румунія (по 2%)
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Розвиток внутрішнього туризму за 2000-2004 рр.
2000
Підприємства готельного
господарства
2 928 950
Санаторно-курортні (оздоровчі)
заклади, особи, оздоровлені
протягом тривалого часу
2 524 215
Санаторно-курортні (оздоровчі)
заклади, особи, які оздоровлені
протягом 1-2 днів
38 431
Дитячі табори, особи
1 004 578
Приватні засоби розміщення
85 126
Всього внутрішніх туристів, осіб
6 581 300

2001

2002

2003

2004

3 096 047

3 102 366

3 189 590

3 194 669

2 488 922

2 556 926

2 556 546

2 508 819

192 823
1 055 397
65 305
6 898 494

222 029
1 235 305
62 333
7 178 959

218 150
1 534 934
63 233
7 562 453

215 493
2 183 904
44 837
8 147 722

Кількість внутрішніх туристів, що користувались приватними засобами розміщення за 2000-2004
роки скоротилась на 47,3% - з 85,1 тис. осіб у 2000 році до 44,8 тис. осіб у 2004 році. Значно виріс
показник щодо користуваннями послуг підприємствами готельного господарства.
Чинниками, що сприяли зростанню обсягів в’їзного та внутрішнього туризму в минулі роки, були:
розвиток міжнародного співробітництва в сфер туризму, відкритість кордонів України та рекламноінформаційні заходи, що активно проводились у 2003-2004 роках.
В регіональному розрізі, 40,1% туристів, що були обслуговані через туристичні агенції т оператори,
припадають на м. Київ (в 2006 році через тур агентства та оператори м. Києва було надано
туристичних послуг 1498,8 тис. осіб, причому 13,8% послуг з ’їздного (іноземного) туризму, 60,1% з закордонного (виїздного) та 26% з внутрішнього туризму.
Основою столичного туризму був залишається в'їзний туризм, оскільки сьогодні Київ відвідують
туристи з 142 країн світу. Місто може запропонувати гостям близько 100 екскурсій. Київ завжди
славився своїми туристичними прикрасами, як приваблювали не лише іноземців, але жителів з
інших областей України. Окрім традиційних туристичних місць, туристів завжди приваблювали
також Київські паркові зони, адже Київ має 21 зону відпочинку 58 курортних закладів, насамперед
в Конча-заспа та Пуща-водиця.
На Київську область припадає лише 8,7 тис. туристів (0,23% від загальної кількості туристів по
Україні по Україні, 2006 рік), в основному, в’їздних та внутрішніх туристів. Київська область займає
останнє, 27 місце, серед регіонів України по кількості обслугованих туристів (через туристичних
операторів та турагентів).
В регіональному рейтингу Житомирська область займає передостаннє, 26 місце по кількості
обслугованих туристів. В Житомирській області в 2006 році тур агентствами та операторами було
обслуговано 11,9 тис. туристів (0,32% від загальної кількості туристів по Україні). Найбільшу частку
з яких складають внутрішні туристи (77,1%).
Незважаючи на всю сторичну цінність своїх пам’яток та прекрасні краєвиди для розвитку
туристичної галузі, Чернігівщина за багатьма показниками знаходиться на останніх місцях серед
регіонів Україні (2006 рік): по кількості обслугованих туристів – 22 місце, по кількості екскурсантів –
22 місце, за обсягом реалізованих туристичних послуг – 23 місце.
В 2006 році туристичні послуги на Чернігівщини надавало 36 підприємств, які обслуговували 37,8
тис. туристів, із яких 75% в основному були послуги із внутрішнього туризму.
Щодо турів вихідного дня місцеві агенції пропонували Качанівку (історико-культурний заповідник),
Тростянець (дендрологічний заповідник), Сокиринці, Батурин (Гетьманська столиця), Ніжин
(картинна галерея, художній, краєзнавчий та музей пошти), Мена (зоопарк)”.
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1.2 ОСНОВНІ УЧАСНИКИ РИНКУ (ТУРИСТИЧНІ АГЕНЦІЇ ТА ТУР ОПЕРАТОРИ)
1.2.1 Туристичні агенції та туроператори
В туристичній та курортній сфері нараховується понад 8,5 тис. підприємств: 4,3 тис. суб’єктів
туристичної діяльності (турагентств туроператорів, що надавали послуги); 1,2 тис. готелів та інших
місць для короткотермінового проживання; 3,3 тис. санаторно-курортних закладів.
Станом на 01.01.2007 пройшли сертифікацію 1123 засобів розміщення, в т.ч.: п’ятизіркових – 5,
чотиризіркових – 31, тризіркових – 76, двозіркових – 43, однозіркових – 42, решта 926 підприємств
мають сертифікат на відповідність вимогам безпеки.
В 2006 році кількість підприємств, що надавали туристичні послуги 3052 одиниць, середній обсяг
послуг на 1 підприємство склало 1240,3 тис. грн.
27% туристичних підприємства знаходяться у м. Києві, і з кожним роком Продовжується тенденція
щодо їх збільшення. В Київській та Житомирській областях, навпаки кількість підприємств
скоротилась.
1 пів. 2007

2005

2006

2828
975,9

3052
1240,3

3064
651,1

749,0
1890,3

841,0
2559,9

828,0
1452,2

Київська область
− кількість підприємств
− обсяг послуг на 1 підприємство, тис. грн

39
397,9

30
568,0

28
428,2

Житомирська область
− кількість підприємств, од
− обсяг послуг на 1 підприємство, тис. грн

26
234,2

29
265,7

28
143,6

Чернігівська область
− кількість підприємств, од
− обсяг послуг на 1 підприємство, тис. грн

34
253,8

36
315,4

42
167,9

Полтавська область
− кількість підприємств, од
− обсяг послуг на 1 підприємство, тис. грн

57
447,4

67
606,1

74
257,2

Всього по Україні, од.
− кількість підприємств, що надавали
послуги, од.
− обсяг послуг на 1 підприємство, тис. грн.
в т.ч.
м. Київ
− кількість підприємств, од
− обсяг послуг на 1 підприємство, тис. грн.

Для визначення характеру та можливого впливу туристичної галузі на розвиток туризму в сільській
місцевості, з 1 листопада по 1 грудня 21 листопада по 3 грудня 2007 року були проінтервюіровані
у телефонному режимі туристичні агенції Київської, Чернігівської та Житомирської областях.
Мета опитування полягала у визначені найбільш популярних туристичних продуктів, наявності
пропозицій щодо екскурсійних поїздок по своєї області та країні, зацікавленості у співпраці з
власниками „садиб”.
Під час дзвінка до туристичної агенції була використана легенда: ”Добрый день, я с друзьями
хотела бы куда-нибудь съездить, на выходные, что можете предложить?» А у вас есть
9

предложения по поводу отдыха в частных домах, «садыбах»? А экскурсионные поездки по
близлежащим областям есть?”.
Під час такого інтерв’ю була отримана інформація у наступному розрізі:
− назва турагентства
− контактний телефон
− пропозиції клієнтам щодо которкотермінових поїздок (або турів вихідного дня)
− наявність пропозицій по відпочинку у сільських садибах;
− екскурсійні поїздки по найближчим територіям та містам, районам, областям України,
та взагалі по пріоритетам наявних пропозицій по турам.
Примітка: інтерв’юер туристичних агентств по Київській, Житомирській та Чернігівській областям Тихомирова (менеджер по зв’язкам з громадськістю ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»).

Олена

Київська область
В Київському районі були опитані 11 туристичних агенцій (додаток №3 «Пропозиції турагентств
Київської області»), що розташовані у Святошинському районі, містах: Бровари, Боярка, Біла
Церква, Фастів, Славутич та м. Київ.
Найбільшим попитом користуються пропозиції щодо відпочинку у Польщі, Чехії, Єгипті, Карпатах
та Скандинавії. Щодо питань по наявність турів по Україні, було зроблений акцент на «відсутність
сезону», хоча 3 агентства запропонували Львів (з екскурсіями на 6 днів, виїзд з Києва), Кам’янецьПодільський та Чернівці (Хатинська кріпость та Кришталеві печери), Умань (але весною з заїздом
на страусину ферму), Новий рік запропонували відпочивати у Карпатах (на 2 дні, вартість біля 800
грн. з проїздом та харчуванням на 1 особу) та Чернігів (але тільки на 1 день, пропозиція дійсна з
березня, ціни це не встановлені)
Користується попитом святкування Новий року у Карпатах, й замовляти необхідно місця
заздалегідь за 3 місяці.
Щодо поїздок по Київській області, тільки одна з туристичних фірм відмітила, що:
- може організувати в індивідуальному порядку, але було відмічено, що зараз «не сезон», та
висунула умову щодо набору групи не менш ніж 20-ти осіб;
- може також в індивідуальному порядку організувати відпочинок в садибах, але цим
напрямом ще не займались.
При опитуванні більшість турагентств відмітила, що «легше організувати відпочинок за кордоном
(можна отримати „гарячу” путівку на 5 днів за 300 дол. США), ніж знайти тур «вихідного дня» десь
по українським містам». Пояснюють таку тенденцію тим, що в Україні немає агенцій, що
займаються професійно займаються внутрішнім туризмом та садибами. Одна агенція
запропонувала перепродавати такі тури.
Під час опитування декілька тур агентств рекомендували звернутися до «Київоблтурист» агентство яке може організувати індивідуальні тури по України але для групи не менш ніж 20 осіб.
Працівник одного з агентства в м. Біла Церков взагалі був здивований що цікавляться турами по
найближчим областям та виказав: «кому це взагалі може бути цікаво?».
Матеріали опитування представлені додатку № 1.

Чернігівська область
Було опитано 8 туристичних агентств Чернігівської області.
Опитані турагентства спеціалізуються на продажі турів за кордон (Турція, Єгипет, Туніс , Угорщина
та Чехія) по Україні запропонували тільки Львів, Карпати, Київ та Чернігівську область (якщо виїзд
на декілька днів, то рекомендовано все оглядати на своєму транспорті).
В 5-ти агентствах взагалі не змогли нічого запропонувати щодо відпочинку на території України та
взагалі на питання щодо наявності пропозицій на відпочинок „у садибах” представниця одного із
агентств відмітила, що «нашім це взагалі не потрібно (хватає свої дачних ділянок, і це може бути
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потрібно тільки іноземцям». Представники двох агентств відмітили, що «у даний час таких послуг
не надають, але в майбутньому планують працювати в цьому напрямку».
Агентство «Зіма-Літо-Тур» пропонує відпочинок в садибі (вартість – 500 грн. за добу в окремому
домі) без харчування (продукти з собою, або у місцевому магазин) та пропонують зв’язуватись
безпосередньо з господинею. Одночасно попереджають, що на Новий рік все заброньовано та
взагалі необхідно бронювати дім мінімум за тиждень. При цьому розповідають про наявність всіх
умови проживання. Взагалі садиба користується попитом та господар будує вже другий будинок,
який планують закінчити до Нового року.
В «Чернігів – Тур» (м. Чернігів) запропащували 12 варіантів одноденних екскурсійних поїздок
(Тростянець, Качанівка, Новгород-Сіверський, Пирогове) вартістю від 60 до 80 грн. ( з послугами
екскурсовода та транспортом), з можливістю харчування в любому обраному екскурсантами місці.
Замовлення таких поїздок приймають на 4-7 днів та з передоплатою на організаційні витрати 2040%.
Результати опитування представлені додатку № 2.

Житомирська область
Результати опитування 12 туристичних агентств Житомирської області (додаток №3 ) свідчать про
те, що крім відпочинку у Карпатах ніхто не зміг запропонувати ніяких інших маршрутів по Україні.
Представники місцевих агентств здивувалися питанню щодо наявності екскурсій по навколишніх
областях, та відповіли, що так поїздки можна організувати самостійно і «навіщо за це комусь
платити?». Питання щодо екскурсій по області, а також зеленого або сільського туризму
прокоментували таким чином: «Що ви! У нашій області такого немає!».
Пропонують тури до Карпат – умови різні (в залежності від терміну прибування та кількості осіб),
але все організується тільки з Києва. Так наприклад, в одному з агентств запропонували тур
«вихідного дня» - виїзд з Києва в п'ятницю ввечері, повернення до Києва в понеділок. Квитки на
потяг до Івано-Франківська купують самостійно. Вартість поїздки – 480 гривень за проживання у
двомісному номері з триразовим харчуванням. Після різдвяних вихідних – пропонують тури до
Польщі.
Тільки одна компанія - ДП «Житомир-Турист» (м. Житомир) займається організацію екскурсійних
поїздок по Україні по маршрутам: Почаєв, Кам’янець-Подільський, Вінниця. Але відмітили, що
можуть організувати поїздку в любе місце або район. Всі поїздки тільки однодобові - зранку
автобус забирає групу із зазначеного місця, а в вечорі привозить зворотно. Вартість 1 туру – 3200
грн. за 40 чол. мінімум. В цю суму входить оренда автобусу та послуги екскурсовода. В агентстві є
прейскурант турів та їх вартості але по телефону цю інформацію надати не захотіли. Харчування
організується окремо за окрему платню в любому обраному клієнтами місці. Такі тури необхідно
замовляти заздалегідь – мінімум за 3 дні.

В сфері ділового туризму займаються консалтингові та інші посередницькі компанії, які надають
послуги підприємствам та колективам із організації заходів та конференц-сервіса: фестивалів,
конференцій, тренінгів, виїзне харчування (кеттеринг), пікнік, барбекю, банкети, фуршети, весілля,
корпоративні свята та розважальні заходи.
Всі професійні компанії знаходяться у м. Києві, і деякі із них вже зробили свої представництва по
іншим містам України. Сфера діяльності – вся Україна, однак найбільші заходи проводять в м.
Києві на найближчих від Києва районах.
Найбільш широкий асортимент послуг пропонують: „Новий стандарт”, „Світ ідей”, студія „світ Свят”,
„Океан -9”, консалтингова група "Живе Діло" (раніше Група Компаній "NORDIC").
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1.3 АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ

Серед базових послуг в сфері ”сільського зеленого туризму” можна визначати послуги з
розміщення, та харчування туристів в сільській місцевості в приватних будинках, що називаються
”сільськими садибами”.
В якості прямих конкурентів будуть виступати ”сільські садиби”, що знаходяться в межах однієї
територіальної одиниці (конкуренція по територіальному признаку) або орієнтовані на один
цільовий сегмент споживачів (конкуренція по ”продукту”, в межах ”одного або декількох сегментів
ринку”). Таки види прямої конкуренції виникнуть після появи масового попиту на даний вид
відпочинку, сформованого ринку послуг та визначених сегментів та чіткого позицінування
власників сільських садиб на обраному сегменту відповідності до потреб цільового клієнта.
Тому більш значимий вплив на даний вид туризму буде здійснюватися з боку непрямої конкуренції
(як для приватних осіб, так і для окремих колективів):
− для задоволення потреб ”із організованого розміщення за межами міста” – пансіонати
та будинки відпочинку, готелі, приватні квартири на „добу”,
− для задоволення потреб „із приватного (неорганізованого) розміщення за межами
міста” – приватні дачі та палаткові містечка.
Інформація щодо 15 баз відпочинку та заміських оздоровчих комплексів по Київській області
надано у додатку №4.
Розвиток готельного бізнесу.
Український готельний бізнес динамічно розвиватиметься, особливо швидко йде будівництво
невеликих по місткості готелів на 200–400 номерів.
Всього сертифікати категорії в Україні мають 148 готелів, з них — тільки дві 5-зірочні — «Прем'єр
Палац» в Києві та «Донбас Палас» в Донецьку. Будівництво 5-зірочного готелю вартістю 20–25
млн. євро також планується в Івано-Франківську.
В 2004 р. інвестиції в готельний сектор офіційно склали порядку 800 млн. грн., що в 2 рази більше,
ніж в 2003 р. Проте, за даними Держтурадімінстрації, ця цифра значно більше. В Україні офіційно
зареєстровано 1218 готелів, як звітують в Держкомстат формою 1-готель, а також 3,2 тис.
санаторно-курортних оздоровчих установ, які зареєстровані як юридичні особи, та ще близько 4
тис. фізичних осіб звітують перед податковою інспекцією формою 1-послуга.
В Україні розширюється сектор елітних готелів. Що стосується рядових споживачів, ними, звичайно
ж, більш затребуваний сегмент «середіній мінус» — дві зірки. Таку готельну послугу популяризував
у всьому світі хостел-рух (нostel — в переклад з англійського — молодіжний готель або база
відпочинку). В Україні вже діє Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація, вона укладає контракт з
гуртожитками, як в період канікул працюють як „готель”. У Україні вже діють шість хостелів для
індивідуальних гостей груп: у Києві (Міжнародний хостел-apartment «Ярослав», Міжнародний
хостел «Київ», що відкрився 1 червня цього року), в Львові (Міжнародний хостел «На Архипенка»,
Міжнародний хостел «Перлина», сезонний хостел «Банківська академія»), в Криму —
Севастопольський Міжнародний хостел «Балаклава». Також відкриті два хостела тільки для груп: у
Києві (Хостел для груп «Караван» і Черкасах (хостел «Модус»). Однак не дивлячись на існування
стабільного попиту на недорогі готелі, цей ринок залишається порожнім. У Києві налічується 400
місць в п'яти хостелах, бронювати місця потрібно мінімум за два тижні.
Розвиток хостельного бізнесу стримують наступні фактори:
− низький рівень рентабельності (середня рентабельність є на рівні 3–4%)
− неможливість налагодити співпрацю з туристичними фірмами щодо розміщення
іноземних та вітчизняних туристів
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−

відсутність попиту зі сторони потенційних ”хостельних” клієнтів на послуги туристичних
фірм (біля 70% подорожуючих – індивідуальні туристи)

В 2004 році ціни в українських готелях вварюються від 30–40 грн. (у гуртожитках готельного типа)
до 100–400 у висококласних готелях. У Києві достатньо висока вартість мешкання в готелях
пояснюється їх дефіцитом на столичному ринку. Високі ціни на готельні послуги також багато в
чому обумовлені відносно довгим терміном повернення інвестицій в готельну сферу — термін
окупності в середньому близько семи років.
На території міста Києва розташовано 112 підприємств готельного господарства різної форми
власності і відомчого підпорядкування, серед яких більше половини належить готелям малої
місткості. Малі київські готелі — це переважно підприємства, як не мають відповідної категорії
(75% з загальної сукупності), проте це не заважає їм займати своє місце на ринку послуг.
Малих готелів столиці припадає на частку 9,4% реалізованих готельних послуг, 5% від загальної
суми прибутків, загальний рівень використання номерного фонду цієї категорії готельних
підприємств за останні роки є вищим, ніж у великих готелів (майже 75%). При цьому тенденція
збільшення основних показників розвитку малих готелів мста Києва в загальній сукупності за
останні роки є позитивною.
В період з 1 листопада по 1 грудня було здійснений запит цінових пропозицій по вартості
готельних послуг в Київській, Чернігівський та Житомирській областях.
По Київській області було опитано 43 готелів, в Житомирській області –26 готелів, в Чернігівський
області – 10 готелів. Результати опитувань представлені у додатках №5-№7.
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1.4. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
Стратегічними пріоритетами в розвитку туризму і курортів були визначені наступні:
−
формування ефективних правових, організаційних та соціально-економічних засад реалізації
державної політики у сфер туризму курортів;
−
пріоритетність внутрішнього в'їзного туризму та екскурсійної діяльності;
−
реалізація через туризм курортні послуги, гарантованих Конституцією України прав громадян
на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на безпечне для життя здоров'я
довкілля;
−
збереження цілісності та раціонального використання туристичних курортних ресурсів;
−
державна підтримка розвитку дитячого та молодіжного туризму;
−
стимулювання розвитку культурного та сільського туризму, як максимально використовують
культурний та природний потенціал України;
−
формування вертикально інтегрованої структури управління в туристичній та курортнорекреаційній сферах на регіональному рівні; створення в структур ОДА окремих підрозділів з
туризму курортів;
−
поліпшення інвестиційного клімату в туристично-рекреаційній галузі;
−
запровадження європейських стандартів у наданні туристичних та курортних послуг, у
підготовці кадрів;
−
створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту;
−
розробка інформаційно-рекламної стратегії щодо популяризації туристичних ресурсів
України, формування її позитивного іміджу в світі;
−
збільшення надходжень від туризму до державних та місцевих бюджетів.
В наступний час продовжується реалізація державних програм:
“Державна програми розвитку туризму на 2002-2010 роки”
“Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мереж міжнародних
транспортних коридорів та транспортних магістралей на 2004-2010 р”.

Основні підсумки роботи Держтуризмкурортів у 2006 році
В 2006 році завершено реформування структури органів виконавчої влади в галузі туризму
курортів:
−
Постановою КМ України №132 від 13.02.06 затверджене Положення про Державну службу
туризму курортів.
−
МКТ України, відповідно до постанови КМ України від 08.11.2006 р. № 1566, визначене
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань діяльності
курортів;
−
сформовані підрозділи з питань культури і туризму в ОДА.
−
Створена інтернет-сторінка Державної служби туризму курортів (www.tourism.gov.ua).
−
Прийнято нормативні та законодавчі акти:
−
Постанова КМ України від 15.03.06 № 297 «Про порядок надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання)”, що дозволить вивести з “тіні” підприємства, як надають ці
послуги, вдосконалити звітність, збільшити надходження до бюджету, захистити права
туристів надати їм достовірну інформацію про якість послуг.
−
Національний стандарт ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та
визначення” (наказ Держспоживстандарту від 28.02.06 р. №54).
−
Розпорядження КМ України від 03.07.2006 р. № 373-р про затвердження “Плану заходів щодо
державної підтримки сільського туризму на 2006-2010 рр.”
В процесі підготовки та затвердження знаходяться наступні законодавчі акти:
−
зміни до законів України "Про туризм" та "Про курорти";
−
зміни до Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки.
14

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

проекти законів “Про прибережну смугу морів”, “Про землі оздоровчого рекреаційного
призначення”, “Про розвиток туристично-рекреаційних зон”;
проекти законів України про оголошення природних територій курортами державного
значення;
проект постанови Кабінету Міністрів України “Про класифікацію об’єктів туристичної
інфраструктури за категоріями”;
проект Указу Президента "Про заходи з розвитку туризму курортів";
проект “Правил сертифікації готельних послуг та порядок встановлення видів категорій
об’єктам туристичної інфраструктури”;
проект “Правил здійснення туристично-екскурсійних послуг в Україні”;
проекти держстандартів „Туристичні агентства та туристичні оператори. Терміни та
визначення”, „Туризм сільський. Загальні вимоги” та „Знакування туристичних шляхів”;
проект галузевого документу «Діяльність туристичних агентств та бюро подорожей»
проект “Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”;
Проекти спільних наказів МКТ України та Держкомпдприємництва: про затвердження
“Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності”, та про
затвердження “Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження
туроператорської та турагентської дяльності”;
проект наказу МКТ України “Про затвердження положення про порядок видач дозволів на
право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу”.

Підготовлено та видано “Основні тематичні напрямки туристично-екскурсійних маршрутів України”,
на основ яких підготовлено пакети спеціальних туристичних пропозицій для відвідання
Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» (смт. Батурин),
Національного історико-культурного заповідника «Качанівка», пам’ятника Героям Крут.
Видано практичний посібник «Створення та діяльність туристичних інформаційних центрів в
Україні». Проведено аналіз стану розвитку мереж туристичних інформаційних центрів у регіонах
України.

Міжнародне співробітництво у галузі туризму
З метою розширення договірно-правової бази співробітництва у сфер туризму протягом 2006 року
укладено міжнародні угоди з Молдовою, Білоруссю, Йорданією, Чехією, Португалією. Станом на
01.01.2007 діють 44 міжурядові та міжвідомчі угоди про співробітництво в галузі туризму, в тому
числі 10 – з країнами ЄС.
Готуються до підписання ще близько 20 міжнародних угод з країнами, що є перспективними для
України туристичними ринками.
Особлива увага надається реалізації членства України у Всесвітній туристичній організації.
Розвивається багатостороннє співробітництво України в межах Ради по туризму СНД, а також
робочих груп по туризму Організації Чорноморського економічного співробітництва, та
Центральноєвропейської ініціативи.
Сприяння розвитку різних видів туризму
Налагоджена співпраця з Українським державним центром туризму та краєзнавства учнівської
молоді Міністерства освіти та науки, запроваджено проведення семінарів-нарад з питань
вдосконалення організації туристично-екскурсійної роботи серед дітей та молоді.
Спільно з “Всеукраїнською молодіжною хостел-асоцацією” розпочато роботу над створенням
мереж молодіжних готелів, розрахованих на незаможного клієнта.
Відповідно до доручення Президента України від 07.11.05 Держтуризмкурортв розробив
міжгалузеву програму “Пізнай свою країну”.
З метою розвитку сільського туризму проведено всеукраїнську нараду "Розвиток сільського
туризму – дієвий фактор стабільного соціально-економічного розвитку села: стан, проблеми та
перспективи" (11 лютого 2006 року, Яремча). Задля популяризації можливостей сільського туризму
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проведено Четверту Всеукраїнську виставку-ярмарок сільського зеленого туризму “Українське
село запрошує” (20-21 травня, с. Пирогів).
Відповідно звіту про стан виконання за 2006 рік Національної програми сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні (відповідальний Державний Комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва) проводиться робота щодо залучення непрацюючих селян до
організації підприємницької діяльності у сфер сільського зеленого туризму; у низці областей
проведено анкетування сільських жителів, як мають бажання надавати послуги з сільського
туризму (Чернівецька, Миколаївська, Запорізька та н. області).
Станом на 01.01.2007 на виконання заходів Національної програми з Державного бюджету України
використано – 1 796,416 тис. грн. (99,8%), них витрачено Держпідприємництвом - 791,416 тис.
грн. на різноманітні заходи, у тому числі й на:
Семінари «Розвиток сільського зеленого туризму як механізму подолання безробіття та
підвищення рівня доходів сільського населення» у Черкаській та Чернівецькій областях за участі
80 осіб - 53,900 тис. грн.;
та проведення конференції «Відкриття та ведення власної справи по організації сільського
зеленого туризму в Чернівецькій області» - 41,700 тис. грн.
В Законі України "Про державний бюджет на 2007 рік" було передбачено фінансування заходів з
розвитку сфери туризму діяльності курортів, на суму 23,3 млн. гривень.
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ЧАСТИНА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ В СФЕРІ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

У відповідності до проекту закону України ”Про сільський зелений туризм”, даний вид туризму
визначають як відпочинковий вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у
сільській місцевості (селі) та отримання ними послуг сільського зеленого туризму (послуг з
бронювання, розміщення, харчування, інформаційного обслуговування, інших видів послуг, що
спрямовані на задоволення потреб туристів). Дані послуги надаються сільським господарем
(членом особистого селянського, особистого підсобного або фермерського господарства).
Rепег/Таиег (1996) визначає два основні погляди на відпочинок на селі як на ”продукт”:
1. власне відпочинок на селі в садибі,
2. використання садиби лише як житла в сільському регіоні.
Перший тип означає для власників прийняття гостей, які цікавляться сільським життям, бажають
брати участь у житті садиби взаємодіяти з господарями в багатьох питаннях. Політика розробки
продукту в цьому випадку досить широка включає розробку багатьох додаткових послуг
пропозицій для туристів.
Другий тип продукту означає, що туристи, як приїжджають до садиби, мають дуже чітке конкретне
бажання щодо свого відпочинку і режиму. Найчастіше вони проводять дуже мало часу в садибі
використовують садибу часто лише для ночівлі. В цьому випадку політика розробки продукту
повинна включати пропозиції саме для таких груп туристів, в основному з питань житла та
харчування.
Відповідно ці риси пропонованого продукту можуть задовольнити так потреби потенційних
туристів:
−
відпочинок, поліпшення здоров'я (в загальному відпочинок на селі поліпшує як фізичний,
так психічний стан людини);
−
потреба в новому досвіді, отримання нових вражень знань (про природу, тварин, життя
села, і т.д.)
−
зміна виду діяльності (тимчасовий відрив від метушні мста, проведення багато часу на
свіжому повітрі, спілкування з природою)
−
ізоляція від інших туристів або великих груп людей. відпочинок на селі дає можливість не
спілкуватися постійно з іншими відпочивальниками (як це зазвичай буває у готелях чи на
базах відпочинку) самому планувати свій режим;

В спеціалізованому виданні „”Практичні рекомендації експерта з питань діяльності індивідуальних
засобів розміщення” 6 визначені наступні моделі розвитку садиби:
Модель розвитку
Характеристики
А – здача кімнат для туристів
Проживання з харчуванням, немає орієнтації на
цільові групи. Прибуток невеликий та
випадковий
В – пансіон у садибі
Спеціально обладнані кімнати для гостей,
досить високий прибуток
С – організація постійного відпочинку
Традиційна садиба з багатьма послугами,
немає спеціалізації на групи відпчівальників
Д – прийом певних груп гостей
Спеціальні послуги для певних груп туристів.
Прибуток вкладається в подальшій розвиток

Розроблені Івано-Франківською обласною радою, Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини, Ради туризму
Карпатського регіону в рамках проекту „Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії Івано-Франківщини”
за підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, м. Івано-Франківськ, 2006.
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Е – високорозвинені послуги

діяльності.
Дуже якісні послуги, прибуток протягом року
приблизно однаковий. Відбувається пошук
нових сегментів ринку.

Подальшій розвиток можна розуміти як поступовий перехід від моделі А до моделі Е. Але
необхідно відзначити, що далеко не від кожної садиби такий перехід потрібний і бажаний.
З метою визначення характеру послуг, цінової та асортиментної політики, що надаються в
приватних будинках в сільській місцевості з 15 листопада по 1 грудня 2007 року було проведено
телефонне опитування власників садиб у Київської, Чернігівської та Житомирської областях.
Під час опитування інтерв’юер від власного імені цікався змістом послуг, для власного відпочинку.
В структурі опитування було з акцентована увага на наступних питаннях:
− назва та адреса садиби/термін роботи
− максимальна кількість осіб та умови проживання
− розваги запропоновані господарем /місцеві
− як можливо доїхати
− основний час прийому гостей
− де розміщають інформацію про послуги
− інше
Інформація щодо телефонів та власників садиб була взята з CD ”Каталог сільських садиб”, що
була підготовлена Спілкою сприяння сільського зеленого туризму в Україні та ГНПЦ „Незалежна
служба екологічної безпеки та на Інтернет-сайті Київської обласної туристичної агенції
(http://www.ko-tourism.gov.ua/). Результати опитування подані у додатках.

2.1 Асортиментна політика щодо відпочинку у „сільській садибі”
Туристична інфраструктура Житомирської області представлена 82 екскурсійними об’єктами, 27
готелями. В Житомирській області було опитано 1 господаря сільської садиби (Любарський район,
с. Карань). Матеріали щодо наявності туристичних об’єктів подані у додатку 12, результати
опитувань – у додатку 13.
Туристична інфраструктура Чернігівської області представлена 84 екскурсійними об’єктами, 10
готелями. В Чернігівській області було опитано 1 господаря сільської садиби (Любарський район, с.
Карань). Матеріали щодо наявності туристичних об’єктів подані у додатку 10, результати
опитувань – у додатку 11.
Туристична інфраструктура Київської області (35 адміністративно-територіальних одиниць – 25
районів та 10 міст) представлена 341 екскурсійними об’єктами, 40 готелями, 64 приватними
будинками – сільськими «садибами». Матеріали щодо наявності туристичних об’єктів подані у
додатку 8, результати опитувань – у додатку 9.
В Територіально інфраструктура із розміщення гостей в Київської області (готелі та „садиби”) не
пов’язана з наявністю туристичних об’єктів:
− в м.Ржищів знаходяться 12 садиб, відсутні готелі, є 4 екскурсійні об’єкти
− в Васильківському районі – наявність 6 готелів та відсутні садиби
− Таращанському район - відсутні готелі та садиби, є 25 екскурсійних об’єктів
Під час проведення телефонного опитування по Київській області, було виявлене наступне:
− із 64 приватних будинків («садиби»), що знаходились в базі даних, 42 працюють та
постійно готові приймати клієнтів щорічно
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−
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інформація по 7 садибам, що розташовані на території одного села, знаходиться у
посередника – голові Жіночої організації с.Ковалин Переяслав-Хмельницького району
(вона сконцентрувала на собі інформацію з тих часів, коли мобільні телефони були
рідкістю)
12 садиб не працюють за особистими побажаннями власників садиб (розширення сім’ї,
погані умови проживання, стан здоров’я господарів).
9 власників змінили телефони (не були опитані)

Наявність об’єктів туристичної інфраструктури на території Київської області

Більшість садиб знаходиться на території Переяслав-Хмельницького, Богуславського районів,
м.Ржищів та Іванківського району. По дві садиби приймають гостей в Кагарлицькому,
Рокитянському, Бородянському районах, та практично одиниці знаходяться Вишгородському,
Таращанському, Тетіївському, Яготинському, Обухівському та Білоцерковському районах. У
Вишгородському районі (с.Нові Петірівці), працює Спілка зеленого туризму яка дає інформацію про
можливості відпочинку на селі по всій території Україні.
Кількість працюючих садиб
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За останн 2 роки спостергається щорчний невеликій ріст клькості садиб у Києвської області
Динаміка створення нових «садиб» по роках:
Міста та райони Київської області

1996

2002

м. Ржищів

2003

2004

2005

1

2

1

Білоцерквський район

1

Богуславський район

1

Бородянський район

1

2006

Вишгородський район
Іванківський район
Кагарлицький район
Обухівський район
Переяслав-Хмельницький район

2
1

1
1
7

Рокитнянський район
Таращанський район

2

1

1

1
1

Тетіївський район

1

Яготинський район
Всього

1
1

8

3

3

6

6

Садиби розраховані на прийом 4-з осіб (12 садиб), 6-ти осіб (7 садиб), 3-х осіб (6 садиб). 7 садиб
можуть розмістити до 10 відпочиваючих.
Розподіл послуг у сфері зеленого туризму в районах Київської області
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4
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5
5
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5
2

2

2
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7
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7

5
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4

8

4
5
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6

5

12

5

5

4

2

5

5

4

4
5

6
6

0

6

7

6

2

5
3

12
12

9
4

5

12
12
12
5

12
12

12
12

12

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

макс имальна кількіс ть міс ць
кількіс ть пос луг дозвілля для клієнтів
кількіс ть міс яців роботи на рік

Господарі садиб пропонують від 2-х до 10-ти видів розваг та відпочинку. Від звичайного сімейного
відпочинку до наступних видів: рибалки, подорожі в музеї, по Подніпров'ю, тестування смачної
української кухні, барбекю, спортивні розваги, купання на пляжі, участь в традиційних святах.
Найбільшу кількість розваг пропонують господарі садиб Обухівського, Вишгородського та
Богуславського районів.
Перелік послуг, що додатково пропонуються господарями садиб:
− спортивні розваги (пейнтбол, волейбол та н..)
− вело-прогулянки, снігоходи
− рибалка
− мисливство
− відпочинок на берез річки \ озера
− катання на човні, катамарані
− прогулянки в паркових зонах відпочинку
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−
−
−
−
−
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піші прогулянки по екологічним містам (по лісу з збиранням грибів та ягід)
катання на конях
баня, сауна, басейн
різдвяні колядки, участь в обрядах та ін. традицйних святах
музеї, історичні місця
катання на лижах
сімейний відпочинок з дітьми
можна наблюдати за роботою господаря\господин (тварини, ковальня, приготування
українських страв та ін.)

Практично при відпочинку у всіх садибах пропонується рибалка та вдпочинок на березі річки (або
озера), відвідування музеїв та історичних місць.
За додаткову платню можна отримати в однєї з садиб Бородянського району – послугу «катання на
снігоходах» (60-300 грн. за день), в деяких садибах Іванкського району та м.Ржищів – катання на
човні або катамарані (40 грн. за день, човен з екскурсєю – 120 грн. та катер – 300 грн.), в
Богуславському районі – катання на конях (60 грн. за годину) та купання в сауні (100 грн. за
годину), можна так же прийняти участь в тематичних національних Різдвяних колядках, обрядах
та празниках (100 грн. з особи в Бородянському районі) в садибах Кагарлицького, Тетївського,
Рокитянського районв та м.Ржищев.
На Житомирщині в Любарському районі с. Карань були запропоновані оздоровчі процедури
(господар садиби є народним лікарем),
Найбльш різноманітні послуги пропонують господарі садиб Богуславського, Яготинського,
Рокитнянського та Переяслав-Хмельницького районів. Хоча найбльш цікавими з точки зору й
привітання господарів під час телефоної розмови щодо умов проживання та запропанованих
послуг, було відмчені садиби №13.1. Обухівського району та №9.1. Таращанського району, в яких
можно відпочивати компанією, в добрих умовах проживання та додбим вибором пропозицй від
господарів щодо розваг та відпочинку.
Повний перелік с описом діючих садиб, з показниками їх діяльності та коментарями представлені у
додатку №9, згідно якого по номеру садиби (наприклад «12.1.» можна отримати детальну
інформацію по садиб) .
2.2 Цінова політика на послуги на проживання
Цінові пропозиції щодо послуг на проживання у садибах Київської області, то вони відрізняються
по районах та залежать від того, чи бажає клєнт харчуватися або ні в садиб господаря.
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Цінові пропозицї проживання в садибах з харчуванням від 30 до 140 грн. за добу
При чому найбільш високі цінові пропозиції встановлені в Іванквському районі та у ПереяславХмельницькому районі ( можна передбачити, що в цьому районі є більш високий попит на послуги
вдпочинку та взагалі на туристичні продукти які не залежать від сезоності (крупні памятники
культури: монастир, церкви та н.). Найбльш низькі цінові пропозицї – у Білоцерковському та
Бородянському районі.
Можна відмітити, що харчування пропонують не всі садиби. У 8-ми садибах з 42 взагалі неможна
харчуватись, а це значить що вони або не готові до цєї послуги взагал або не мають вдповдних
умов для органзацї харчування. Цінові пропозицї проживання в садибах без харчування - від 30 до
70 грн. Найбльш високі цінові пропозицї встановлені в Переяслав-Хмельницькому районі – 70 грн. ,
найнижчі – в Богуславському район – 25 грн. на добу
Ціни на проживання у садибах Київської області, грн.

Альтернативними садибам мсцями для проживання можуть бути готелі та квартири орендовані з
оплатою «за добу».
Після порівняння цінової політики між вартістю доби проживання у садибах та готелях (на прикладі
пропозицій Білоцерковського району) були отримані наступні данні: в садибі з харчуванням ми
можна за 30 грн.за добу, а в готелі – мінімум за 113 грн. Під час проведення опитування Агентсв
нерухомості, з метою виявлення нових пропозицй на оренду квартир «за добу», з числа опитаних
ніхто не має такої інформацї по області, окрім м.Києва (де ціни складають «за добу» на 1-кмнатн
квартири – 40-50 дол. США, а на 2-кмнатн – 60-100 дол.США).

2.3 Опис каналів просування послуг
Під час проведення телефонного інтерв’ю господарі садиб визначили, що інформацію про свої
садибу розміщують на спеціалізованому сайті зеленого туризму, а також були визначені наступні
канали поширення інформації:
− обласні туристичні агентства
− Центр сприяння зеленому туризму, Обласне Агентство туризму при
Облдержадміністрації
− Товариство Коліра (спілка зеленого туризму)
− газета «Авіза»
− Білоцерківська спілка зеленого туризму
− Туристичний журнал «Садиба»
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Журнал «Зелений туризм»
Центр сприяння зеленому туризму
Журнал «На рибалку в село»
Через представництво в Києві
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ЧАСТИНА 3. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ринок туристичних послуг в Україні щорічно збільшується, в основному за рахунок в’їздного
(іноземного) та виїзного (закордонного) видів туризму. В 2006 році загальний обсяг туристичного
ринку збільшився на 26% та досяг 3,5 млрд.грн.
В структурі туристичних потоків доля внутрішнього туризму становить лише 18,8%, (до складу
якого відноситься і розвитку готельного бізнесу і діяльність санітарно-оздоровчих закладів, та
дитячих таборів).
Найбільш успішними регіонами в Україні щодо туристичної діяльності є м. Київ та АР Крим. В
пілотних областях – Київської, Чернігівської та Житомирської областях туристичні не перевищують
1% від загальноукраїнських обсягів, особливо по напряму в’їзного (іноземного) туризму.
Найбільш динамічно розвивається інший вид туризму – діловий, який пов’язаний з проведенням
засідань, конференцій, виставок, у професійних спортивних заходах, ділових переговорах,
навчальних заходах. За різними оцінками експертів діловий туризм займає 6-8% ринку (210-280
млн. грн. на рік). (в Російській Федерації даний вид ринку зростає на 20-25% в 2006 році становив
80-100 млн. дол. США). Збільшення ринку ділового туризму в Україні значно стримується із-за
невеликої кількості спеціальних приміщень для проведення масштабних бізнес-заходів.
Компанії, що працюють у сфері ”Business Travel” відзначають швидкі темпи росту ринку та
завищені цінові пропозиції (невідповідність ціна/якість) на розміщення та харчування для середніх
та великих груп відвідувачів.
Структура посередництва - приватні туристичні оператори та агенти в регіонах спеціалізуються на
поширенні туристичних маршрутів до країн Європи та курортів Єгипту та Туреччини Організацією
подорожей по країні, своєї області з розважальною та пізнавальної метою можуть запропонувати
дуже невелика кількість туристичних агентств (серед українських турів пропонують Карпати, Львів,
Чернівці та Кам’янець-Подільській). Інформація щодо краєзнавчих маршрутів та можливості
відпочинку у приватних оселях („садибах”) відсутня (за виключенням одиниць).
Під час телефонного інтерв’ю з господарями садиб, було зроблений висновок про те, що вони не
здатні зацікавити потенційного клієнта своїми послугами. Із 46 опитаних господарів тільки 3
змогли зацікавити своїм спілкуванням. Було враження, що господарі не мають елементарних навик
з технологій комунікацій та прийому гостей, а просто пропонують послуги ”з проживання” та „здачі
будівлі в оренду”. Такі пропозиції повністю суперечать самої ідеології „сільського туризму” та
нівелюють всі спроби по організації повноцінного туристичного виду продукції. Більшість
господарів не змогли запропонувати організацію харчування і додаткових послуг з розваг та
активного відпочинку.
Вивчення цінових пропозицій об’єктів сільських садиб дозволяє зробити висновок про те, що вони
основані тільки на визначені вартості проживання клієнта і достатньо низькі із альтеративними
об’єктами проживання (готелі, зйом квартир на добу). Вони намагаються працювати у
низькоціновому сегменті, а тому не орієнтуються на різні цільові групи клієнтів та недоотримують
можливий прибуток.
Розмаїття пропозицій по об’єктах сільського зеленого туризму „садибах” по розвагам (рибалка,
українська кухня, проведення тренінгів) свідчить про те, що вони їх пропонують виходячи тільки із
власних можливостей і зовсім не орієнтуються на потреби клієнтів.
Рекомендації для місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та
професійних організацій, що працюють у сфері розвитку туризму:
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−

Попит на туристичні послуги щодо внутрішнього культурного, екологічного, історичного,
туризму в Україні тільки починає формуватись, тому для розвитку цієї галузі в регіоні, появи
професійних операторів ринку та стимулювання попиту серед українських та закордонних
споживачів необхідно здійснювати інформаційну підтримку у створенні цікавих повноцінних
туристичних продуктів із поширенням цієї інформації серед наявних туристичних операторів,
кетерингових компаній та місцевих агенцій розвитку та НГО.

−

Гостинність, це перед усім прояв особистих якостей господаря „садиби”, якої не можна
навчитись, як, наприклад, правилам прийому гостей, організації якісних послуг. Це вид
бізнесу, а бізнесом може займатися не кожна особа. Тому розвитку цього виду
підприємницької діяльності в регіоні, місцевим органом влади, місцевим агенціям розвитку
необхідно перш за все, виявляти людей, які за своїми психологічними особливостям здатні
займатись даним видом бізнесу, вести роз’яснювальну роботу щодо особливостей ведення
такого виду діяльності ”організація прийому гостей в сільській місцевості” (в т.ч. проведення
тренінгів по розробці бізнес-планів, супроводження по оформленню документів та можливо,
запровадження льотної системи кредитування.)

−

Розвиток „сільського зеленого туризму”, з точки зору отримання додаткових доходів
особистим селянським господарствам та забезпечення самозайнятості населення буде
залежати в першу чергу від бажання та особистих якостей господаря, його творчого підходу
та наявності базової інформації щодо необхідних умов для прийому відвідувачів та пошуку
клієнтів, в другу чергу – від знання навиків та підходів до розвитку власного бізнесу. В
кожному окремому випадку, при наявності бажання господаря, з урахуванням його рівня
інформованості щодо стандартів об’єктів по прийому гостей та основ ведення бізнесу, така
діяльність може стати успішною та знайти „свого” клієнта.

−

Для розвитку „сільського зеленого туризму”, з точки зору розвитку підприємницької
діяльності, створення додаткових робочих місць та підвищення загальної інвестиційної
привабливості території, найбільш доцільним є підтримка професійних інвестиційних проектів
з будівництва садиб та благоустрою навколишньої території;

−

З точки зору економічного розвитку території, найбільш сприятливим буде підтримка ділового
(службового) туризму, особливо в контексті підвищення інвестиційної активності з боку
вітчизняних та закордонних інвесторів до околиць м. Києва, індустріального парку „НовоПарк” в Житомирській області та вступу України до ВТО. Таку діяльність щодо просування
спочатку ділового та інвестиційного потенціалу регіону, а потім туристичного та
рекреаційного найбільш ефективно буде проводити спільно з місцевими агенціями розвитку
та асоціаціями підприємців.

−

Інформація про „об’єкти сільського зеленого туризму” повинна бути зібрана і сконцентрована
в одному або декількох спеціалізованих місцях та періодично оновлюватись. Щоб та
інформація про об’єкти, які дійсно є об’єктами сільського зеленого туризму” була доступна
своїм цільовим клієнтам, а не „потопати” у різноманітних пропозицій зі здачі вільних кімнат та
будинків в оренду). Таку функцію можуть взяти на себе місцеві агенції розвитку, які можуть
адмініструвати відповідні Інтернет-ресурси та бути завжди „в курсі” що відбувається на
даному ринку послуг. Вони також можуть займатись дослідженнями ринку, надавати
допомогу у підборі персоналу, проведення тренінгів, здійснювати добровільну катетеризацію
садиб, організації ділового туризму для гостей та виступати посередником на навчальній
фазі споживання даного виду послуг.

−

Створення туристичних продуктів в цієї сфері повинно бути орієнтовано на цільового клієнта,
так як різність в стилях життя обумовлюють користування різними послугами та продуктами.
Тому дуже важливим критерієм при організації бізнесу в сфері сільського туризму, є
періодичне вивчення стилю життя своїх клієнтів, необхідно використовувати не тільки місцеві
особливості (ландшафтні, археологічні та інші) та більш детально вивчати своїх клієнтів по
спеціально визначеним критеріям сегментації.
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−

Для організацій, що професійно займаються просуванням послуг у сфері „сільського
зеленого туризму” необхідно використовувати різні канали інформування населення, не
тільки через власні Інтернет-ресурси, але й користуватись послугами та ресурсами
посередників – туристичних агенцій та кетеренгових компаній, а також бажано концентрувати
інформацію ще й на центральних ресурсі в розрізі позиціонування кожної конкретної
території (області).

−

У зв’язку з тим, що при організації відпочинку у сільській місцевості, велике (майже
принципове) значення мають особисті риси господаря, то при підготовці рекламних та
інформаційних матеріалів щодо пропозицій приватних осель селян, необхідно змінювати
акценти з „умов проживання” на „особисті риси господаря” - його професійні знання, хобі та
життєвий досвід

−

При організації рекламних та інформаційних компаній для внутрішніх (українських) клієнтів
краще не використовувати словосполучення „сільській туризм”, та „відпочинок у сілі” так як
для більшості громадян України приєднання до „земельних витоків” зовсім не являється
мотиваційним стимулом, таким як є для європейців. В українському повсякденному обіході
„село” більше асоціюється з негативними соціальними явищами - бідністю, відсутністю
побутової інфраструктурою, тяжкою роботою, пияцтвом.

−

Для підготовки туристичних та інформаційних продуктів для територій пропонується
структура профілю даних щодо природних, рекреаційних, водних ресурсів та наявної
туристичної та соціальної інфраструктури визначених територій з урахуванням внутрішнього
та впливів зовнішнього оточення. (додається)

−

Для здійснення комплексної політики на районному рівні, необхідно організовувати навчання
для фахівців туристичної сфери та продавців продуктів „сільського зеленого туризму” також
а також вподовж двох років проводити панельні дослідження на конкретних об’єктах
сільського туризму з метою визначення цільових груп клієнтів, їх очікувань та побудови карти
пози цінування.
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СТРУКТУРА ПРОФІЛЮ РАЙОНУ
для проведення дослідження щодо розвитку туризму в сільській місцевості
Даний профіль предназначений для системного представлення можливості для розвитку туризму
на основі наявних природно-рекреаційних ресурсів та з урахуванням економічного та соціального
становища території.
Матеріали рекомендовані для використання при підготовці стратегії розвитку району.
Інформація для контактів:
РДА (або орган місцевого самоврядування) ………………………………………………………………
Назва відділу (управління) до повноважень якого віднесено „туризм” або інша діяльність, пов’язана
із сприянням розвитку туризму (сільського, зеленого , екологічного та ін.
ПІБ

………………………………………………………………………………………………………

Посада

………………………………………………………………………………………………………

Контактний телефон …………………………………………………………………………………………
Назва неурядової організації (партнера) ……………………………………………………………….
Назва відділу (посади), до повноважень якого віднесений „туризм” або інша діяльність, пов’язана із
сприянням розвитку туризму (сільського, зеленого , екологічного та ін.)
ПІБ

…………………………………………………………………………………………………………

Посада

…………………………………………………………………………………………………………

Контактний телефон ……………………………………………………………………………………………

СТРУКТУРА:
1. Розташування та клімат
1.1 Географічне розташування району, з якими районами межує, площа району,
адміністративний склад, назва райцентру, дата створення району
1.2 Населення чисельність наявного населення, кількість чоловік та жінок, національний
склад, національні меншини (поселення),
Структура населення в розрізі населених пунктів
Кількість наявного населення, осіб
Кількість населених
пунктів
до 30 осіб
від 51 до 150 осіб
від 150 до 500 осіб
від 500 до 1000 осіб
Від 1000 до осіб
Від 1500 до 3 000 осіб
Понад 3000 осіб
1.3 Відстані до обласного центру (автомобільними шляхами, залізницею) м. Києва та інших
крупних міст
1.4 Транспортне сполучення (траси, залізничні станції, напрямки поїздів, які проходять через
станцію)
1.5 Кліматичні умови (температура, вітер)
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2. Природні та рекреаційні ресурси
2.1 Лісові масиви (види насаджень, площа)
2.2 Водні ресурси (озера, річки, джерела природної та мінеральної води - їх місцезнаходження)
2.3 Природні копалини (назва та обсяги орієнтовні обсяги – їх місцезнаходження)
2.4 Рослинний та тваринний світ (заповідники та лісові господарства, назви рослин, які
занесені до „червоної книги”)

3. Історична спадщина
3.1 Перші поселення, історія виникнення району
3.2 Археологічні знахідки
3.3 Важливі події, які відбувались на території району

4. Культурна спадщина
4.1 Традиції та фольклор
− які свята та урочисті події масово святкуються (ярмарки, православні свята,
загальнодержавні свята)
− осередки творчої самодіяльності (ансамблі, творчі колективи)
4.2 Об’єкти культури, музеї (які мають архітектурне та історичне значення, їх перелік та
місцезнаходження)
4.3 Ремесла (види, яку мистецьку школу представляють, місце знаходження (селище), кількість
майстрів, отримані нагороди та відзнаки, орієнтовна ціна за виріб та переліки виробів)
Можна додати:
4.4. Національні особливості місцевості щодо:
− - кулінарії ;
− - одягу (прикласти фото);
− - народного орнаменту (прикласти фото);
− - форм будинків (прикласти фото)

5. Туристична інфраструктура
5.1 Наявна туристична інфраструктура
Список оздоровчих закладів, готелів, баз відпочинку
по кожному:
− форма господарювання
− рік відкриття (побудови будівлі)
− контактна інформація (місцезнаходження закладу, ПІБ керівника, телефон)
− види послуг, які надають (спеціалізація для оздоровчих закладів)
− сезонність роботи
− характеристика будівлі (% фізичного зносу, наявність комунікацій (газ, вода,
електроенергія, опалення), рік проведення останнього капітального та поточного
ремонту)
− кількість ліжко-місць для розміщення при максимальної загрузки),
− характеристика номерів ( з описом наявних)
− кількість відвідувачів за 2002-2006 роки (по кожному року окремо), основні клієнти
− навколишня рослинність та наявність водних об’єктів (назва, відстані)
− транспортне сполучення, відстані до найближчих авто траси)
− наявність додаткової обслуговуючої інфраструктури (конференц-зала, їдальня, зала
для відпочинку, сауна, прокат техніки та інше)
5.2 Перелік місць, на яких потенційно можливе розміщення баз для відпочинку та оздоровчих
центрів
29

по кожному – опис місця (майданчику), транспортне сполучення, відстань до
найближчої траси
5.3 Туристичні маршрути (існуючи та заплановані)
5.4. Перелік власників приватних будинків (або стилізованих «садиб») які потенційно могли би
приймати гостей.
−

6. Благоустрій території
6.1 Система водозабезпечення населених пунктів в районі, якість води, рівень забезпечення
централізованим водопостачанням та водовідведенням району
6.2 Рівень газифікації району
Система збору та утилізації відходів, наявність не
6.3 Комунальні підприємства району та населених пунктів, що займаються благоустроєм
території
6.4 Побутова інфраструктура району (магазини, ресторани, кафе, заклади для дозвілля)
6.5 Медичні заклади (ФАП, в т.ч. наявність автомобілів)

7. Маркетинг території
7.1 Організації-партнери, з якими налагоджено співробітництво щодо соціального,
економічного та туристичного розвитку району (регіональний, національний та
міжнародний рівні)
(міста-побратими, громадські організації, асоціації, проекти тощо)
7.2 Презентаційні видання району (та окремих територіальних громад якщо є) та презентаційні
матеріали, інших організацій, в яких знаходиться інформація про район (ОДА, агенції та
інше), при наявності - додати по екземпляру
8. Економічний розвиток території
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Додаток 1

Результати опитувань туристичних агентств по Київській області
№ з/п

Назва
турагентства

Контактный
телефон

Пропозиції клієнтам

Наявність
пропозицій
по зеленом
утуризму
немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає

Маршрут
Київ-Каменець-Подольський-Київ
Час: четвер увечері виїзд з Києва –
понеділок вранці повернення до Києва
Київ-Почаєв-Київ
Час : 07:00 – 17:00
Вартість - залежно від кількості учасників в
групі 150-230 грн.
Мешкання - без ночівлі
Харчування - обід в кафе в р. Почаєве

8-044-494-44-52

−

Левів (групи від 20 чоловік)
Немає місцевого туризму, оскільки немає попиту
Все робиться тільки через київські агентства
Пропонується тільки 1-денна екскурсія до Чернігова, але
тільки після березня, оскільки зараз «не сезон»
Скандинавія
Польща
По Україні немає екскурсій
Карпати
В індивідуальному порядку організовують поїздки по
Київській області, за умови набору групи від 20 чоловік,
вартість залежить від кількості чоловік і місць
відвідин
Зараз не сезон для поїздок по Київській області, якби був
сезон – можна було б поїхати до Умані
В індивідуальному порядку можуть організувати відпочинок в
садибах, вартості не знають, оскільки ще не
займалися цим напрямом
Тільки Чехія

немає

немає

804463-7-19-87

− Єгипет
− Чехія
− Весной можна з'їздити на страусину ферму або в м. Умань,
але зараз не сезон
− Для організації поїздки в будь-яку область України необхідно
набрати групу не менше 20 чоловік
Відповіли, що «легко поїхати на декілька днів закордон, чим
знайти тур вихідного дня в Україні. У Україні немає агентств, що
займаються внутрішнім туризмом і «садибамі», якби були, то я

немає

немає

1.

СПП
«Борщагівка»,
Київо Святошинськийр
айон

8-0644-467-60-62

− Польща і Чехія
− Всі екскурсії це агентство само шукає через інтернет
Рекомендують їхати по області самостійно (до Кам'янецьподільського, потім звідти до Чернівців: Хатинськая фортеця і
Кріштальови печери)

2.

«Браво-Тур»,
м. Бровари

804494-6-09-08

−
−
−
−

3.

«Делфа-Тур», м.
Київ

8-044-492-29-25

4.

«Києвоблтурист»
, м. Київ

8044-425-53-14

−
−
−
−
−
−
−
−

5.
6.

«Лоял»,
м. Боярка
«Новий
Континент»,
м. Біла Церковь

Екскурсійні поїздки по найближчим
територіям та містам, районам, областям
України

№ з/п

Назва
турагентства

Контактный
телефон

Пропозиції клієнтам

б їм подзвонив, замовив путівку і Вам би її продав, отримавши
свої відсотки».
Це туристичне агентство вже не існує

Наявність
пропозицій
по зеленом
утуризму

Екскурсійні поїздки по найближчим
територіям та містам, районам, областям
України

немає

немає

«Перлина
України, м.
ПереясловХмельницький
«Супутник»,
м. Белая
Церковь

8-04467-5-15-09

804463-5-87-28

− Новий Рік в Карпатах
− Екскурсія на 6 днів до Львова (для груп від 20 чоловік)
− Зараз вони займаються продажем новорічних турів, при
цьому всі групи формуються в Києві, київськими агентствами,
вони можуть тільки продати путівки, але самі нічого не
організовують
По області і довколишнім областям вони не влаштовують
екскурсій взагалі, дуже здивовані тим, що комусь це може бути
цікаво

немає

немає

9.

«Турист»,
м. Фастов

8-04465-6-31-06

немає

немає

10.

«Церцея»,
м. Біла Церковь

8-04463-5-86-33

немає

немає

11.

«Чорнобільзовні
шсервіс»
м. Славутич

8-04479-2-15-18

− Новий Рік в Карпатах
− Екскурсія на 6 днів до Львова (для груп від 20 чоловік)
− Літні путівки в санаторії Криму
− Не можуть набрати групи для поїздок по Київській області
Дали телефон Київського агентства «Киевоблтуріст»
Телефон агентства не відповідає протягом 3-х днів, можна
зробити вивід, що агентство не працює, або це неправильний
телефон, проте в інтеренте посилань на дане агентство немає,
таким чином розшукати альтернативні контактні дані не
представляється можливим.
− Карпати, новорічні тури
− Левів (6-денний тур з Києва)
− Кам'янець-Подільський

немає

Маршрут
Київ-Камянець-Подольський-Київ
Час - Четвер увечері виїзд з Києва –
понеділок вранці повернення до Києва

7.

8.

Вартість 380 гривень за людину
У вартість входять 2 екскурсії – в
Кріштальови печери і оглядова по місту; не
входять ж/д квитки Киев-каменецподольський-киев
Мешкання - в готелі
Харчування - 3-х разове харчування

Додаток 2

Результати опитувань туристичних агентств Чернігівської області

№ з/п

Назва
турагентства

Контактный
телефон

Пропозиції клієнтам

Наявність пропозицій по зеленому туризму

Екскурсійні поїздки по найближчим
територіям та містам, районам, областям
України

1.

«Агентство
горящих
путевок»,
г. Чернигов

8-0462-62-66-34

Не занимаются турами
выходного дня,
Все поездки только
заграницу (Турция, Египет,
Тунис и т.д.)

немає

немає

2.

«Зима-Лето
Тур»,
Г. Чернигов

8-0462-69-17-71

Карпаты

Место нахождение
С. Андреевка, Черниговская область

немає

Стоимость проживания
500 гривен/сутки за дом
Питания
Без питания, продукты привозить с собой,
в селе есть продовольственный магазин
Контакты
В агентстве дали телефон хозяйки
садыбы:
8-050-352-29-68 – Таня
За сколько времени нужно бронировать
места
Минимум за неделю; на Новый Год уже
всё забронировано.
Условия проживания:
2 комнаты, на 10 человек,
С русской печкой, национальной посудой,
казанками. Удобства и летний душ – во

№ з/п

Назва
турагентства

Контактный
телефон

Пропозиції клієнтам

Наявність пропозицій по зеленому туризму

Екскурсійні поїздки по найближчим
територіям та містам, районам, областям
України

дворе, так как дом был изначально
рассчитан на проживание только в летнее
время. Однако сейчас хозяева строят во
дворе русскую баню, которая будет готова
к Новому Году.
Дом сдается, как правило, на 1 сутки – для
проведения различных торжеств: свадеб,
юбилеев и т.п. В этом случае хозяева
самостоятельно готовят праздничный
стол, стоимость высчитывается в
зависимости от выбранных блюд и
количества человек.
К Новому году хозяева планируют
закончить строительство второго дома.
3.

«Мандруємо
свитом»,
г. Чернигов

8-0462-67-03-37

Агентство не отвечает на
телефонные звонки 2 дня
подряд, из чего был сделан
вывод, что оно либо не
функционирует, либо
сменило телефонный
номер. Найти новый
телефонный номер не
представляется
возможным.

немає

немає

4.

«Ника-Тур», г.
Чернигов

8-0462-66-57-48

Специализируются на
Турции и Египте
Львов по запросу

немає

немає

5.

«Окми Тур»,
г. Чернигов
Центр туризма

8-0462-67-54-04

По Украине – только Львов

немає

немає

8-0462-60-34-14

Венгрия

По поводу зеленого и сельского туризма,

6.

№ з/п

Назва
турагентства

Контактный
телефон

«Дельфин»

7.

8.

«ЧерниговВояж»,
Г. Чернигов
«Чернигов-Тур»,
г. Чернигов

8-0462-17-88-87

8-0462-674-645

Пропозиції клієнтам

Наявність пропозицій по зеленому туризму

Екскурсійні поїздки по найближчим
територіям та містам, районам, областям
України

Чехия
Львов
Карпаты
Местный туризм:
посоветовали «ехать
самостоятельно на машине
и посмотреть все, что будет
интересно».
Не отвечают на
телефонные звонки

садыб ответили, что данное агентство
таких услуг не предоставляет, «это –
только для иностранцев, нашим это и
даром не надо, хватает дач».

немає

немає

Карпаты
Черниговская область
г. Киев

по садыбам на данный момент
предложений нет, однако агентство
намерено работать в этом направлении в
будущем

Маршрут
12 вариантов однодневных
экскурсионных поездок: Тростинец,
Качановка, Новгород-Северцев,
Пирогово и прочие.
Время
06:00 – приблиз. 18:00
Стоимость
От 60 до 80 гривен (в стоимость входит
аренда микроавтобуса и услуги
экскурсовода)
Проживание
Без ночевки
Питание
За дополнительную плату, в любом
выбранном кафе.
Места необходимо бронировать за 4-7
дней, в офисе турагентства
оформляется заказ и производится
предоплата 20-50%.

Додаток 3

Результати опитувань туристичних агентств Житомирської області
№
з/п

Назва
турагентства

Контактный
телефон

Пропозиції клієнтам

Наявність
пропозицій
по
зеленому
туризму
немає

1. «Алеком-Тур»,
м. Житомир

8-0412-46-12-50

По Україні – тільки до Карпат, вартість варіюється залежно від
терміну і кількості чоловік
Здивувалися питанню про екскурсії по довколишніх областях,
відповіли, що такі поїздки можна організувати самостійно і «навіщо
за це комусь платити?»

2. «Вита»,
м. Житомир

8-0412-44-87-93

3. «Галопом по
Европам»,
м. Житомир

4. ГП «ЖитомирТурист»,
м. Житомир

Екскурсійні поїздки по найближчим
територіям та містам, районам, областям
України
немає

По Україні нічого запропонувати не можуть. Всі тури до Карпат
продані аж до старого Нового року.
Зеленим туризмом агентство не займається, порекомендували
їхати в села і самостійно домовлятися з господарями будинків.

немає

немає

8-0412-47-21-31

Тур вихідного дня тільки до Карпат. Бронювати необхідно мінімум
за 4 дні. Виїзд з Києва в п'ятницю увечері, повернення до Києва
понеділок увечері. Квитки на потяг ка Івано-Франківська
отримуються самостійно і у вартість туру не входять. Вартість
поїздки – 480 гривень за мешкання в двомісному номері з
триразовим живленням. Можливий варіант без живлення або
тільки сніданок.

немає

немає

8-0412-34-15-41

Компанія займається організацією екскурсійних поїздок по Україні

немає

займається організацією екскурсійних поїздок
по Україні в частині маршруту : Почаїв,
Камянець-Подільський , Вінниця, можуть
організувати поїздку в любе місце або район.
Усі поїздки тільки однодобові - зранку
автобус забирає групу з зазначеного місця, а
в вечорі приводить обратно. Вартість 1 тру –
3200 грн. за 40 чол. мінімум. В цю суму
входить оренда автобусу т а послуги
екскурсовода, в агентстві є прейскурант турів
та їх вартості але по телефону цю
інформацію надати не захотіли. Харчування
організується окремо за окрему платню у
любому обраному клієнтами місці. Такі тури
необхідно замовлятимете заздалегідь –
мінімум за 3 дні.

№
з/п

Назва
турагентства

Контактный
телефон

Пропозиції клієнтам

Наявність
пропозицій
по
зеленому
туризму
немає

Екскурсійні поїздки по найближчим
територіям та містам, районам, областям
України
немає

5. Житомирський
обласний центр
туризму і спорту
6. «Інтервояж»,
м. Житомир

8-0412-25-36-99

Некомерційна організація, від управління у справах сім'ї і молоді

8-0412-37-18-37

В даний момент агентство здійснює продаж новорічних і різдвяних
турів, після Нового року пропонують тури до Польщі
Питання про екскурсії після області і довколишніх областей, а
також зеленого і сільського туризму прокоментували таким чином:
«Що ви! У нашій області такого немає!»

немає

немає

7. «Кредит-Тур»,
м. Житомир
8. «Магазин
горящих
путевок», м.
Житомир
9. «Навколо свiту»,
м. Житомир
10 Центр туризму
«Заграва»,
м. Житомир

8-0412-44-87-03

У Україні – тільки Карпати і не менше 7 днів

немає

немає

80412-43-83-83

Агентство не займається організацією турпоїздок по Україні
Відпочинок закордоном – від одного тижня
Сільським і зеленим туризмом агентство не займається

немає

немає

80412-222-457

Це турагентство вже давно закрилося

немає

немає

8-0412-41-31-19

Екскурсій по Україні немає
Відпочинок в санаторії в Карпатах (мінімум – 7 днів), виїзд з Києва,
необхідно бронювати за 3 дні

немає

немає

11 ЧП Белявский

8-0412-44-51-32

Європа
Не займаються організацією поїздок по Україні
Не займаються зеленим і сільським туризмом)

немає

немає

12 «Алеком-Тур»,
м. Житомир

8-0412-46-12-50

По Україні – тільки до Карпат, вартість варіюється залежно від
терміну і кількості чоловік
Здивувалися питанню про екскурсії по довколишніх областях,
відповіли, що такі поїздки можна організувати самостійно і «навіщо
за це комусь платити?»

немає

немає

Додаток №4
Результати опитувань заміських комплексів, оздоровчих комплексів та баз відпочинку Київської області
№
п/п

1.

Назва, адреса

Вартість
проживания,
грн

"Візит", заміський
комплекс
пгт. Козин, вул. Лугова, 10;
тіл: 251-6515,
251-6511

185 грн., за
номер
Харчування 3
рази.
150 грн.
Банкет 120 грн.
+спиртн.

2.

"Вишеград", заміська
резиденція
м. Вишгород, котеджне
містечко ГАЭС, вул.
Спаська, 25; тіл: (044) 3317575, (050) 500-0099

3.

"SPA", спортивнооздоровчий комплекс
м. Ворзель, вул. Горького,
24; тіл: 223-69-84, (04497)
48-048, 48-049

Кава -пауза
від 15
грн. /особи
Номера 400 грн.
500 грн.
600 грн.
Харчування 3
разів.
240 грн.
Банкет 300 грн.
від 400 двухм.
1800
двухкомн.

Максимальна
місткість об’єкту ,
осіб
Конференц-зал на
25 місць

Вартість оренди
залу для
проведення
корпоративних
заходів
400 грн. / година з
обладнанням

Додаткові послуги з розваг, що
знаходяться на території комплексу

Примітка

Кафе з літніми альтанками, бар, фінська
сауна з басейном, більярд, масаж.

Телефон
- Телевізор
- Кондиціонер
Мультимедийний
проектор
- Екран: 2 х 3 м
- Флип-чарт 2
шт.

50 осіб конфер. Зал
25 місць
проживання

6000 грн. (у
комплексі
проживання, сауна,
більярд)

бар, більярд, дві сауни з басейном,
відкрита літня тераса

Плазмовий
телевізор

30 осіб.

100 грн/година
оренда залу
65 грн/година
оренда проектора

Ресторан "Шкіпер" із двома залами й
літніми альтанками над водою. фінською
сауною, аромо-сауной, росіянці парний,
тиллариумом, тренажерним залом,
зимовим садом, масаж, діагностика.

Є все необхідне обладнання

18-30 осіб.

470 грн./година з
обладнанням

басейн, більярд, площадки для барбекю.

Є все необхідне

Харчування 3
разів.
243 грн.
Банкет 200 грн.
(без спиртного)
Кава -пауза
20-56
грн./особи.

4.

Замок", ресторан-клуб
"Good Wood" -барбекюклуб

" 700 грн. За 4
місця, 2-х
поверх котедж

№
п/п

Назва, адреса

п. Хотяновка
Вышгородского р-на; тіл:
461-46-46, (067) 505-4080).
5.

6.

7.

8.

"Лісова", база відпочинку
с. Глебовка
Вышгородского р-на; тіл:
(044) 205-7724, (050) 9888161

"Яріна", оздоровчий
центр
Київська область,
Обухівський район, пгт.
Козин, вулиця
Соловьяненко 308а; тіл:
(272) 37-672, (044) 2516978, 247-8104, 531-58-80

" Конча-Заспа
Прийомне відділення: 25923-10 Приймальня
директори: 259-24-15.
Тел./факс: 259-24-16
Санаторій
" Пуща-Водица

Вартість
проживания,
грн

Харчування 3
разів.
410 грн.
Банкет 250 грн.
4 місця 1000 грн
На 2 VІ 1800
Номер із
сауною 1400 грн
(сніданок
входить)
Харчування 2
рази.
370 грн.
Банкет 250 грн.
Кава -пауза
30-60
грн./ особи
У середньому 537 грн/добу.
Харчування 3
рази.
220 грн.
Банкет від 250
грн.
Кава -пауза
від 22
грн./особи
202 грн. З
людини з
харчуванням.

240 грн. З 3
разів.
Харчуванням

Максимальна
місткість об’єкту ,
осіб

Вартість оренди
залу для
проведення
корпоративних
заходів

Додаткові послуги з розваг, що
знаходяться на території комплексу

Примітка

50 чіл. Проживання
80-100 конфер. зал

Для тих селитися
безкоштовно
500 грн/день
(малий)
750 грн/день
(великий)

Три двоповерхових сауни з виходом у
басейн, більярдом, кімнатою відпочинку й
коминковим залом, каскадний водоспад з
підсвічуванням, смарагдовий, із хвилею,
що біжить,

Обладнання немає

50 осіб.

1500 грн./день (при
проживанні)
2000 грн/день (без
проживання)
500грн./день (для
семінарів)

Послуги сауни за дров'яна, електрична,
турецька лазня. На території є
мангальная площадка.

Є обладнання

Близько 30 місць і
більше

На 60 місць 1200
грн./день
На 30 місць 350
грн/день
На 16 місць 250
грн./день
1700 грн/день
(малий)
2500 грн/день

Колишній відомчий санаторій у
помпезному сталінському стилі.
Розташований на березі Дніпра, більша
доглянута озеленена територія. Працює
круглогодично.

Є все необхідне обладнання

100 місць.

-

Конференц-зал: на 450
місць три малих зали на 30
місць

№
п/п

Назва, адреса

Контакти: 431-25-63, 43129-09, 431-25-41

Вартість
проживания,
грн

Максимальна
місткість об’єкту ,
осіб

Вартість оренди
залу для
проведення
корпоративних
заходів
(великий) немає
встаткування.

21 місце

1200 дол. за весь
комплекс

Сауна, лазня, басейн.

Ексклюзивний конференцзал. Персонал зі знанням
англійської мови.

50 осіб

700 грн/день
(малий)
2000 грн/день
(великий)

Спортивний зал, більярд, дискотека,
сауна з коминковим залом, медпункт.

28
комфортабельних
номерів

140 грн/година
1000 грн/день
(малий)

Сервіс: конференц-зал, ресторан,
банкетний зал, сауна

Пропонуються послуги
проведення вихідних днів,
відпусток, проведення
конференцій, тренінгів,
виїзних семінарів, ділових
зустрічей і т.д.
два конференц-зали на 50 й
30 місць.

Банкет 150 грн.

Додаткові послуги з розваг, що
знаходяться на території комплексу

Примітка

Кава -пауза
8-40 грн./особи
9.

10.

11.

Готельний комплекс Лайт
Хаус
Адреса: пгт Буча
(інформація з Інтернету)
"Сосновий бор"
Контакти:
+38 (044) 451-30-14,
451-30-16
«Борисфен»
Адреса:
Парк Дружби народів, 5
80444287198

145 грн./особу
100 грн. 3-р.,
харчування.
1м. Ном.
470/500 грн.
2 м. Ном.
550 грн.

250 грн//година
1800 грн/день
(великий)
с обладнанням

2 комн. Люкс
1000 грн.

12.

База відпочинку Джерело
Адреса: Пуща Водица,
вул. Курортна
80444318495

Харчування 3 р.
160 грн.
1 чіл. 185 грн.
Люкс 414 грн.
Харчування 3
рази. 150 грн.

30 осіб.

63 грн/день (малий)
190 грн/день
(великий)

Кафе, більярд, ігрові площадки.

Немає обладнання

70 осіб

600 грн/день
(малий)

Сауна з парний на 4-6 чіл. Коминкова
кімната (круглий стіл на 6 чоловік),

Екран, флипчатр
,конференц-зали

Банкет 200 грн.
Кава -пауза
Від 8 грн./особи
13.

База відпочинку Зазимье
Адреса: с.Зазимье,

410/ 320 грн.
Номер

№
п/п

Назва, адреса

Броварський р-н
Контакти: 044 495-1235,
044 451-5897

Вартість
проживания,
грн

Максимальна
місткість об’єкту ,
осіб

Харчування 3
рази.
130 грн.
Банкет 170 грн.

Вартість оренди
залу для
проведення
корпоративних
заходів
1200 грн/день
(великий)

Кава -пауза
15-22 грн./особи

14.

15.

База відпочинку,
навчальний центр
Укрпошти, Зелена Буча
Адреса: м. Буча, Київська
обл.
Опис:
Контакти: +38-04497-49-51
+38-04497-49-353

"Барышевский"
Адреса: Баришевский р-н,
Київська обл
Контакти: 80969381421

1 м. Ном.
290 грн.
2 м. Ном
200 грн.
Люкс 460 грн.
Харчування 3
рази.
177 грн.
Банкет 250 грн.
Кава -пауза
25 грн./особи
100 грн. номер
Харчування 3
рази.
177 грн.
Банкет 150 грн.
Кава -пауза
5 грн./особи

Додаткові послуги з розваг, що
знаходяться на території комплексу

Примітка

масажна, пивна (два плетених крісла й
стіл). Риболовля на зарибнених озерах
(дзеркало води - 2,5 га, площа вгіддя - 15
га) улітку пляж, прогулянки по Десні на
човні або катамарані, прокат підводного
спорядження (маски, трубки, ласти).

100 місць

410 грн./година з
устаткуванням

Ресторан, сауна, тренажерний зал,
більярд, площадки для барбекю,
охоронювана стоянка.

Конференц-зали - великий
зал на 80 чіл і п'ять малих
залів на 30 чоловік,
комп'ютерні аудиторії з
виходом в Інтернет, є все
необхідне встаткування.

28 осіб

200 грн. /день

Сауна, більярд, шашликові
,
коминковий зал (використається як
додатковий конференц-зал) закрите й
відкрите літнє кафе

конференц-зал на 30
чоловік, обладнаний
необхідною технікою

Додаток № 5

Цінові пропозиції готелей Київської області
№
з/п

В цілому по місцях вказана мінімальна та максимальна ціна
в грн. в залежності від категорії номера

Люкс

м. Біла Церква

240350
-

180250
250

120120
120

112250
-

п/люкс 1 місн.

2-х м

1.

Готель “Рось” (
м. Біла Церква, б-р 50 років Перемоги, 94)
тел. 8-(04463) 6-15-33, 6-64-27

2.

Готель “Київ”
(м. Біла Церква, площа Торгова, 3)
тел. 8-(04463) 5-35-60, 5-35-63

-

250

120

-

3.

Готель “Будинок приїжджих”
(м. Біла Церква, вул. 60 років Жовтня, 1/56)
тел. 8-(04463) 9-16-47, 9-19-64

252

180

-

112

4.

Готель “Візит”
(м. Біла Церква, вул. Щорса, 65-а) тел. 8-(04463) 6-13-11

350

-

-

250

5.

Готельно-разважальний комплекс «Гостинний двір»
(м. Біла Церква, вул. Підвальна, 10) тел. 8-(04463) 9-03-75

390

290

-

-

6.

Готель ”Центральний”
(м. Біла Церква, вул. Перемогі, 15)
тел. 8-(04463) 6-66-35, 9-16-75

400500

-

-

-

7.

Кемпінг “Діліжанс”
(м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 359)
тел. 8-(04463) 7-44-45
Готель ”Поліс”
(м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 20)
тел. 8-(04463) 5-01-44

-

200

130

-

240

-

-

120

м. Бориспіль

240390
530

200200
-

130260
260

190200
450

1035

-

450

765

390

-

260

190

240

-

-

200

-

-

-

120
120

140288
140

120180
120

-

40-69

-

40

288

180

-

69

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Готель "Аеропорт"
(м. Бориспіль вул. Френкеля, 3),тел: 8-(044) 281-73-76 факс: 8(044) 281-76-79
Готель "Бориспіль"
(м. Бориспіль, готель аеропорту), тел: 8-(044 281-71-05, 8(044)490-99-35
http://www.borispil.kiev.ua/hotels/airport
Готель “ Галант ”
(м. Бориспіль, вул. Головатого, 18 )
тел. 8-(04495) 6-28-88, 6-00-51
Готель “ Нон-стоп ”
(м. Бориспіль, Соцмістечко, 276 )тел. 8-(04495) 6-33-60
Бориспільський район
Готель “Лаура”
(с. Рогозів,13 км траси Бориспіль – Переяслав Хмельницький)
тел. (04495) 34-461
смт. Бородянка
Готель “Бородянка”
(м. Бородянка, вул. Леніна, 33) тел. 8-(04477) 5-29-00, 5-38-00
м. Бровари

№
з/п

В цілому по місцях вказана мінімальна та максимальна ціна
в грн. в залежності від категорії номера

Люкс

15.

Готель “Спорт”
(м. Бровари, вул. Гагаріна, 28) тел. 8-(04494) 5-52-08, 5-41-97

288

180

16.

м. Васильків
Готель “Ярославна” (м. Васильків, вул. Грушевського, 17а) тел.
8-(04471) 5-32-22

250
250

-

Васильківський район

350500
Не
вірний
номер
телеф
ону
500

17.

Готель “Мисливський хутір”
(траса Київ – Одеса, 32 км) тел. 8-(04471) 3-19-07

18.

Мотель “Гребінки”
(пгт. Гребінки, вул. Київська, 200) тел. 8-(04471) 7-17-44, 8-(067)
233-33-41

19.

Мотель “Катрин”
(Траса Київ – Одеса, 69 км) тел. 8-(04471) 7-12-85

20.
21.
22.

160250
Не
вірний
номер
тел.

75
75

210210
Не
вірний
номер
тел.

350

-

160

-

Мотель „Альянс” (
44 км траси Київ-Одеса )тел: +38 067 586 44 23
Готель „Либідь”
( с. Ковалівка, вул. Фастівська) тел: +38 04471 7-81-80
Ранчо “Болівар”
(с. Путровка) тел/факс 8-(04471) 6-00-03, тел. 5-72-88, 8-(044)
451-54-54

300

-

-

150

450

400

250

-

м. Ірпінь

600800
600

412540
412

346

242

346

242

Немає
номерів

Немає
номерів

Немає
номерів

Комплекс відпочинку “Заїр”
(м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 15) тел. 8-(04497) 6-22-48

25.

Спортивно-оздоровчий комплекс «SPA»
( Київська обл., смт. Ворзель, вул. Горького, 24, 29 км. від
центра Києва по Варшавському шосе.)тел: 8-(04497) 4-80-48 ,8(04497) 4-80-49
e-mail:hotel-spa@ukr.net
www.spa-center.kiev.ua
Комплекс відпочинку “Адмірал-Клуб”
(м. Ірпінь, вул. Радянська, 116) тел. 8-(04497) 93-993

Номер не відповідає

Немає
номері
в для
прожи
вання
10001800

-

-

400800

800

540

-

-

м. Кагарлик
Готель “АА”
(м. Кагарлик, вул. Незалежності, 18) тел. 8-(04473) 6-10-73

-

150
-

140
-

70
70

Готель “Вікторія”
(м. Кагарлик, вул. К. Маркса,

-

150

140

-

220300
Невірни
й

170240
Невірни
й

Києво-Святошинський район
29.

110
110

210

24.

28.

69

160

Турготель “Ірпінь”
(м. Ірпінь, вул. ІІІ Інтернаціоналу, 105-б) тел. 8-(04497) 5-41-77,
факс 6-28-44

27.

400400
Не
вірний
номер
тел.

2-х м

-

23.

26.

п/люкс 1 місн.

Готель “Чабани”
(Траса Київ – Одеса, 7 км)

74) тел. 8-(04473) 5-14-73
250500
Невірн
ий

150180
Невірни
й

№
з/п

В цілому по місцях вказана мінімальна та максимальна ціна
в грн. в залежності від категорії номера

Люкс

п/люкс 1 місн.

тел. 8-(044) 252-60-80, факс 266-87-98

номер
тел.
500

номер
тел.
300

номер
тел.
240

номер
тел.
180

2-х м

30.

Комплекс відпочинку “Корчма”
(смт. Гостомель, вул. Кулішова, 1) тел. 8-(04497) 3-19-07

31.

смт. Макарів
Готельний комплекс “Поворот”
(смт. Макарів, вул. Піонерська, 26) тел. 8-(04478) 5-29-96

250
250

220
220

170
170

150
150

Обухівський район

450800
-

400

250

-

108350
108

32.

Готель “Енергетик”
(м. Українка, проспект Дніпровський, 15) тел. 8-(04472) 2-14-68

33.

Готель “Візит”
(смт. Козин, вул. Лугова, 10 а/с 35) тел. 8-(044) 251-65-15

450

400

350

250

34.

Розважальний комплекс “Три мушкетера”
(28 км Обухівської траси) тел. 8-(044) 531-42-42

800

-

-

-

м. Переяслав-Хмельницький

280300
280

220

-

220

120200
120

-

35.

Готельний комплекс “Пектораль”
(м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 55)
тел. 8-(04467) 5-26-97, 5-53-31

36.

Готель “Артак”
(м. Переяслав-Хмельницький, Новокиївське шосе, 51) тел.
8(04467) 5-17-29

300

-

200

-

37.

м. Славутич
Готель “Європейський”
(м. Славутич, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7)
тел. 8-(04479) 2-86-10, 2-83-83, факс 2-86-11

282
282

-

156
156

150
150

38.

м. Фастів
Готель “Фастів”
(м. Фастів, вул. Радянська, 3) тел. 8-(04465) 5-14-52

-

280
280

160
160

48
48

39.

Баришівський район
Готель “ Водограй ” (Баришівський район с. Борщів, траса Київ –
Харків, 68 км ) тел:8-(04476) 3-63-42

Номер не відповідає

40.

Вишгородский район
Загородня резиденція «Вышеград»
( м. Вишгород, котеджне містечко ГАЕС, вул. Спаська, 25) тел: 8
050 383-15-97,8 044 331-75-75 office@vyshegrad.kiev.ua

500

-

300

41.

Іванківській район
Готель „Надія”
м. Іванків, вул. Київська , 40) тел: 8-(04491) 5-40 -02

Номер не відповідає

42.

Макарівскій район
Назва: Комплекс „У Лося”
(с. Калинівка )тел:8(04478) 3-37-98

Невірний номер

43.

Ставищенський район
Готель «Колос»,
(смт. Ставище, вул. Червоноармійська, 4)тел:8-(04464) 2-53-10

45

400

-

35-40

Додаток №6

Цінові пропозиції готелей Чернігівської області
№ з/п

В цілому по місцях вказана мінімальна та
максимальна ціна в грн. в залежності від категорії
номера

Люкс

м. Чернігів

186-720

1.

Готельно-діловий комплекс "Слов'янський"
(м. Чернігів, проспект Миру, 19; тел.7-46-04)

Номер змінено

2.

Готель "Градецький"
(м. Чернігів, проспект Миру, 68-а; тел. 4-50-25)

186,

177,0

99,0

160,0

3.

Готель "Придеснянський"
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а; тел. 95-48-02)

720,0

630,0

168,0

300,0

4.

Готель "Брянськ"
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 103; тел. 3-07-18)

350,0

-

170,0

160,0

5.

. Підприємство
"Учбово-методичний
центр"
Федерації профспілкових організацій області
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 105-а; тел. 95-23-69)
м. Прилуки

300,0

180,0

120,0

140,0

270

180

120

6.

7.

8.

9.

10.

ради

315

п/люкс

1м

177-630

99170

2-х м

140300

Готель "Каштан"
(м. Прилуки, вул. Вокзальна ,2; тел. (04637) 3-31-52)

315,0

270,0

180,0

120,0

м. Ніжин

250

160

-

50

Готель "Ніжин"
(м. Ніжин, вул.Батюка, 1; тел. (04631) 2-22-84)
Коропський район

250,0

160,0

-

50,0

270

134

-

80

Готель "Космос"
(смт Короп, вул. Поштова, 6; тел. (04656) 2-13-62)

270,0

134,0

-

80,0

Носівський район

120

-

-

70

Готель "Полісся"
(м. Носівка, вул. Вокзальна, 2; тел. (04642) 2-22-46)

120,0

-

-

70,0

м. Новгород - Сіверський

530

400

-

300

Готель "Слов'янський"
(м. Новгород - Сіверський, вул.Луначарського, 2; тел.
(04658) 3-15-51)

530,0

400,0

-

300,0

Цінові пропозиції готелей Житомирської області
№
з/п

В цілому по місцях вказана мінімальна та
максимальна ціна в грн. в залежності від
категорії номера

Люкс

п/люкс

1м

2-х м

1.

Андрушевский район
+38 (04136) 2-12-77
Андрушевка, ул. Клубная, 29

крамниця

2.

Барановский район
Случ
+38 (04144) 4-34-28
г. Барановка, пер. Кооперативный, 2 А

-

-

-

84, 90

300

250

-

180

384

288

102

180-190

840

670

132

136, 213

3.

Отель
+38 (06455) 6-75-43
Первомайск, Барановский р-н.

4.

Донбасс
38 (04144) 6-42-31
Первомайск, ул. Киевская, 26
Эрих Шюле
38 (04144) 4-25-51 (квартира)
+38 (04144) 4-32-45
Первомайск, пер. Пионерский, 1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Бердичевский район
Кармелит
38 (04143) 4-09-70
г.Бердичев, ул. Ленина, 20
Дружба
38 (04143) 2-10-37
+38 (04143) 2-40-18
+38 (04143) 2-41-24
г.Бердичев, ул. Либкнехта Карла, 82
Житомир
Елочка
38 (0412) 20-65-18
Житомир, пр. Мира, 34
Житомир
38 (0412) 22-86-93
+38 (0412) 22-67-72
Житомир, пл. Победы, 6
Полесье
38 (0412) 36-62-64
Житомир, Киевское шоссе, 139
Украина
+38 (0412) 37-50-83
Житомир, ул. Киевская, 3
Юность
38 (0412) 36-15-97
Житомир, ул. Баранова, 4
Жовтнева
38 (0412) 37-50-83
Житомир, ул. Киевская, 3
Лазер-Сервис
38 (0412) 40-94-53
Житомир, с. Глубочица
Коростень
Коростень

квартирний номер

№
з/п

В цілому по місцях вказана мінімальна та
максимальна ціна в грн. в залежності від
категорії номера

Люкс

п/люкс

1м

2-х м

38 (04142) 4-11-90
ул. Грушевского, 26

16.

Лугинский район
Жерев
38 (04161) 9-13-09
Лугины, ул. Р. Люксембург, 10

17.

Любарский район
Золотое Руно
38 (04147) 2-13-59
Любар, ул. Гагарина, 7

18.

г.Малин
Надежда
38 (04133) 5-25-45
ул. Грушевского, 12

380

200, 220,
250

80

140

19.

г. Новоград-Волинський
Полесье
38 (04141) 5-21-86
ул. Карла Маркса, 59

168

84

72, 84

120

300

200

170

340

20.

Тополя
38 (04141) 5-30-16
Корецкое Шоссе, 13

21.

Овручский район
+38 (041483) 3-20-50
Овруч, ул. Советская, 33

22.

Олевский район
Украина
+38 (04135) 2-15-05
Олев, ул. Воинов-афганцев, 6

23.

Попельнянский район
Октябрь
38 (04137) 2-55-50
Попельня, ул. Ленина, 35 А

24.

Родомишльский район
Карпатия
+38 (04132) 4-30-66
+38 (04132) 4-33-89
Родомышль, ул. Соборная, 24

25.

Черняховский район
Добробут
+38 (04134) 21-17-38
пос.Черняхов ,ул. Коростеньская, 37

26.

Чудновский район
Тетерев
+38 (04139) 2-10-52
ул. Ленина, 107

ресторан

кафе

Додаток 9
Перелік об’єктів туристичної інфраструктури по Київській області
Київська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

міста

Перелік

м. Березань
м. Біла Церква

Краєзнавчий музей
Ансамбль споруд Поштової
Станції
“Гренадер”
Дендропарк Олександрія
Замкова гора
Зимовий палац
Каплиця святого
великомученика Георгія
Костел Святого Іоанна
Хрестителя
Курган
Музей електрозв’язку
Краєзнавчий музей
Музей парка “Олександрія”
Парк культури та відпочинку ім..
Т. Шевченка
Пам’ятний знак “Танк”
Пам’ятник Б. Хмельницькому
Пам’ятник жертвам Голодомору
Пам’ятник повстанню під
проводом Криштофора
Косинського
Пам’ятник П. Запорожцю
Преображенський собор
Торгові ряди
Церква святого Миколая
Церква святої Марії Магдалини

Наявність готелів
Кількість

Перелік

1
21

Назва: ТОВ фірма готель «КИЇВ»
Адреса: м.Біла Церква,площа
Торгова,3
тел: +38 04463 5-35-60
факс: +38 04463 5-35-63
Назва: готель «РОСЬ»
Адреса: м.Біла Церква ,б-р 50 років
Перемоги,94
тел: +38 04463 6-15-33
факс: +38 04463 6-72-50
Назва: Готель «ВІЗИТ»
Адреса: м.Біла Церква ,вул.Щорса,65а
тел: +38 04463 6-45-14
факс: +38 04463 6-13-11
Назва: Готельно-розважальний
комплекс «Гостинний двір»
Адреса: м.Біла Церква
,вул.Підвальна,10
тел: +38 04463 9-03-75
факс: +38 04463 9-03-75
Назва: Готель «Поліс»
Адреса: м.Біла Церква ,вул.Скирське
шосе,20
тел: +38 04463 5-01-44
факс: +38 04463 5-00-32
Назва: Готель «Центральний»

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського зеленого
туризму»)
Кількість

Кількість

-

Перелік
-

7

-

-

-

Адреса: м.Біла Церква
,вул.Перемоги,15
тел: +38 04463 6-66-35
факс: +38 04463 9-16-75
Назва: Готель «Будинок
приїжджих»
Адреса: м.Біла Церква ,вул.Олеся
Гончара,1/42
тел: +38 04463 9-29-82
факс: +38 04463 9-16-47
Назва: Кемпінг “Діліжанс”
Адреса: м. Біла Церква, вул. Петра
Запорожця, 359) тел. 8-(04463) 7-4445
м. Бориспіль

Міжнародний аеропорт
"Бориспіль"
Бориспільський державний
історичний музей
Пам’ятник П. Чубинському

3

Назва: Готель "Аеропорт"
Адреса: м. Бориспіль вул. Френкеля,
3.
тел: +380 44 281-73-76
факс: +380 44 281-76-79
e-mail : bory_hotel@kbp.kiev.ua
http://www.borispil.kiev.ua/hotels/borispol

3

-

-

Назва: Готель " Нон-стоп "
Адреса: м.Бориспіль , Соцмістечко 276
тел: +38 04495 6-33-60
Назва: Готель „Галант”
Адреса: м.Бориспіль, вул.
Головатого,18
тел: +38 04495 - 6-28-88
+38 04495 - 6-00-51
м. Бровари

Будинок А.С.Макаренко
Краєзнавчий музей
Пам’ятник Т.Г.Шевченку
Парк “Перемоги”

4

Назва: Готель “Спорт”
Адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна, 28
тел: +38 04494 5-52-08
+38 04494 5-41-97

1

-

-

м. Васильків

Адміністративний будинок
Чернігівського полку у 1821 р

13

Назва: Готель ” Ярославна”
Адреса: м. Васильків вул.

2

-

-

Барельєф декабристам
Каплиця “Живоносне джерело”
Меморіал на честь односельчан,
що загинули на фронтах Великої
Вітчизняної війни
Пам’ятник воїнам-землякам, які
загинули в Афганістані
Пам’ятник двічі Героям
Радянського Союзу
О.О.Головачову, С.В.Хохрякову
Пам’ятник Т.Г.Шевченку
Пам’ятник на честь 150-річчя
повстання Чернігівського полку
Пам’ятник скорботи і пам’яті
жертв голодомору 1932-1933 р.
р.
Пам’ятник про присвоєння
військовому містечку№11
звання двічі Героя Радянського
Союзу генерал-полковника
В.Д.Лавриненкова
Собор св. Антонія і Феодосія
Церква Миколаївська
Церква Різдва Богородиці
м. Ірпінь

Дошка меморіальна на
будинку, в якому мешкав поет і
перекладач Г.П.Кочур (м. Ірпінь)
Пам’ятний знак на місці дачі
родини письменника
М.Булгакова. (смт. Буча)
Пам’ятник Т.Г.Шевченку (м.
Ірпінь)
Пам’ятник “Україна молода”
(смт. Коцюбинське)
Погруддя Героя Радянського
Союзу В.П.Правика
Погруддя письменнику М.
Коцюбинському (с. Коцюбинське
)
Погруддя Т.Г.Шевченку (смт.
Коцюбинське)
Стела на місці садиби, де
мешкав художник
Ф.Г.Кричевський (м. Ірпінь)

Грушевського, 17 а
тел: +38 04471 5-32-22

10

Назва : Турготель “Ірпінь”
Адреса: м. Ірпінь, вул. ІІІ
Інтернаціоналу, 105-б
тел: +38 04497 5-41-77,
факс: +38 04497 6-28-44
Назва : Комплекс відпочинку
“Заїр”
Адреса: м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 15
тел: +38 04497 6-22-48
Назва : Комплекс відпочинку
“Адмірал-Клуб”
Адреса: м. Ірпінь, вул. Радянська, 116
тел: +38 04497 9-399-3
Назва : Спортивно-оздоровчий
комплекс «SPA»
Адреса: Київська обл., смт. Ворзель,

5

-

-

Храм Покровський Святителя
Миколая (м. Ірпінь)
Церква Свято-Покровська (смт.
Гостомель)

м. ПереяславХмельницький

м. Ржищів

вул. Горького, 24,
29 км. від центра Києва по
Варшавському шосе.
тел: +38 04497 4-80-48
+38 04497 4-80-49
e-mail:hotel-spa@ukr.net
www.spa-center.kiev.ua

Архистраго-Михайлівський
Церковний Комплекс
Ансамбль Вознесенського
монастиря
Заболотного Синагога
Земляні укріплення ХІ – ХІІ ст.
Колегіум
Козацька церква
Колишнє земство
Міська гімназія
Михайлівська церква
Пам’ятний знак автору “Слова о
полку Ігоревім”
Погруддя поету Т.Шевченку
Пам’ятник гетьману
Б.Хмельницькому
Пам’ятник Єфрему
Переяславському
Парк відпочинку
Переяслав-Хмельницький
історико-культурний заповідник
:
Скульптурно-портретна галерея
героїв Великої Вітчизняної війни
Собор Успіння Пресвятої
Богородиці
Церква Борисоглібська
Церква Свято-Троїцька

19

Давньоруське городище
Музей мистецтва ім.
І.В.Задорожного
Розкопки поселення
трипільської культури

4

Назва: Готельний комплекс
“Пектораль”
Адреса: м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Б. Хмельницького, 55
тел: +38 04467 5-26-97
+38 04467 5-53-31

2

-

-

Назва: Готель “Артак”
Адреса: м. Переяслав-Хмельницький,
Новокиївське шосе, 51
тел: +38 04467 5-17-29

-

-

Заворотна Галина Ананіївна
м. Ржищів
вул. Будівельників, 41
тел.+380 4473 2-15-81,
+380 4473 2-15-48
моб. +380 97 895-17-41

12

Церква Троїцька

Охріменко Святослав Борисович
М. Ржищів, вул. Шевченка 9
Телефон: (273)21060, 8-050-1690019
Бондаренко Ельвіра
М. Ржищів, вул. 50 р.Жовтня 10
Телефон: (273)21767, 8-097-3657855
Борщова Вікторія Леонідівна
м. Ржищів, вул. 1-го травня, 1
Телефон: 8-066-4875679, (273)2-14-22
Данелія Ніна Володимирівна
М.Ржищів, вул. Папаніна 61
Телефон: (273)21744
Дудка Ніна Михайлівна
м. Ржищів, 50-річчя Жовтня 9
Телефон: (273)2-13-82
Єгорченко Володимир Олексійович
М. Ржищів, 60-річчя Жовтня 13
Телефон: (273)2-18-15
Куст Ніна Андріївна
М.Ржищів, вул. Будівельників 39
Телефон: (273)2-22-91
Редько Віра Кузьмівна
М. Ржищів, вул. Новоселів 5
Телефон: (273)21715
Шпак Лариса Федорівна
М. Ржищів, вул. Леніна 54
Телефон: (273)21792
Спичак Микола Антонович
вул. Б.Хмельницького, 18
тел.+38 04473 2-14-42
моб. +380 67 687-34-82

Садиба “У Березівці”

м. Славутич

Вхідна стела кварталу
«Орел»
Меморіальна дошка Ваcилевичу
Монументальне панно
«Азербайджан»
Музей краєзнавчий
Чорнобильської АЕС та міста
Славутич
Пам’ятна дошка: «Вулиця
названа на честь 77-ї
гвардійської дивізії , яка
визволяла наш край восени
1943 року»
Пам’ятний знак «Чорнобильці»
Панно «Спорт»
Погруддя Т.Г.Шевченку
Скульптура-фонтан «Сторони
світу»
Скульптурна композиція
«Козулі»
Скульптурна композиція
«Людина, яка саджає дуб»
Скульптурна композиція «Сім’я»

12

Назва: Готель “Європейський”
Адреса: м.Славутич,вул.77
Гвардійської дивізії,7
тел: +38 04479 2-86-10
+38 04479 83-83
факс: +38 04479 86-11

1

Апостол Світлана Миколаївна
вул. Б. Хмельницького, 18-а
тел. +380 4473 2-23-68,
+380 4473 2-14-42
моб.+380 66 185-07-54
-

м. Фастів

Костел
Музей “Вагон на колесах”
Музей Державний краєзнавчий
Пам’ятник М.М.Бенардосу
Пам’ятний знак з нагоди 375
річчя народження Семена Палія
Пам’ятник радянським воїнамтанкістам Танк “Т-34”
Пам’ятник Т.Г.Шевченку
Церква Покровська

8

Назва : Готель “Фастів”
Адреса: м. Фастів , вул. Радянська, 3
тел: + 38 04465 5-14-52

1

-

-

Пам’ятник героям оборони

1

1

-

-

-

Райони
Баришівський

Назва: Готель “ Водограй ”

район

Києва (с. Борщів)

Білоцерківський
район

Меморіальна дошка (с.
Пилипча)
Музей К.Г.Паустовського(с.
Пилипча)
Пам`ятний знак (с. Пилипча)
Пам`ятник І.Мазепі (с. Мазепинці)
Погруддя П.Поповичу (м.Узин)
Погруддя Мельниченко Сергію
Іларіоновичу (с. Блощенці)
Церква Святодухівська (с.
Шкарівка)
Церква Преображенська(с.
Сухоліси)
Церква Дружин Мироносиць (с.
Сорокотяги)

9

Богуславський
район

Братські могили
Давньоруське городище (с. Хутір
Половецький)
Давньоруське укріплене
городище (с. Момоти)
Житловий будинок купця
Покраса (м. Богуслав)
Змійові вали (с. Саварка)
Пам’ятники
Пам’ятні знаки
Парк “Слави” (м. Богуслав)
Музей декоративно-ужиткового
мистецтвам (м. Богуслав)
Музей Історії Богуславщини (м.
Богуслав)
Музей меморіальний Івана
Сошенка (м. Богуслав)
Музей-садиба Марка Вовчка (м.
Богуслав)
Св. Миколаївський монастир (м.
Богуслав)
Церква в ім’я Івана Богослова
(м. Богуслав)
Церква Іоана Богослова (с.
Розкопанці)

19

Адреса: Баришівський район с.
Борщів, траса Київ – Харків, 68 км
тел: +38 04476 3-63-42
Садиба “Бабусина хата”
Кравченко Надія Дмитрівна
с. Трушки
Білоцерківський район
тел. +380 4463 2-81-71

-

-

Садиба “Едем” Шокур Олександр
Іванович
м.Богуслав
вул. Корсунська, 46
Київська область
моб. +380 96 433-20-31
“Райський куточок над Россю”
Вдовиченко Ніна Василівна
м.Богуслав
вул. Мисайлівська, 41/2 тел. +380 4461
5-36-18
Садиба “Люсина фазенда” *
Хоменко Людмила Андріївна
м.Богуслав
вул. Марини Гризун, 9
тел. +380 98 422-80-89
Садиба “Заросся”
Кравченко Павло Іванович
м.Богуслав

1

14

Церква Покровська (м. Богуслав)
Церква Троїцька (м. Богуслав)
Церква Успенська (с. Вільхівець)
Церква Успенська (м. Богуслав)

вул. Бориса Левченка 1/1
тел. +380 4461 6-25-21
Садиба “Радосинь”
Суходольська Юлія Володимирівна
с.Москаленки
тел. +380 97 154-09-44
Садиба “Калиновий кущ”
Несторова Ніна Миколаївна
с.Дмитренки
вул. Лісова, 40
тел. +380 67 181-94-71
Садиба “Вишиванка”
Пилипенко Антоніна Григорівна
c.Дмитренки
Богуславський район
тел. +380 4461 4-82-52
Садиба “Розрада”
Шевченко Людмила Василівна
с.Мисайлівка
вул. Набережна, 47
тел.+380 4461 3-07-13
моб.+380 98 448-80-81
Артеменко Володимир Іванович
С. Саварка Богуславського р Телефон:
(261)39445
Волошенко Роман Васильович
С. Дибинці Богуславського р-ну

Телефон: (261)33318

Деркаченко Вікторія Григорівна
М. Богуслав, пров. Островського 18

Телефон: 8-050-1371957

Криворучко Олександр Дмитрович
С. Саварка Богуславського р-ну

Телефон: (261)39410

Поліщук Сергій Миколайович
М.Богуслав, вул. Інтернаціональна, 15

Телефон: (04461)53833

Садиба “Зелений гай”
Тарасенко Тетяна Іванівна
с.Дибинці

тел. +380 98 992-79-57
Бориспільський
район

Бородянський
район

Броварський

Братські могили
Каплиця прп. Онуфрія Великого
(с. Іванків)
Кургани
Меморіальна плита
М.Я.Брусіловському(с.
В.Стариця)
Могили
Могильник (с. Проців)
Обеліски
Пам’ятні знаки
Пам’ятники
Погруддя
Сулимівський парк (с. Сулимівка)
Покровська церква (с. Сулимівка)
Церква Чудомихайлівська
(с.Мала Стариця)
Заказники
“Хутір Чубинського” (с. Чубинське)
Урочище “В’язове” (с.Проців).
“Процівський” (с.Проців).

17

Городище ХІІ – ХІІІ ст. (с.
Мирча)
Музей воєнної слави (смт.
Немішаєво)

2

Городища XI – XIII ст. (с.

Назва: Готель "Бориспіль"
Адреса: м. Бориспіль, готель
аеропорту
тел: +380 44 281-71-05
+380 44 490-99-35
факс: +380 44 281-79-53
http://www.borispil.kiev.ua/hotels/airport

2

-

-

Назва: Готель “Лаура”
Адреса: с.Рогозів, 13-й км. траси
Бориспіль-Переяслав Хмельницький
тел: +380 4495 3-44-61

4

-

-

-

-

Садиба “Валентина”
Горова Валентина Олексіївна
с.Нова Гребля
вул. Комсомольська, 65
тел. +380 4477 3-72-41
моб. +380 97 405-26-60
Демедюк Вадим Броніславович *
с.Пилиповичі
тел. +380 44 331-39-73
+380 4477 5-19-50
моб. +380 50 310-44-04
-

2

-

район

Світильня, с. Русанів)
Могильник (с. Пухівка)
Церква Княжицька (с. Княжичі)
Церква Різдва Богородиці (с.
Гоголів).

Васильківський
район

Бюст І.С.Козловського (с.
Мар’янівка)
Залишки скіфських курганів (с.
Крушинка с. Мархалівка )
Змієві вали (с. Велика Бугаївка)
Залишки скіфських курганів (с.
Івановичі)
Залишки Змієвих валів
Квітковий годинник “Годинник
вічності” (с. Ковалівка)
Курган „Переп’ятиха” (с.
Мар’янівка та навколо села)
Музей-садиба меморіальний
І.С.Козловського( с. Мар’янівка)
„Омелькова гора” (c. Велика
Солтанівка)
Пам’ятник Петру Могилі
(с.Ковалівка)
Погруддя Герої Соціалістичної
Праці – Диптан Ольга Климівна
(с. Кодаки)
Погруддя Виштак Степанида
Демидівна (с. Лосятин)
Свято-Покровська церква
(смт.Гребінки) 1999 р.
Стугнянсько-Ірпінська ділянка
оборонної лінії (між селами
Хлебча і Плисецьким)
Церква Онуфріївська 1705р. (с.
Липовий Скиток)
Церква Покрови Богородиці
2004 р.(с. Мар’янівка)
Церква Пресвятої Трійці (с.
Вінницькі Стави)
Церква Різдва Пресвятої
Богородиці (с.Ковалівка)
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Дзвінкова криниця - джерело
(м. Вишгород)
Історико-культурний заповідник

9

Вишгородський

Назва: Загородний клуб ранчо
„Боливар”
Адреса: с. Здорівка вул. Щорса,114
тел: +38 044 451 54 54
+38 050 334 80 84
e-mail:marina@ranchobolivar.com.ua

6

-

-

Назва: Мотель „Альянс”
Адреса: 44 км траси Київ-Одеса
тел: +38 067 586 44 23
Назва: Готель „Либідь”
Адреса: с. Ковалівка, вул. Фастівська
тел: +38 04471 7-81-80
Назва: Мотель „Гребінки”
Адреса: смт. Гребінки, вул.
Київська,200
тел: +38 04471 7-17-44
+38 067 233-33-41
Назва: Готель „Мисливський
хутір”
Адреса: Траса Київ-Одеса,32 км
тел: +38 04471 3-19-07
+38 04453 8-08-74
Назва: Мотель „Катрін”
Адреса: смт. Дослідницьке,69 км
автошляху „Київ-Одеса”
тел: +38 04471 7-12-85

Назва: Загородня резиденція
«Вышеград»
Адреса: м. Вишгород, котеджне

1

Бикова Лідія Михайлівна
с.Демидів
вул. Річна, 113

3

район

(м. Вишгород)
Могильна плита (м. Вишгород)
Могильна плита (с. Любимівка)
Пам’ятник (с. Нові Петрівці)
Храм Бориса і Гліба (м.
Вишгород)
Церква (с. Любимів)
Церква Покровська XIX ст. (м.
Вишгород)
Церква Покровська XIX ст. (с.
Нові Петрівці)

містечко ГАЕС, вул. Спаська, 25
тел: +38 050 500-00-99
+38 050 383-15-97
+38 044 331-75-75
факс: +38 044 3317575
e-mail:office@vyshegrad.kiev.ua

моб. +380 50 415-31-35
Коваленко Олександр Олександрович
с.Демидів
вул. Київська, 20
тел. +380 4496 3-32-82
моб. +380 50 443-58-92

Володарський
район

Залишки Палацу к. ХVІІІ – п.
ХІХ ст. (с. Руде Село)
Курган Київської Русі „Орлиха”
(смт. Володарка)
Курган Царева могила (с.
Лихачиха )
Музей «Хліба та хліборобської
Слави» (смт. Володарка)
Музей Володарський історикокраєзнавчий (смт. Володарка)
Пам’ятник В.Ф.Голубєву ( с.
Пархомівна)
Пам’ятник жертвам голодомору
1932-1933 років ( с. Косівка)
Перший в Україні пам’ятник
жертвам голодомору 1933 року
(с. Тарган)
Свято-Покровська церква (с.
Пархомівка)
Троїцька церква (с. Руде Село)
Церква Різдва Пресвятої
Богородиці (с. Березна )

12

-

-

Згурівський
район

Згурівський дендропарк
садово-паркової архітектури
(смт. Згурівка)

1

-

-

Іванківський
район

Музей бойової слави (с. Бліда)
Музей Історико-краєзнавчий
(смт. Іванків)

9

Назва: Готель „Надія”
Адреса: м. Іванків, вул. Київська , 40

1

Шилов Леонід Григоривич с. Нові
Петрівці, Вишгородський район,
Київська область
Телефон: +38 (044) 22-33-817
-

-

-

-

Самійленко Олександр Андрійович
с. Страхолісся,
вул. Цвєткова, 56

5

Музей ткацтва (с. Обуховичі)
Пам’ятник Герою Радянського
Союзу В. Кибенку (смт. Іванків)
Пам’ятник загиблим партизанам
– ковпаківцям (с. Блідча)
Пам’ятний знак на честь 400річчя (смт. Іванкова )
Пам’ятник “Колокол” (смт
Іванків)
Церква Богородицька „Діви
Марії” (с. Мусіяки)
Церква Різдва Богородиці (смт.
Іванків)

тел: +38 04491 5-40 -02

Іванківський район
тел. +380 4491 4-82-18
База відпочинку “Екополіс”
Гончар Сергій Степанович
с.Оране
тел.+380 4491 2-92-22
моб.+380 97 922-43-10
Превор Ірина Василівна
С. Мусійки Іванківського р-ну
Телефон: 8-096-3020249, 5-38-66
Старжинський Сергій Васильович
С. Розважів Іванківського р-ну, вул.
Шкільна 25
Телефон: 37-2-65

Кагарлицький
район

Древні могили (кургани)
черняхівської культури (с.
Черняхів)
Кагарлицький парк (м. Кагарлик)
Кагарлицький районний
історико-краєзнавчий музей (м.
Кагарлик)
Музей ,,Берегиня” (с. Стайки)
Музей „Букринський плацдарм”
(с. Балико-Щучинка)
Церква Успіня Святої Анни (с.
Слобода)

6

Назва: Готель «АА»
Адреса: м. Кагарлик, вул.
Незалежності, 18
тел: +38 04473 6-10-73
Назва: Готель «Вікторія»
Адреса: м. Кагарлик вул. Карла
Маркса, 74
тел: +38 04473 5-14-73

2

Ягодинська Жанна Миколаївна
С. Обуховичі Іванківського р-ну, вул. бр.
Глієвих 27
Телефон: 33-2-21
Карпенко Марія Іванівна
с.Балико-Щучинка,
вул. Лесі Українки, 1
Тел. +380 4473 4-12-32
моб. +380 97 549-22-29
Садиба “Чарівний куточок”
Жигайло Василь Никифорович
с.Балико-Щучинка,
вул. Лесі Українки, 14
моб. +380 50 716-05-20 Працюють 2
роки, але є постійні клієнти
Мельніченко Сергій Анатолійович
С. Балико-Щучинка Кагарлицького р-ну,
вул. Героїв Дніпра 88
Телефон: (273)41264, 8-067-4098417

5

КиєвоСвятошинський
район

Макарівський
район

Миронівський
район

Будинок Кістяківських (м.
Боярка)
Будинок лісництва (м. Боярка)
Городище VІ – V ст. до н. е. (с.
Хотів)
Городище Х – ХІІІ ст.
(c.Білогородка)
Дачні будиночки (м. Боярка)
Курган (с. Гатне)
Могильник (с. Гатне)
Краєзнавчий музей (м. Боярка)
Пам'ятник М. Островському (м.
Боярка)
Парки (м. Боярка)
Поштові станції
Спортивний комплекс "Чайка"
(с. Петропавлівська Борщагівка)
Церква Святого Сімеона
Столпника (с. Петропавлівська
Борщагівка)

13

Братські могили
Будинок Барона фон Мекка (с.
Копилів)
Змієві вали
Краєзнавчий музей (смт. Макарів)
Пам’ятники
Страусова ферма (с.
Ясногородка)

7

Меморіал загиблим воїнам (с.
Ходорів)
Меморіал загиблим воїнам (с.
Букрин)

8

Назва: Готель “Чабани” 3*
Адреса: 7-й км шосе Київ – Одеса
тел: +380 44 522-60-80
+380 44 526-87-98

1

Трищук Людмила Йосипівна
С. Балико-Щучинка Кагарлицького р-ну,
вул. Харківська 13
Телефон: (273)41294, 8-097-8230745
Садиба “Звенигород”
Кайнов Сергій Миколайович
с.Балико-Щучинка,
вул. Польова, 22
моб. +380 50 444-68-79
-

-

2

-

-

-

-

-

Назва : Комплекс відпочинку
«Корчма»
Адреса: пгт. Гостомель, вул.
Кульшова, 1
тел : +38 04497 3-19-07

Назва: Готельний комплекс
“Поворот”
Адреса: смт. Макарів, вул. Піонерська,
26
тел: +380 4478 5-29-96
Назва: Комплекс „У Лося”
Адреса: с. Калинівка
тел: +380 4478 3-37-98
-

Курган (с. Трушів)
Краєзнавчий музей (с. Трушів)
Церква Різдва Богородиці (с.
Тулинці)
Церква Свято-Михайлівська (с.
Тулинці)
Церква Свято Михайлівська (с.
Шандра)
Церква Святого Миколая (с.
Росава)
Обухівський
район

ПереяславХмельницький
район

Богодільня (с. Германівка )
Городище (с. Витачів)
Двокласна церковноприходська школа (м. Обухів )
Двокласне училище
Міністерства народної освіти (с.
Германівка)
Дзвіниця (с. Витачів )
Мануфактурна лавка (с.
Германівка)
Меморіальні дошки
Могили
Музей-садиба А.С.Малишка (м.
Обухів)
Музей-кімната ім.Григорія
Косинки (м. Обухів)
Пам’ятне місце боїв 136
стрілецької дивізії (с. Германівка)
Пам’ятний хрест на місці
поховання полковників Сулими
та Верещака (с. Германівка)
Пам’ятник хрест-оберіг
Германівки (с. Германівка )
Пам’ятники
Церква Покровська, 1762 р. (с.
Креничі)
Церква Свято-Преобреженська,
1794 р. (с. Нещерів)
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Курган (с. Єрківці )
Погруддя Герою Соціалістичної
Праці –Хобта Євдокія Семенівна
(с. Гланишів)
Свято-Сергіївська каплиця (с.
Ташань)

10

Назва: Готель ТОВ «Візит»
Адреса: смт.Козин, вул.Лугова,10
тел: +38 04472 6-45-41
факс: +38 04472 6-13-11

1

Стискун Лідія Федорівна
Яготинський р- н, с.Богданівка,
вул.Стадіонна,3
Телефон: 8(275)34117, 80669681700

1

Назва: Готель “Енергетик”
Адреса: м. Українка, проспект
Дніпровський, 15)
тел. 8-(04472) 2-14-68

Назва: Розважальний комплекс “Три
мушкетера”
Адреса: (28 км Обухівської траси)
тел. 8-(044) 531-42-42

-

-

Андросенко Тетяна Іванівна
с.Ковалин вул. Дружби,2
моб. +380 67 908-41-16
Петкевич Тадеуш Станіславович
с.Ковалин

11

Ташанський парк (с. Ташань)
Церква Архістратига Михайла (с.
Єрківці)
Церква Іоанна Богослова (с.
Строкова)
Церква Іоанна Богослова (с.
Гайшин)
Церква Святого Миколая (с.
Дівички-1)
Церква Хрестовоздвиженська (с.
Дівички)

вул. Молодіжна,18
моб. +380 67 767-42-87
Федоров Олександр Вячеславович
смт Дівички-1 дім 4/63
тел. +380 4467 5-56-19
зєднати 4-16
моб. +380 96 906-01-98
Панамарчук Надія Якимівна
с. Пристроми, Переяслав-Хмельницький
район, Київська область
Телефон: +38 04267 262 33, 8 050 458
40 79
Демиденко Тетяна Григорівна
С. Ковалин Переяслав-Хмельницького рну, вул. Дружби 23
Телефон: 8-067-9084116
Кириленко Тетяна Василівна
С. Ковалин Переяслав-Хмельницького рну, вул. Дружби 15
Телефон: 8-067-9084116
Лось Софія Андріївна
С. Ковалин Переяслав-Хмельницького рну, вул. Садова 19
Телефон: 8-067-9084116
Соколова Олена
С. Ковалин Переяслав-Хмельницького рну, вул. Поліська 27
Телефон: 8-067-9084116
Фещенко Надія Юхимівна
С. Ковалин Переяслав-Хмельницького рну, вул. Шевченка 13
Телефон: 8-067-9084116

Тушинська Софія Оникіївна
с. Ковалин Переяславського р-ну,
вул. Дружби 1
Телефон: 8-067-9084116

Поліський
район

Музей районний історикокраєзнавчий (смт. Красятичі )
Церква Різдва Богородиці (с.
Вовчків )

2

-

-

Рокитнянський
район

Божа гора (с. Синява)
Братська могила (с.
Довгалівське)
Бюст Т.Г. Шевченка (с. Синява)
Голубе озеро (с. Бушеве)
Залишки змійових валів (смт.
Рокитне)
Залишки літописного міста
Торчеськ (c. Ольшаниця)
Музей бойової, трудової слави
(смт. Рокитне)
Музей Краєзнавчий (м. Рокитне)
Меморіал Слави (с. Синява)
Музей історії села Житні Гори (с.
Житні Гори)
Музей історії села Запруддя (с.
Запруддя)
Музей історії села Насташка
(с.Насташка)
Музей історії села Ольшаниця
(с. Ольшаниця)
Музей історії села Ромашки
(с.Ромашки)
Музей історії села Савинці (с.
Савинці)
Пам’ятний знак Божу (с. Синява)
Покровська церква (с. Ромашки)
Синівський парк (с. Синява)

21

-

-

Шовкошитна Світлана
с. Ковалин Переяславського р-ну, вул.
Шевченка
Телефон: 8-067-9084116
-

Бакаленко Юрій
с.Синява
вул. Радгоспна, 7-а
тел. +380 4462 2-43-28
моб. +380 97 873-93-00
Кропивницька Валентина Григорівна
М. Тетіїв, пров. Дачний 6
Телефон: (260)52372, 8-097-6758457

-

2

Церква Йосипа (с. Житні Гори)
Церква Миколаївська (с. Синява)
Церква Михайлівська (с. Остров)
Сквирський
район

Млин (с. Буки)
Музей історико-краєзнавчий (м.
Сквира)
Погруддя В.М.Баландіну (м.
Сквирка)
Погруддя Г.Д.Кошовій (с.
Великополовецьке)
Погруддя М.М.Ольшевському (с.
Великополовецьке)
Погруддя М.П.Діхтяренку (с.
Чубинці)
Церква Свято-Вознесенська (с.
Кривошиїнці)
Церква Святого Спиридона
Триміунського (с. Шамраївка)
Церква Свято-Троїцька (с.
Селезенівка)

9

-

-

-

-

Ставищенський
район

Музей Ставищанський
районний краєзнавчий (смт.
Ставище)
Парк Ставищанський (смт.
Ставище)
Пам’ятки праці: «вітряк»,
«трактор» (смт. Тетяніве)
Церква Різдва Богородиці (с.
Антонівка)

4

Назва: Готель «Колос»
Адреса: смт. Ставище, вул.
Червоноармійська, 4
тел: + 380 4464 2-53-10

1

-

-

Таращанський
район

Братська могила (с. Велика
Березянка)
Братська могила двох
невідомих дівчат-партизанок (с.
Велика Березянка)
Братська могила воїнів
Радянської Армії (с. Веселий Кут)
Залишки городища (с. Ківшовата)
Каланча – пожежна вежа XIX ст.
(м. Тараща)
Комплекс “Присутственних
мест” (м. Тараща)
Костел “Музична школа” XIX ст.
(м. Тараща)

25

Нечепуренко Ірина Петрівна
с.Лісовичі
вул. Лісова,14
тел. +380 4460 5-45-74

1

Музей бойової слави (с.
Косяківка)
Музей історії (с. Плоске)
Музей історії школи (м. Тараща)
Музей краєзнавчий „Світлиця”
(с. Косяківка)
Музей „Світлиця” (с. Ківшовата
школа)
Музей Таращанський історикокраєзнавчий (м. Тараща)
Музей українського побуту (с.
Станишівка)
Пам’ятки залізоробного
виробництва (с. Лук’янівка)
Пам’ятник воїнам-односельцям
(с. Велика Березянка)
Підземний монастир (с. Буда)
Римо-католицький костел (м.
Тараща)
Сквер (м. Тараща)
Таращанський замок (м. Тараща)
Таращанська “кам’яна баба” (м.
Тараща)
Урочище “Жеребець” (с.
Лук’янівка)
Флігель (м. Тараща)
Центральний Парк відпочинку
(м. Тараща)
Церква Олександра Невського
(с. Дубівка)
Тетіївський
район

Фастівський

Каплиця початок ХІХ ст. ( м.
Тетіїв)
Музей історико-краєзнавчий (м.
Тетіїв)
Церква Архістратига Михаїла
(с.Росішки)
Церква кін. XVII – початок ХІХ ст.
(с. Софопіль)
Церква Покровська (с. Скибенці)
Церква Свято-Успенська (с.
П’ятигори)

6

Загородний скит святовведенського монастиря –
Комплекс садиби графа

11

-

-

Садиба “Біля Друцької”
м.Тетіїв
пров. Дачний, 6
тел. . +380 4460 5-23-72

1

Садиба “Біля Друцької”
м.Тетіїв
пров. Дачний, 6
тел. . +380 4460 5-23-72
-

-

-

-

район

Хаєцького (с.Томашівка)
Курган «Переп’ят» (с. Фастівець)
Могила письменника
В.І.Косовського (с. Веприк)
Музей-садиба композитора
К.Г.Стеценка (с. Веприк)
Пам’ятник декабристам (с.
Триліси)
Пам’ятник композитору
К.Г.Стеценку (с. Веприк)
Пам’ятник Т.Г.Шевченку (с.
Фастівець)
Церква Іоанозлатоустівська (с.
Півні)
Церква Михайлівська (с.
Пилипівка)
Церква Св. Параскеви (с. Веприк)
Церква Покровська (с. Кожанка)

Яготинський
район

Музей археологічний
“Добраничівська стоянка” (с.
Добраничівка)
Музей краєзнавчий ім. Двічі
Героя Радянського Союзу
А.Г.Кравченка (c.Сулимівка)
Музей-садиба народної
художниці України К. Білокур (с.
Богданівка)
Свято-Миколаївський храм (с.
Лозовий Яр)
Свято-Стрітенський храм
(c.Сулимівка)
Свято-Успенський жіночий
монастир (с. Райківщина)

6

-

-

Довлетова Олена Іванівна
м.Яготин, вул. Ціолковського, 110
Телефон: (275)52695, 8-067-1685845

5

Кругляк Микола Іванович
с. Богданівка Яготинського району
Телефон: 8-095-4210535
Нестеренко Тамара Миколаївна
м.Яготин, вул. Ціолковського, 59
Телефон: (275)52730, 8-067-4931685,
(044) 286-31-18
Романенко Ірина Володимирівна
Яготинський р-н, с.Богданівка
Телефон: 80954210535
Стискун Лідія Федорівна
Яготинський р- н, с.Богданівка,
вул.Стадіонна,3
Телефон: 8(275)34117, 80669681700

Всього

341

40
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Додаток 9
Результати опитувань господарів садиб Київської області
Працюють

42

Змінився або помилковий
номер телефону

9

Не працюють

12

Громадські організації які
надають інформаційні
послуги

1 (1)

Всього

64

1. Білоцерківський район
Працюють __________________________________________1
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________0
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________1
Назва та адреса
Садиби/термін
роботи
1.1 Садиба
“Бабусина хата”
Кравченко Надія
Дмитрівна
с. Трушки
Білоцерківський
район
тел. +380 4463 281-71
працюють

Максимальна
кількість осіб та
умови проживання
2-х кімн. номери, є
телефон, кухня,
харчування (овочі та
фрукти з городу),
власна пасіка.
Максимально 6-7 осіб,
30/70 грн. З особи

Розваги запропоновані
господарем /місцеві
Рибалка, мисливство, на
відпочинок на березі річки,
в м. Біла Церква
Олександрійський парк.

Як можливо доїхати

До Білої Церкви, а
далі маршруткою

Основний час
прийому гостей
Влітку

Де розміщають
інформацію про
послуги
На сайти зеленого
туризму, обласні
туристичні агентства

Нотатки

2. Богуславський район
Працюють __________________________________________9
Змінився або помилковий номер телефону _______________4
Не працюють ________________________________________1
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________14
2. 1 Садиба
“Едем” Шокур
Олександр
Іванович
м.Богуслав
вул. Корсунська,
46
Київська область
моб. +380 96 43320-31

2.2 “Райський
куточок над
Россю”
Вдовиченко Ніна
Василівна
м.Богуслав
вул.
Мисайлівська,
41/2 тел. +380
4461 5-36-18
2.3 Садиба
“Люсина
фазенда” *
Хоменко Людмила
Андріївна
м.Богуслав
вул. Марини

1 кімната*2 особи
1 літній будинок (на
берегу річки) * 3 особи
60 грн. з особи
2-х разове харчування
– 50 грн. з особи
Туалет і душ в будинку
(крім літнього
будинку), стоянка для
автомобіля на дворі,
Свіжи овочі та фрукти
з грядки, квіти

Рибалка (інвентар
господаря),
Відпочинок на річних
порогах (природний душ
Шарко)
Піші прогулянки по
екологічним містам (в
околицях міста)
* господар садиби є
фотографом, тому з
задоволенням фотографує
гостей Музеї в місті,
чоловічий монастир,
Парк – заповідник в місті,
катання на конях (брички,
верхом) – 15 км від міста –
60 грн. за годину
Невірний номер телефону

Прямий автобус (5
разів за добу) Київ –
Богуслав (від Подолу)

На теперішній час
прийом гостей тільки в
літній період, але на
наступний рік
планується проведення
автономного
опалювання та прийом
гостей цілорічно
В ліній період не має
вільних від гостей днів

На сайти зеленого
туризму

1 кімната* 4 особи,
1кімната * 2 особи,
літній будинок * 2
особи,
70 грн. з особи
(включно харчування)
Туалет та душ в

Прямий автобус (5
разів за добу) Київ –
Богуслав (від Подолу)

Літо, Новорічні та
різдвяні свята – більше
гостей
Осінь, весна – не має
гостей

На сайти зеленого
туризму
На сайти зеленого
туризму

Човен, рибалка (інвентар
господаря), ліс, гриби,
ягоди,
Баня
Різдвяні колядки згідно з
місцевими традиціями, 2
музеї в місті,

Гризун, 9
тел. +380 98 42280-89
* Дуже гостинна і
приємна
господиня
2.4 Садиба
“Заросся”
Кравченко Павло
Іванович
м.Богуслав
вул. Бориса
Левченка 1/1
тел. +380 4461 625-21

будинку, (крім літнього
будинку), стоянка для
автомобіля на дворі

Сусіднє сіло – катання на
конях (брички, верхом)

З кімнати * 2 особи,
50 грн. з 1 особи за
ніч Туалет та душ в
будинку, стоянка для
автомобіля на дворі,
2-3 разове харчування
* 50 грн. з особи, або
можливо самостійно

Рибалка (інвентар
господаря), ліс, гриби,
ягоди Різдвяні колядки
згідно з місцевими
традиціями, 2 музеї в місті,
Сусіднє сіло – катання на
конях (брички, верхом)

Прямий автобус (5
разів за добу) Київ –
Богуслав (від Подолу)

Літо, Новорічні та
різдвяні свята – більше
гостей
Осінь, весна – не
багато гостей

На сайти зеленого
туризму

2.5 Садиба
“Радосинь”
Суходольська
Юлія
Володимирівна
с.Москаленки
тел. +380 97 15409-44

* будинок в
заповідному місці, в
дачному селищу
Хлюревка
1 будинок * 200 грн.
(від 2
до 6 осіб)
Туалет та душ в
будинку, стоянка для
автомобіля на дворі
харчування
самостійно (є кухня,
посуд та інш.)
2 кімнати: диван, 3
ліжка
25 грн. з 1 особи за
ніч Туалет на дворі,
душ в будинку,
стоянка для
автомобіля на дворі,
2-3 разове харчування
* 50 грн. та вищі (в
залежності від меню)
з особи, або можливо
самостійно
1 кімната* 2 особи
В проекті 1кімната *
3особи сім’я з

Приватна баня – 100 грн.
за годину,
Рибалка (інвентар
господаря), човен,
катамаран, ліс, гриби,
ягоди
Катання верхом на конях

Треба їхати або
власним авто, або
маршруткою від Києву
до бази відпочинку за
11 км. від садиби.
Потім зустрічає
господарка і відвозить
до місця.

Прийом гостей постійно

На сайти зеленого
туризму

Рибалка (інвентар
господаря), ліс, гриби,
ягоди,
Катання на конях (брички,
верхом) – 60 грн. за
годину,
Лижи
Різдвяні колядки згідно з
місцевими традиціями, 2
музеї в місті Богуслав,
Музей «Кайдашева сім’я»

Прямий автобус Київ Дмитренки

Літо, Новорічні та
різдвяні свята – більше
гостей
Осінь, весна – не
багато гостей

На сайті зеленого
туризму

Живописна мережа
ставків, пляж, рибалка
(інвентар господаря), ліс,

Прямий автобус Київ Дмитренки

Багато гостей круглий
рік, в основному з
Києву

На сайті зеленого
туризму

2.6 Садиба
“Калиновий кущ”
Несторова Ніна
Миколаївна
с.Дмитренки
вул. Лісова, 40
тел. +380 67 18194-71

2.7 Садиба
“Вишиванка”
Пилипенко

Антоніна
Григорівна
c.Дмитренки
Богуславський
район
тел. +380 4461 482-52

дитиною)
50 грн. з особи
(включно харчування)
Туалет на дворі, душ в
будинку, стоянка для
автомобіля на дворі

2.8 Садиба
“Розрада”
Шевченко
Людмила
Василівна
с.Мисайлівка
вул. Набережна,
47
тел.+380 4461 307-13
моб.+380 98 44880-81
2.9 Артеменко
Володимир
Іванович
С. Саварка
Богуславського рну
Телефон:
(261)39445
2.10 Волошенко
Роман
Васильович
С. Дибинці
Богуславського рну
Телефон:
(261)33318
2.1 Деркаченко
Вікторія
Григорівна
М. Богуслав, пров.
Островського 18
Телефон: 8-0501371957
2.12 Криворучко

1 кімната*4
особи,1кімната*2особи
Літом – додатково 2-3
поверх – 2 кімнати* 2
особи
50-70 грн. з особи
(включно харчування)
Туалет та душ в
будинку, стоянка для
автомобіля на дворі

гриби, ягоди,
Є човен, але треба везти
до ставків автомобілем
Катання на конях (брички,
сані верхом) Різдвяні
колядки згідно з місцевими
традиціями, 2 музеї в місті
Богуслав
Човен, рибалка (інвентар
господаря), ліс, гриби,
ягоди2 музеї в місті
Богуслав

Автобуси Київ Богуслав, Богуслав Мисайлівка

В основному тільки
літом, не дуже багато
В інший час нікого

На сайті зеленого
туризму

2-х м. Кімнати, з
телефонам ,
телевізорам, можна
користуватися кухнею,
відпочивати з дітьми

Рибалка, відпочинок,
господар має свою худобу

На сайті зеленого
туризму

Тільки будуть
починати цього літа
ще ціна та ін., не
визначено

2-х м. Кімнати, з
телефонам ,
телевізорам, можна
користуватися кухнею,
відпочивати з дітьми,
стоянка для авто

Рибалка, відпочинок,
господар має свою худобу,
господар коваль має свою
кузню.

На сайті зеленого
туризму

Уже не приймають
гостей зовсім

На сайті зеленого
туризму

Номер на теперішній
час не дійсний

На сайті зеленого

Помилковий номер

2-х м. Кімнати, є
телефон, пральна
машина, харчування
(овочі та фрукти з
городу)
2-х м. Кімнати, є

Прямий автобус (5
разів за добу) Київ –
Богуслав (від Подолу)

Рибалка, відпочинок не

Олександр
Дмитрович
С. Саварка
Богуславського рну
Телефон:
(261)39410
2.13 Поліщук
Сергій
Миколайович
М.Богуслав, вул.
Інтернаціональна,
15
Телефон:
(04461)53833
Працюють 2 роки
2.14 Садиба
“Зелений гай”
Тарасенко Тетяна
Іванівна
с.Дибинці
тел. +380 98 99279-57

телефон, пральна
машина,
харчування,також є
дущ, кухня, господиня
сама випікає хліб

березі річки

2-х м. Кімнати, є
Сімейний відпочинок з
телевізор, пральна
дітьми для рибалки.
машина, кухня,
харчування (овочі та
фрукти з городу),
також можна
відпочивати з
домашніми тваринами,
Максимально4-5 осіб,
по 3-/70 грн. З особи.
Невірний номер телефону

Працюють __________________________________________2
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________0
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0

туризму

Електричкою до
Миронови, а далі
автобусом.

Влітку

На сайті зеленого
туризму

3. Бородянський район

Всього _____________________________________________2
3.1
Садиба
“Валентина”
Горова Валентина
Олексіївна
с.Нова Гребля
вул.
Комсомольська,
65
тел. +380 4477 372-41
моб. +380 97 40526-60

2 кімнати*2 особи
(одна кімната
прохідна)
40 грн. з особи
Харчування – обід 50
грн. з особи Туалет та
душ в будинку,
стоянка для
автомобіля на дворі

Рибалка, велопробіг по
історичним та екологічним
містам, к джерелу, з
залученням місцевих
екскурсоводів,
Участь в обрядах «День
сіла», «Сбір урожаю»,
«Релігійні» - 100 грн. з
особи Етнографічний
музей у сусідньому сілі

Прямий автобус Київ с.Нова Гребля

Квітень – листопад,
Постійно є гості

На
сайті
туризму

зеленого

3.2 Демедюк
Вадим
Броніславович *

24 намети * 2 особи ( 2
спальних мішків, 2
килимка )

с.Пилиповичі
тел. +380 44 33139-73
+380 4477 5-19-50
моб. +380 50 31044-04
* для любителів
активного
відпочинку

30 грн. з особи
Харчування тільки
ресторанне (за
винятком виїзду на
природу)

Літом намети,

Прямий автобус м.
Київ – с. Пилиповичі

Цілий рік

На сайті зеленого
туризму

В зиму – одноденні
прогулянки, або нічліг за
Пейнтбол, волейбол, виїзд
на Київське водосховище,
рибалка, ліс, гриби, ягоди
Прогулянки на снігохідах
по лісам та полям (від 60
до 300 грн. за
день)замовленням
Прогулянки по історичним
та екологічним містам
району, відвідування
курганів

Працюють __________________________________________1
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________1
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____1

4. Вишгородський район

Всього _____________________________________________3
4.1 Бикова Лідія
Михайлівна

Біля не приймає гостей за станом здоров’я

с.Демидів
вул. Річна, 113
моб. +380 50 41531-35
4.2 Коваленко
Олександр
Олександрович
с.Демидів
вул. Київська, 20
тел. +380 4496 3-

* цін на послуги зараз
немає

В будинку сауна з
басейном, більярд,

4 кімнати* 2 особи

Штучне озеро, рибалка
(інвентар господаря), є
моторний човен, ліс, гриби,
ягоди Є власний

Харчування або в
ресторані, кафе, або

Прямий автобус (від
пл. Шевченка) м. Київ
– с. Демидів

* на наступний час ще
не приймає гостей,
планує почати з літа
наступного року

На сайті зеленого
туризму

32-82
моб. +380 50 44358-92

готувати самостійно
Туалет та душ в
будинку, стоянка для
автомобіля на дворі

мікроавтобус, на якому
плануються екскурсії в
Київ, в Почаїв
В околицях міста екскурсії
по історичним та
релігійним містам

4.3 Шилов
Леонід
Григоривич с.
Нові Петрівці,
Вишгородський
район, Київська
область
Телефон: +38
(044) 22-33-817

Окремий дім, є
телефон, туалет в
домі, можна
відпочивати з дітьми,
господиня сама
випікає хліб.

Господар садиби зробить
екскурс в історію та покаже
вам зрубну хату, двір,
криницю, льох, ганок, сіни,
комору, плетені, воза,
вулики-довбаники, роївні;
детально розповість Вам
про те, як жила поліська
родина, як вела
господарство ,чим
займалась у вільний час.
Вас запросять сісти за
тесові столи, покриті
домотканими стільниками,
і скуштувати українські
національні страви..

Працюють __________________________________________4
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________1
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0

Приймають гостей весь
рік

На сайті зеленого
туризму

Літо, осінь

На сайті зеленого
туризму

5. Іванківський район

Всього _____________________________________________5
5. 1
Самійленко
Олександр
Андрійович
с. Страхолісся,
вул. Цвєткова, 56
Іванківський
район
тел. +380 4491 482-18

Є два будинку, але не
дуже гарні умови,
основні послуги –
надання човнів в
прокат Стоянка для
авто на дворі

Прокат човнів (14 шт.) – 40
грн. за день, без моторів
(треба привозити власні)

Прямий автобус (від
пл. Шевченка) м. Київ
– с. Страхолісся

За цим номером
знаходить спілка
«Зеленого туризму по
території всій Україні»

5.2 База
відпочинку
“Екополіс”
Гончар Сергій
Степанович
с.Оране
тел.+380 4491 292-22
моб.+380 97 92243-10

5.3 Превор Ірина
Василівна
С. Мусійки
Іванківського р-ну
Телефон: 8-0963020249, 5-38-66
Тільки
починають
5.4
Старжинський
Сергій
Васильович
С. Розважів
Іванківського р-ну,
вул. Шкільна 25
Телефон: 37-2-65
Тільки починають
5.5 Ягодинська
Жанна
Миколаївна
С. Обуховичі

20 будинків* 3 - 6 осіб
450-500 грн. за
будинок
Харчування 114 грн. з
особи, можливо
готувати самостійно
Туалет та душ, камін в
будинках, стоянка для
автомобіля на дворі

2-3х м кімнати, є
телефон, туалет, душ
телевізор, кухня
пральна машина,
харчування (овочі та
фрукти з городу),
господар володіє
іноземною мовою та
має власну пасіку.
Максимально 4-5 осіб
можна з харчуванням
можна без.,
2х- м. Кімнати, кухня,
пральна машина,
телефон, харчування
(овочі та фрукти з
городу).

На території комплексу
баня, етнографічний музей

Прямий автобус (від
пл. Шевченка) м. Київ
– с.Оране

Рибалка (інвентар мати з
собою), є човни В
сусідньому селі страусина
ферма

Літо, Новорічні та
різдвяні свята – більше
гостей
Осінь, весна – менше
гостей

Рибалка, відпочинок.

Від Києва з пл..
Шевченка до
Іванківську

На свята

На сайті Зеленого
туризму

Тільки починають з
ціною ще не
визначились

Господар має свій
автомобіль та організовує
рибалку.

Від Києва з пл..
Шевченка до с.
Розважів

Наступного літа

На сайті Зеленого
туризму

Тільки починають з
ціною ще не
визначились, перши
заїзди плануються на
літо.

Максимум 4 особи

1-м .кіината,
телевізор, пральна
машина, кухня,
харчування (овочі та

Сімейний відпочинок.

Записані до реєстру,
але ще не працюють

Іванківського р-ну,
вул. бр. Глієвих 27
Телефон: 33-2-21

фрукти з городу),
можна перебувати з
домашніми тваринами.

6. м. Ржищів

Працюють __________________________________________6
Змінився або помилковий номер телефону _______________1
Не працюють ________________________________________5
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________12
Назва та адреса
Садиби/термін
роботи
6.1 Галина
Ананіївна
м. Ржищів
вул.
Будівельників, 41
тел.+380 4473 215-81,
+380 4473 2-15-48
моб. +380 97 89517-41

Максимальна
кількість осіб та
умови проживання
Будинок з 3 кімнат на
10 осіб
700 грн. за будинок (в
святкові дні),
350 грн. (в останній
час) – картопля,
консервація за
рахунок господарки

6.2 Охріменко
Святослав
Борисович
М. Ржищів, вул.
Шевченка 9
Телефон:
(273)21060, 8-0501690019

2-хм. Кімнати, душ,
туалет, телефон,
телевізор, пральна
машина, харчування
(овочі та фрукти з
городу), господиня
сама випікає хліб,
господарка володіє
іноземною мовою.

Якщо треба кімнату –
50 грн. з особи, 25 грн.
з дітей
Харчування – 15-20
грн. з особи за обід,
або самостійно, овочі
з огороду
Туалет та душ в
будинку, стоянка для
автомобіля на дворі

Розваги запропоновані
господарем /місцеві

Як можливо доїхати

Основний час
прийому гостей

Можливо замовлення
човну з екскурсією – 120
грн.
Катер з екскурсією, з
харчуванням – 300 грн.
В місті 2 музею,
Літом проводиться
тижневий фестиваль
«Івана Купали» з
обрядами, на новорічні та
різдвяні свята також з
обрядами

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

Основний прийом
гостей літом (сім’ї з
дітьми),
Та Новорічні та різдвяні
свята

Рибалка, сімейний
відпочинок.

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

Де розміщають
інформацію про
послуги
На сайті зеленого
туризму

Нотатки

Зараз не займаються
не має можливості

6.3 Бондаренко
Ельвіра
М. Ржищів, вул. 50
р.Жовтня 10
Телефон:
(273)21767, 8-0973657855

2х- м. Кімнати, туалет,
телевізор, кухня,
пральна машина,
харчування (овочі та
фрукти з городу),
господарка тримає
худобу та володіє
іноземною мовою.
Максимально 4 особи
по 50 грн. Без
харчування
2х- м. Кімнати, туалет,
душ, телефон
телевізор, паркова
авто, харчування
(овочі та фрукти з
городу). Євроремонт,
підлога з дошок,
вкрита килимами.

Пропонуємо екскурсії на
археологічні розкопи
Трипільської культури,
прогулянки по Дніпру
моторним човном,
рибалка.

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

У господарів є човен „язь”,
трейлер, машина, мопед.

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

Сімейний відпочинок

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

Приймає гостей цілей
рік

На сайті Зеленого
туризму

6.6 Дудка Ніна
Михайлівна
м. Ржищів, 50річчя Жовтня 9
Телефон: (273)213-82

2х-3х м. Кімнати, душ,
туалет, телевізор,
телефон, кухня,
господарка сама
випікає хліб,
харчування (овочі та
фрукти з городу), є
ресторани, кафе, бар.
2-х м. Кімнати,
телефон, телевізор,
душ, туалет, кухня
пральна машина,
харчування (овочі та
фрукти з городу).

Сімейний відпочинок,
Господиня – майстеркухар, викладає кухарську
справу.

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

Після Нового року.

На сайті Зеленого
туризму

Тільки починають
працювати ще не
визначились з ціною

Тільки починають
6.7 Єгорченко
Володимир
Олексійович
М. Ржищів, 60річчя Жовтня 13
Телефон: (273)218-15
6.8 Куст Ніна

Максимально 4 особи
2-хм. Кімнати,
телефон, туалет,
телевізор, кухня,
пральна машина,
харчування (овочі та
фрукти з городу),
власна пасіка.
2-хм. Кімнати,

-

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

На сайті Зеленого
туризму

Не приймають гостей

Працюють 3 роки
6.4 Борщова
Вікторія
Леонідівна
м. Ржищів, вул. 1го травня, 1
Телефон: 8-0664875679, (273)214-22
Початківці
6.5 Данелія Ніна
Володимирівна
М.Ржищів, вул.
Папаніна 61
Телефон:
(273)21744

Господиня - викладач

Прямий автобус м.

Приймає цілий рік

На сайті Зеленого
туризму

На сайті Зеленого
туризму

Цілий рік

На сайті Зеленого

Більше не працюють

Андріївна
М.Ржищів, вул.
Будівельників 39
Телефон: (273)222-91

телефон, туалет, душ,
телевізор, кухня,
харчування (овочі та
фрукти з городу),
власна пасіка.

Працюють 2-3
роки

Максимально 9 осіб,
по 50 грн. Без
харчування
1-2х м. Кімнати,
телевізор, кухня,
харчування (овочі та
фрукти з городу).

6.9 Редько Віра
Кузьмівна
М. Ржищів, вул.
Новоселів 5
Телефон:
(273)21715
6.10 Шпак Лариса
Федорівна
М. Ржищів, вул.
Леніна 54
Телефон:
(273)21792
6.11 Спичак
Микола
Антонович
вул.
Б.Хмельницького,
18
тел.+38 04473 214-42
моб. +380 67 68734-82
6.12 Садиба “У
Березівці”
Апостол Світлана
Миколаївна
вул. Б.
Хмельницького,
18-а
тел. +380 4473 223-68,
+380 4473 2-14-42
моб.+380 66 18507-54
Працюють 4 роки.

біології, може
організовувати екскурсії.

Київ – м. Ржищів с
Подола.

туризму, готується
оновлення інформація

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

Приймає гостей цілий
рік

1-2-3х м. Кімнатьи,
Сімейний відпочинок,
телефон, туалет, душ, рибалка.
телевізор, пральна
машина, харчування
(овочі та фрукти з
городу), власна пасіка.
Батьки наступної господарки і вони там самі живуть

Прямий автобус м.
Київ – м. Ржищів

Приймає гостей цілий
рік

На сайті Зеленого
туризму

10 осіб по 500 грн., на
свята 700 грн.
Окремі садиби зі всіма
умовами,

З Подолу на автобуси

Літом і в взимку

Центр сприяння
зеленому туризму,
Обласне агентство
туризму при
Облдержадміністрації
розміщують на сайті

Господарі організовують
екскурсії по багатьох
маршрутах, і рибалка на
Дніпрі і на ставку, все по
бажанню клієнта
Обряди на свята , на
Новий рік театралізовано
дійство за додаткову
платню.

Не працює номер

Вже не працюють

Працюють __________________________________________2
Змінився або помилковий номер телефону _______________2
Не працюють ________________________________________1
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0

7. Кагарлицький район

Всього _____________________________________________5
7.1 Карпенко
Марія Іванівна
с.БаликоЩучинка,
вул. Лесі Українки,
1
Тел. +380 4473 412-32
моб. +380 97 54922-29

2-3 особи по 70 грн. З
людини разом з
харчуванням
Сільська хата, душ,
туалет в хаті

Рибалка, ліс
Музей села, обряди по
святах, Букрицкий
плацдарм (гарній
пам’ятник часу Великої
Вітч. Війни)

7.2 Садиба
“Чарівний
куточок”
Жигайло
Василь
Никифорович
с.БаликоЩучинка,
вул. Лесі
Українки, 14
моб. +380 50
716-05-20
Працюють 2 роки,
але є постійні
клієнти

2-3 особи з 3-х
разовим харчуванням
100 грн на добу
Дом, душ туалет в
доме, бесідка

Рибалка, ліс
Музей села, обряди по
святах, Букрицкий
плацдарм (гарній
пам’ятник часу Великої
Вітч. Війни)

7.3 Мельніченко
Сергій
Анатолійович
С. БаликоЩучинка
Кагарлицького р-

1-2-3х м. Кімнати,
телефон, туалет, душ,
телевізор, пральна
машина, кухня,
харчування (овочі та
фрукти з городу),

Сімейний відпочинок,
рибалка, прогулянки
верхом. Букрицкий
плацдарм (гарній
пам’ятник часу Великої

Київ –Ходорів до
с. Балико-Щучинка

Основний прийом
гостей літом але коли є
сніг то добре і взимку

Інформація на сайті
Товариство -Колира
(спілка зеленого
туризму)

Працюють з 96
року
Київ –Ходорів до
с. Балико-Щучинка

Не прийматиме до
травня, взагалі літом

Сайт зеленого туризму,
газета «Авиза»

через Обухів, Українку
5 раз на добу

Київ –Ходорів до
с. Балико-Щучинка
через Обухів, Українку
5 раз на добу

На сайті Зеленого
туризму

Номер не є дійсним

ну, вул. Героїв
Дніпра 88
Телефон:
(273)41264, 8-0674098417
7.4 Трищук
Людмила
Йосипівна
С. БаликоЩучинка
Кагарлицького рну, вул.
Харківська 13
Телефон:
(273)41294, 8-0978230745
7.5 Садиба
“Звенигород”
Кайнов Сергій
Миколайович
с.БаликоЩучинка,
вул. Польова, 22
моб. +380 50 44468-79

власна пасіка,
господар утримує
худобу.

Вітч. Війни)

2-3х м. Кімнати,
туалет, телевізор,
пральна машина,
харчування (овочі та
фрукти з городу),
власна пасіка,
господар утримує
худобу.

Рибалка, відпочинок.
Букрицкий плацдарм
(гарній пам’ятник часу
Великої Вітч. Війни)

Київ –Ходорів до
с. Балико-Щучинка

Зараз не займаються
зовсім

через Обухів,
Українку 5 раз на добу

Не працює номер

8. Рокитнянський район

Працюють __________________________________________2
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________0
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________2
8.1 Бакаленко
Юрій
с.Синява
вул. Радгоспна, 7а
тел. +380 4462 243-28
моб. +380 97 87393-00
Працюють десь 5

6-7 осіб, 10 грн. Без
харчування
Окремо стоячий дім,
душ, туалет, кухня

Страусі на ферма і ще
багато звірей, блакитне
озеро, рибалка. Кар’єр
кольорових камінь,
заповідник
Музей творцям (не дуже
цікавий), обряди під час
свят.

Автобус, електричкою,
Маршруткою.

Літом – весною

Білоцерківська спілка
зеленого туризму

років, ще є
організація
дитячих таборів
(наметових) по 3
грн. Доба +
харчування
8.2Кропивницька
Валентина
Григорівна
М. Тетіїв, пров.
Дачний 6
Телефон:
(260)52372, 8-0976758457
Працюють 1 рік

1-2х м. Кімнати, ванна,
туалет, кухня,
харчування (овочі та
фрукти з городу),
господар утримує
худобу.
Максимально 4 особи,
по 30 грн. З особи, без
харчування.

Сімейний відпочинок,
можна порибалити прямо
на території садиби, гарно
відпочити на березі річки
Роська, посмакувати
печеною картоплею та
смаженим на вугликах
карасиками, шашликом та
смачненькими квашеними
помідорами.

Від Києва маршруткою
до М. Тетіїв (напрямок
Одеської траси)

Приймаємо гостей
цілий рік

На сайті зеленого
туризму.

9. Таращанський район

Працюють __________________________________________1
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________0
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________1
9.1 Нечепуренко
Ірина Петрівна
с.Лісовичі
вул. Лісова,14
тел. +380 4460 545-74
1 рік працюють

2-х поверховий котедж
250 грн. Сруб, баня,
сауна, колиба, кухня
(люкс класса)

Ліс, сосновий бір,
мисливство, рибалка, ягоді
гриби.
Хуторок ні кого кругом не
має

Зустрічають, навіть
якщо доберешся,
своїм транспортом

10. Тетіївський район
Працюють __________________________________________1
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________1
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________2

Цілий рік.

Туристичний журнал
«Садиба»

10.1 Садиба
“Біля Друцької”
м.Тетіїв
пров. Дачний, 6
тел. . +380 4460 523-72

Йде ремонт і не відома коли будуть приймати знову

10.2 Садиба
“Біля Друцької”
с.Тарасівка,
Тетіївський район
моб. +380 67 252
10 12 Займаються
2 роки

4- особи 30 грн. На
добу без харчування
Дім самостійно
стоячий, все в домі,
піч, камін, кухня

Рибалка на ставках, ліс
Сільське життя, обряди по
святам

Власним транспортом,
автобус Київ-Тітієв

Влітку

Журнал, «Зелений
туризм»

11 Переяслав-Хмельницький район
Працюють __________________________________________11 (7 садиб є працюючими але інформація про них надається громадської організацією)
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________0
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____(1)
Всього _____________________________________________11
11.1 Андросенко
Тетяна Іванівна
с.Ковалин вул.
Дружби,2
моб. +380 67 90841-16
Займаються вже 4
роки.
11.2 Петкевич
Тадеуш
Станіславович
с.Ковалин
вул. Молодіжна,18
моб. +380 67 76742-87

3-4 особи 70 грн. На
добу за особу
(харчування по
бажанню)
Окремо стоячі дома з
усіма умовами

До 6 осіб з
харчуванням 100 грн.
З особи . або 70-60грн.
Без харчування.
Окремий дім з всіма

Лес, дуже гарна рибалка
на острові. Переяславські
музеї.

Автобусом від Києва с
метро Чернігівське або
з Борисполя

Влітку і зимою.

Центр сприяння
зеленому туризму
На сайті зеленого
туризму

Обрядові свята

Лес, рибалка, (організовує
господар). Переяславські
музеї

В сторону Передслова
до с. Дівички

Влітку і зимою

Журнал «На рибалку в
село»

Працює 3 роки

умовами

11.3 Федоров
Олександр
Вячеславович
смт Дівички-1 дім
4/63
тел. +380 4467 556-19
зєднати 4-16
моб. +380 96 90601-98

5 осіб 50 грн. з особи
без харчування 100
грн. з харчуванням
Окремо стоячий дім, з
умовами, кухня

Рибалка, на острові
(Орієнтовано спеціально
на рибалку).
Переяславські музеї.

Автобусом від Києва с
метро Чернігівське або
з Борисполя.

Влітку і зимою.

11.4 Панамарчук
Надія Якимівна
с. Пристроми,
ПереяславХмельницький
район, Київська
область
Телефон: +38
04267 262 33, 8
050 458 40 79

2-3х м. Кімнати,
телефон, ванна,
туалет, телевізор,
кухня,

Рибалка, сімейний
відпочинок, Переяславські
музеї.

Києва електричкою до
Березані, далі йде
автобус

Приймаємо цілий рік.

На сайті Зеленого
туризму, має своє
представництво в Київі.

Організований відпочинок
дітей та іноземців, з
тренінговими та
екскурсійно-історичними
програмами,

В сторону Передслова
до с. Дівички

Приймаємо цілий рік.

На сайті Зеленого
туризму

Рибалка, ліс,
Переяславські музеї.

В сторону Передслова
до с. Дівички

Працює 4 роки
11.5 Демиденко
Тетяна
Григорівна
С. Ковалин
ПереяславХмельницького рну, вул. Дружби
23
Телефон: 8-0679084116
11.6 Кириленко
Тетяна
Василівна
С. Ковалин
ПереяславХмельницького рну, вул. Дружби
15

Максимально 8 осіб по
100 грн. З 2х разовим
харчуванням

2х- м. Кімнати , туалет,
кухня , паркова авто,
пральна машина,
господар утримує
худобу, харчування,
(овочі фрукти з
городу).

На сайті Зеленого
туризму

Громадська
організація жінок,
інформує про всі
садиби на с. Ковалин.

Телефон: 8-0679084116
11.7 Лось Софія
Андріївна
С. Ковалин
ПереяславХмельницького рну, вул. Садова 19
Телефон: 8-0679084116
11.8 Соколова
Олена
С. Ковалин
ПереяславХмельницького рну, вул. Поліська
27
Телефон: 8-0679084116
11.9 Фещенко
Надія Юхимівна
С. Ковалин
ПереяславХмельницького рну, вул. Шевченка
13
Телефон: 8-0679084116
11.10 Тушинська
Софія Оникіївна
с. Ковалин
Переяславського
р-ну, вул. Дружби
1
Телефон: 8-0679084116
11. 11
Шовкошитна
Світлана
с. Ковалин
Переяславського
р-ну, вул.
Шевченка

1-2х м. Кімнати,
туалет, пральна
машина, паркова авто,
кухня, харчування,
(овочі фрукти з
городу), господар
утримує худобу.

Рибалка, ліс,
Переяславські музеї,
господиня гарно вишиває
та плите.

В сторону Передслова
до с. Дівички

2х м. Кімнати, туалет,
пральна машина
кухня,
харчування, (овочі
фрукти з городу),
господар утримує
худобу,

Рибалка, ліс, Господиня
вміє вишивати.
Пропонуємо екскурсії,
походи за грибами,
домашній відпочинок,
смачну їжу, приємне
спілкування, незабутню
гостину. Переяславські
музеї.
Рибалка, ліс,
Переяславські музеї.

В сторону Передслова
до с. Дівички

На сайті Зеленого
туризму

В сторону Передслова
до с. Дівички

На сайті Зеленого
туризму

Рибалка, ліс,
Переяславські музеї,
господиня майстер
вишивки.

В сторону Передслова
до с. Дівички

На сайті Зеленого
туризму

Господар – єгер,
організатор рибалки та
полювання. Є свій УАЗ,
човен, снасті.
Переяславські музеї

В сторону Передслова
до с. Дівички

На сайті Зеленого
туризму

1-2х м. Кімнати,
туалет, пральна
машина,
кухня, харчування,
(овочі фрукти з
городу), господар
утримує худобу
1-2х м. Кімнати,
туалет, пральна
машина,
кухня, харчування,
(овочі фрукти з
городу), господар
утримує худобу

Приймаємо цілий рік.

На сайті Зеленого
туризму

Телефон: 8-0679084116

12 Яготинский район

Працюють __________________________________________1
Змінився або помилковий номер телефону _______________2
Не працюють ________________________________________2
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________5
12.1 Довлетова
Олена Іванівна
м.Яготин, вул.
Ціолковського,
110
Телефон:
(275)52695, 8-0671685845
Працюють тільки
1 рік

12.2 Кругляк
Микола Іванович
с. Богданівка
Яготинського
району
Телефон: 8-0954210535

12.3 Нестеренко

2х м. Кімнати, туалет,
душ, пральна машина,
паркова авто, кухня,
харчування, (овочі
фрукти з городу),
господар утримує
худобу, можна
відпочивати з
домашними
тваринами, є
ресторан, кафе,
магазини та ринок,
господар володіє
іноземною мовою, є
нова Руська баня та
сауна.
2-3 особи 50 грн. З
харчуванням
1-2х м. Кімнати,
туалет, пральна
машина, паркова авто,
кухня, харчування,
(овочі фрукти з
городу), господар
утримує худобу, є
власний транспорт.

3х м. Кімнати, туалет,

Садиба знаходиться у
тихому затишному
передмісті. Господарі
створять всі умови комфортний затишний
відпочинок, в оренду човен, вудочки, супровід
на полювання та рибалку.

Хто цікавиться історією,
етнографією, прогулянки
по мальовничих полях та
лісах, оспіваних у
полотнах видатної
землячки художниці
К.Білокур, хто скучив за
справжньою українською
кухнею, кого ваблять
пішохідні та автомобільні
екскурсії Київщиною, коні
прогулянки, рибалка,
мисливство.
Господарі - освітяни на

З Києва електричка до
Яготина

Приймаємо цілий рік.

На сайті Зеленого
туризму.

Приймаємо цілий рік.

Приймаємо цілий рік.

Номер не є дійсним.

На сайті зеленого

Тимчасово не

Тамара
Миколаївна
м.Яготин, вул.
Ціолковського, 59
Телефон:
(275)52730, 8-0674931685, (044)
286-31-18

12.4 Романенко
Ірина
Володимирівна
Яготинський р-н,
с.Богданівка
Телефон:
80954210535

12.5 Стискун
Лідія Федорівна
Яготинський р- н,
с.Богданівка,
вул.Стадіонна,3
Телефон:
8(275)34117,
80669681700

душ, пральна машина,
паркова авто, кухня,
харчування, (овочі
фрукти з городу),
господар утримує
худобу, можна
відпочивати з
домашними
тваринами, є
ресторан, кафе,
магазини та ринок,
господар володіє
іноземною мовою,
можна перебувати з
домашніми тварини
ми.
2х м. Кімнати, туалет,
душ, пральна машина,
паркова авто, кухня,
харчування, (овочі
фрукти з городу),
господар утримує
худобу, можна
відпочивати з
домашними
тваринами, є
ресторан, кафе,
магазини та ринок,
господар володіє
іноземною мовою,
можна перебувати з
домашніми тварини
ми.
2х м. Кімнати, туалет,
душ, пральна машина,
паркова авто, кухня,
харчування, (овочі
фрукти з городу),
господар утримує
худобу, можна
відпочивати з
домашними
тваринами, є
ресторан, кафе,

пенсії - гостинно зустрінуть
рибалок, мисливців і всіх,
хто прагне відпочинку на
лоні природи та
цікавляться історією.
Господиня - умілий
кулінар, господар завзятий рибалка та
мисливець. Пропонуємо
підготовку до школи дітям
шкільного віку. В дворі є
мангал, літній душ,
гойдалка в саду.
До Ваших послуг - сауна.
гумовий човен.
У новому сучасному
комфортному будинку
господарі радо зустрінуть
всіх, хто хоче порибалити,
відпочити на природі, у
затишку. Для гостей домашня кухня,
автомобіль, екскурсії на
природу, в історичні місця.
Найцікавіше для тих, хто
шанує талант відомої
художниці К.Білокур, адже
господиня - директор
музею.

Смачна українська кухня.
Господарі супроводять
гостей на рибалку і в
мальовничі та історичні
місця. Мальовнича
природа цього краю
породила геній
всесвітньовідомої
художниці Катерини
Білокур, тут її батьківщина,
садиба-музей.

Приймаємо з травня по
жовтень.

Від Києва електричкою

Приймає цілий рік.

туризму

працюють

На сайті зеленого
туризму

Номер не є дійсним

Тимчасово не працює

магазини та ринок,
господар володіє
іноземною мовою,
можна перебувати з
домашніми тварини
ми.

До послуг гостей вантажопасажирський
Форд на 7 осіб.

13. Обухівський район

Працюють __________________________________________1
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________0
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________1
13.1 Строгий
Микола
Петрович
Обухівський р-н,
с. Трипілля, вул.
Наддніпрянська,
53
Телефон:
8(272)33335,
80675043215
Тільки починають

2х м. Кімнати, туалет,
душ, пральна машина,
паркова авто, кухня,
харчування, (овочі
фрукти з городу),
господар утримує
худобу, можна
відпочивати з
домашними
тваринами, є
ресторан, кафе,
магазини та ринок,
господар володіє
іноземною мовою,
можна перебувати з
домашніми тварини
ми.

Садиба - на мальовничій
дніпровій кручі, у
легендарному Трипіллі.
Сучасний комфорт,
Господарі (педагог і
медик), на своєму авто
супроводять гостей і на
рибалку, і в музеї і в
подорожі по Подніпров'ю.
Смачна українська кухня.
Є зала для засідань на
декілька осіб та все для
відпочинку (мангали,
барбекю, спортивна
площадка, пляж).

Від Києва автобусом
напрямок Донецька.

Тільки починає

На сайті Зеленого
туризму

Господар тільки
добудував дім і починає
займатися зеленим
туризмом

Максимально 4 особи,
ціна не визначена

Різниця між СД „Українське село запрошує” та даним списком на 4 садиби
1. Садиба “Зелений гай”
Тарасенко Тетяна Іванівна
с.Дибинці
тел. +380 98 992-79-57

2. Самійленко Олександр
Андрійович
с. Страхолісся, вул. Цвєткова, 56
Іванківський район
тел. +380 4491 4-82-18

3. Бакаленко Юрій
с.Синява
вул. Радгоспна, 7-а
тел. +380 4462 2-43-28
моб. +380 97 873-93-00

4. Панамарчук Надія Якимівна
с. Пристроми, Переяслав-Хмельницький
район, Київська область
Телефон: +38 04267 262 33, 8 050 458 40
79

Додаток 10
Наявність об’єктів туристичної інфраструктури в Чернігівській області
Чернігівська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

міста
Ніжинський район

Перелік
Миколаївський собор
Веденський монастирь
Веденський собор
Грецька всіховятська церква
Грецько-Михайлівська церква
Троїцька церква
Покровська церква
Благовіщенський монастирь
Благовіщенський собор
Петропавлівська церква з дзвіницею
Церква Іоанна Богослова
будинок Грецького магістру
Миколаївська церква
Преображенська церква
Михайлівська церква
Спасо-Преображенський собор
Борисоглібський собор
Колегіум
Будинок полкової канцелярії
Катерининська церква
Єлецький монастир
Успенський собор
Будинок Феодосія
Комплекс споруд Іллінського монастиря
Комплекс споруд Троїцького монастиря
Воскресенська церква

м.Чернігів

Наявність готелів
Кількість
15

11

Перелік
Готель "Ніжин"
(м. Ніжин, вул.Батюка, 1; тел.
(04631) 2-22-84)

Готельно-діловий
комплекс
"Слов'янський"
(м. Чернігів, проспект Миру, 19;
тел.7-46-04)
Готель "Градецький"
(м. Чернігів, проспект Миру, 68-а;
тел. 4-50-25)
Готель "Придеснянський"
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а;
тел. 95-48-02)
Готель "Брянськ"
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 103;
тел. 3-07-18)
. Підприємство "Учбово-методичний
центр"
ради
Федерації

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)
Кількість
1

5

Перелік
“Андріївське озеро” Корпачов
Сергій Олексійович
с. Андріївка
вул. Колгоспна, 100
Чернігівська область
моб. +380 050-3621899, тел.
04622- 36914

Кількість

Чернігівська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

міста

Перелік

Менський район

Прилуцький
район

Козелецький
район

Наявність готелів
Кількість

Перелік
профспілкових організацій області

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)
Кількість

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 105а; тел. 95-23-69)
Троїцька церква (с.Бігач)
Успенська церква (с.Волосківці)
Миколаївська церква (с.Городищі)
Домницький монастир Різдва Богородиці
(с.Домниця)
Собор різдва (с.Домниця)
Трапезна церква Параскеви П'ятниці
(с.Домниця)
Покровська церква (с.Дягова)
Покровська церква (с.Синявка)
Троїцька церква (с.Степанівка)
Андріївська церква (с.Стольне)
Спасо-Преображенський собор
Полкова скарбниця
Миколаївська церква
Церква Різдва Богородиці
Густинський монастир (с.Густина)
Троіцький собор (Густина)
Петропавлівська Надбрамна церква
(Густина)
Воскресенська трапезна церква
(Густина)
Михайлівська церква (с.Полонки)
Преображенська церква (с.Яблунівка)
Собор різдва Богородиці (смт. Козелець)
Миколаївська церква (смт.Козелець)
Садиба "Покоршина"(смт.Козелець)
Вознесенська церква (смт.Козелець)
Георгієвська церква (с.Данівка)
Трьоховятительська (с.Лемеші)
Комплекс Михайлівської церкви
(с.Петрівське)

10

10

Готель "”Олександрія”
17500, Украина, Черниговская
область,
м.Прилуки, ул. 1-го травня, 48
Тел. + 38 (04637) 44440; 44168
E-mail: info@tury.net.ua
http://www.tury.net.ua/index.html
готель „Нафтовик”, м. Прилуки
тел. (04637) 5 38 06

8

1

Перелік

Кількість

Чернігівська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

міста

Перелік
Юр'єва божниця (с.Старогородовка,
м.Остер)
Палац К.Розумовського (смт.Батурин)
Воскресенська церква (смт.Батурин)
Будинок Кочубея (смт.Батурин)
Крупмцько-Батуринський монастир
(с.Осіч)
Спасо-Преображенська трапезна церква
(с.Осіч)
Садиба Кочубея (с.Тиниця)
Вознесенська церква
Іллінська церква
Палац О.Румянцева-Занудайцева
(с.Вишеньки)
Успенська церква (с.Вишеньки)
Церква Різдва Богородиці (с.Оболоння)
Преображенська церква ( с.Райгородок)
Спасо-Преображенський монастирь
Спасо-Преображенський собор
Успенський собор
Тріумфальна брама
Покровська церква
Воскресенська (Різдва Богородиці)
(смт.Седнів)
Георгіївська церква (смт.Седнів)
Троїцька церква (с.Н.Білоус)
Кам'яниця Полуботка (смт.Любеч)
Спасопреображенська церква (смт.
Любеч)
Церква Різдва Богородиці з дзвіницею
(с.Суличівка)

Кількість

Комплекс споруд садиби Качанівки
(с.Качанівка)

2

Бахмацький
район

Коропський
район

НовгородСіверський район
(м.Н.-Сіверський
– 5)
Чернігівський
район

Ріпкінський
район

Ічнянський район

Наявність готелів

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)

Перелік

Кількість

Готель "Космос"
(смт Короп, вул. Поштова, 6; тел.
(04656) 2-13-62)

1

Перелік

Кількість

6

6

5

3

Готель "Слов'янський"
(м. Новгород - Сіверський,
вул.Луначарського, 2; тел. (04658)
3-15-51)

-

1

Садиба Лизогуба (смт.Седнів)

3

„Соколиний хутір”

Чернігівська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

Наявність готелів

міста
Борзнянський
район

Перелік

Кількість

Дендропарк (с.Тростянець)

1

Городнянський
район

Михайлівська церква (с.В.Листвен )

1

Корюківський
район

Покровська церква (с.Жюкля)

1

Срібнянський
район

Садиба Галаганів (с.Сокиринці)

Перелік

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)
Кількість

Перелік

Кількість
-

Семенівський
район
Бобровицький
район
Сосницький
район
Щорський район
Носіївський
район
Всього

Готель "Полісся"
(м. Носівка, вул. Вокзальна, 2; тел.
(04642) 2-22-46)
84

1

10

-

Додаток 11
Результати опитувань сільських садиб в Чернігівській області
Працюють

1

Змінився або
помилковий номер
телефону

0

Не працюють

0

Громадські
організації які
надають
інформаційні
послуги

0

Всього

1
1. Чернігівській район

Працюють __________________________________________1
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________0
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________1
Назва та
адреса
Садиби/термін
роботи
1. 1 Садиба
“Андріївське
озеро”
Корпачов
Сергій
Олексійович
с. Андріївка
вул. Колгоспна,
100
Чернігівська
область
моб. +380 0503621899, тел.
04622- 36914
працюють

Максимальна
кількість осіб
та умови
проживання
1 кімната*4
особи, 1
кімната – 6
осіб. Зручності
на дворі
стоянка для
автомобіля на
дворі,
оренда всього
комплексу –
500 грн. за
добу

Розваги
запропоновані
господарем
/місцеві
Купання в озері
(територія
комплексу),
рибалка (інвентар
господаря), човен,
піші прогулянки по
лісу, капання на
брички

Як можливо
доїхати
Прямий
автобус (3
рази за
добу) з
Чернігова

Основний
час
прийому
гостей
В
основному
в літку, в
останній
час
прийом на
1 день
(весілля,
банкет та
ін.)

Де
розміщають
інформацію
про послуги
На сайти
зеленого
туризму

Нотатки

З літа
2006
року,

Додаток 12
Перелік об’єктів туристичної інфраструктури в Житомирській області
Житомирська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

Міста та райони

Перелік

Андрушевський
район

с.Інвниця (Первые сведения об Ивнице
датируются 1584 г. Во второй половине XVIII
в. это было довольно крупное торговоремесленное местечко с населением более 3
тыс. жителей, в 1761 г. даже получившее
привилегии от польского короля Августа III.
Тогда в местечке были церковь, костёл и
часовня, синагога и еврейский молитвенный
дом, школа и две лесопилки. Во второй
половине XVIII в. здесь на пологом левом
склоне реки закладывается хорошо
спланированный ландшафтный парк с
традиционной системой прудов со шлюзами.
Как было принято в те времена, парк
создавался как антураж усадебному
комплексу. По иронии судьбы от усадьбы до
настоящего времени сохранился лишь
фрагмент въездных ворот да руины башен с
бойницами, стилизованные под сторожевые.
Лишённый долгие годы ухода, парк
превратился в дремучий. Вместо
распланированных аллей местные жители
протоптали тропинки, но, несмотря на это,
парк не потерял своей романтической
привлекательности. Здесь на площади 14 га
произрастает около 45 видов деревьев и
кустарников, среди которых преобладает
ясень, ель (встречаются оченъ крупные
старые экземпляры), липа, клён и вяз. В
парке сохранилось около 800 деревьев,
возраст которых превышает два столетия)
с.Андрушівка (В окрестностях города

Наявність готелів
Кількість

8

Перелік
+38 (04136) 2-12-77
Андрушевка, ул. Клубная, 29

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)
Кількість

Перелік

1

Кількість

Житомирська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

Міста та райони

Перелік
найдены остатки поселения черняховской
культуры (середина I тыс,). Впервые
Андрусовка (нынешнее название, повидимому, является польской
трансформацией первоначалъного) в
исторических источниках упоминается в 1683
г. в числе пустых сёл, не имеющих построек.
В конце XVII в. село становится
собственностью польского рода Бержинских.
В 1848 г. в Андрушевке основан первый на
Житомирщине сахарный завод. А в 1859 г.
она становится местечком. Графское имение,
расположенное в прекрасном парке на берегу
пруда в 1869 г. было куплено
сахарозаводчиком А. Терещенко. В 1873 г.
перестраивается и механизируется сахарный
завод, несколько зданий, которого
сохранилось до настоящего времени.
Расширяется усадебный парк и в стиле
французского неоренессанса перестаивается
дворец. После национализации советской
властью в нём недолго в 1920 г. размещался
штаб легендарной Первой конной армии. В
настоящее время дворец, несколько
перестроенный в 1975 г., занимает
андрушевская средняя школа)

Барановський
район

Наявність готелів
Кількість

Перелік

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)
Кількість

Перелік

Случ +38 (04144) 4-34-28
г. Барановка, пер.
Кооперативный, 2 А
Отель
+38 (06455) 6-75-43
Первомайск, Барановский р-н.
Донбасс
38 (04144) 6-42-31
Первомайск, ул. Киевская, 26
Эрих Шюле

4

Кількість

Житомирська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

Міста та райони

Перелік

Наявність готелів
Кількість

Бердичевський ра
йон

Перелік
38 (04144) 4-25-51 (квартира)
+38 (04144) 4-32-45
Первомайск, пер. Пионерский,
1

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)
Кількість

Перелік

Кармелит
38 (04143) 4-09-70
г.Бердичев, ул. Ленина, 20
Дружба
38 (04143) 2-10-37
+38 (04143) 2-40-18
+38 (04143) 2-41-24
г.Бердичев, ул. Либкнехта
Карла, 82

Брусиловський ра
йон
ВолодарськоВолинський район

с. Володарсько-Волинський (Впервые
село Александрополь (первое название
поселка), принадлежавшее боярину А.
Пронскому и названное в честь него,
датируется 1545 г. Затем оно по решению
суда в 1607 г. было передано в
собственность литовскому княжескому роду
Сапег, которые разместили здесь одну из
своих резиденций. Новые хозяева, как
водится, переименовали село в Хорошки (со
временем трансформировавшееся в
Горошки). Село разрастается, и в 1617 г.
становится местечком, а ещё через
десятилетие превращается в местный
торговый центр. Во время Освободительной
войны украинского народа войска
Хмельницкого разрушили замок в Горошках.
В 1793 г. часть Правобережной Украины
вошла в состав Российской империи. По
традиции того времени Горошки были

4

3
0

0

Кількість

Житомирська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

Міста та райони

Перелік
подарены Екатериной II известному
полководцу М. Кутузову. Он бывал в своей
вотчине в 1802—1805 гг. и даже наладил в
Горошках производство, на котором из
местной болотной руды отливали ядра и
пушки. В честь фельдмаршала М. Кутузова
посёлок в 1912—1921 гг. переименовывали в
Кутузовку, в 1959 г. установили бронзовый
бюст полководца (скулъптор Г. Постников), и
назвали его именем парк, заложенный в XVIII
в. на берегу Ирши, в котором на площади 5 га
сохранилось около полусотни 200-летних
дубов и тополей. В 60-х годах XIX в. в районе
Горошек открыли крупные залежи кварца и
лабрадорита, но разработка их началась
только в советский период. С 1932 г.
исследования здесь проводила группа
специалистов Ленинградского треста
«Русские самоцветы», подготавливавшая
добычу топаза и пьезокварца. Разработку
месторождений осуществляла Волынская
экспедиция, организованная в 1937 г. В
Володарске-Волынском находится
единственный в стране Музей драгоценного и
декоративного камня Министерства
финансов Украины. Минералогическая
коллекция музея основана в 1951 г. и
базируется на образцах Волынского
месторождения мориона, одного из
уникальных месторождений драгоценных
камней в мире. Экспозиция музея,
размещённая в трёх залах, включает более
1500 экспонатов драгоценных и
декоративных камней и изделий из них.)

Ємильчинський ра
йон
Житомирський рай
он

с.Тригірьє (В 1583 г. в густом дубовом лесу
вдали от людей на гранитной скале,
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высящейся над каньоном реки, основан
Тригорский Спасо-ПреображенскийЧудновский мужской православный
монастырь, Окрестные сёла Тригорье и Буки
появились спустя десятки лет. Во времена
тотального наступления католицизма на
Житомирщине в XVIII в. он был захвачен
униатской церковью и только в 1839 г.
возвращён в лоно православия. Это один из
самых компактных и уютных монастырей,
сохранившихся в Украине. В его композицию
входит неболыная ла-коничная
Преображенская церковь (1854—1873 гг.),
келий (1782 г.) и живописная окружающая
природа. От ограды монастыря открывается
эффектно-романтический вид на долину
Тетерева, высокие скалистые
противоположные берега, покрытые
вековыми соснами и молоденькими
берёзами. Большая часть глубокого каньона,
пробитого рекой в гранитных породах, ныне
занята водохранилищем, образованным в
1970-х годах после постройки плотины в двух
километрах от монастыря. Гладь
водохранилища скованного гранитными
берегами, придала окружаю щей природе
новую живописность, сохранив за
окрестностями Тригорья славу лучшего места
отдыха для житомирцев)
с.Кодня (Местечко под названием
Кодеденград впервые упоминается в
письменных источниках в 1301 г. Находилась
в составе Литовского княжества 1362 г., а
после его объединения с Польшей в 1569 г.
— в составе Речи Посполитой. В это время
Кодня принадлежала знатному литовскому
княжескому роду Сапег. В 1768 г. в Холодном
Яру близ Чигирина началось народное
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восстание запорожцев и гайдамаков под
руководством М. Зализняка и И. Гонты,
получившее название «Колиивщина».
Повстанцы захватили ряд городов : Среднего
Приднепровья, штурмом взяли Умань, и Речь
Посполитая была вынуждена обратиться к
Екатерине II с просьбой оказать содействие в
подавлении бунта. Русские и польские войска
вскоре разгромили разрозненные отряды
повстанцев, а захваченные в плен участники
восстания были жестоко покараны. Над ними
устраивались показательно-назидательные
казни в разных городах Речи Посполитой, а в
Кодне произошла массовая резня. Под
Руководством польского военачальника И.
Стемпковского повстанцам рубили головы,
сажали на кол, четвертовали. Здесь казнили
около 3 тыс. участников «Колиивщины», и
село стало символом скорби и памяти о
свободолюбивых и непокорных сынах
украинского народа. К 200-летию трагедии на
окраине Кодни, на казацком кургане-могиле,
окружённой плотным кольцом деревьев,
установлен монумент памяти участников
«Колиивщины» (1968 г.). Архитектурной
достопримечательностью села является
простоявшие более полутораста лет церковь
Рождества Богородицы и колокольня (1841
г.), построенные в стиле классицизма. В годы
независимости Украины в Кодне был
установлен эффектный, выполненный из
полесского розового гранита памятник Т.
Шевченко, побывавшему здесь в 1846 г.)

Коростенський рай
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Жерев
38 (04161) 9-13-09
Лугины, ул. Р. Люксембург, 10

Лугинський район
с.Черторія (Новая Чертория основана в 20-е
годы XVII в., а в 1793 г. в составе
правобережных украинских земель была
присоединена к Российской империи. На
правом берегу каньонообразной долины реки
в конце XVIII в. начинается строительство
усадьбы, а в 1815— 1818 гг. вокруг неё
закладывается ландшафтный парк.
Усадебный комплекс формировался на
протяжении столетия и некоторые его
сооружения относительно хорошо
сохранились. Просторный двух-этажный
дворец, часовня (с росписъю и мозаикой,
выполненной италъянским мастером),
флигели и хозяйственные постройки,
окружённые прекрасным парком и садом,
занимают ныне площадь около 70 га.
Новочерторийский парк наилучший в
области: пре-красная аллея из вековых лип,
болыние светлые поляны и художественно
скомпонованные группы хвойных (сосна, елъ)
и лиственных (клён, вяз, берёза, липа)
деревьев создают романтические
кодопозиции. В настоящее время в парке на
площади 19,2 га про-израстает около 50
видов деревьев и кустарников, среди которых
сохранились 170—180-летние деревья
преимущественно местных пород. Долгие
годы в усадебном комплексе размещается
зооветеринарный техникум.)
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Золотое Руно
38 (04147) 2-13-59
Любар, ул. Гагарина, 7
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Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)

1

Косарєва Зоя Петрівна
с. Карань
Любарський район
тел. +380 4147 2-10-12

1

Житомирська
область

Наявність екскурсійних об’єктів

Міста та райони

Перелік

Наявність готелів
Кількість

38 (04133) 5-25-45
ул. Грушевского, 12

Малінський район
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1

Полесье
38 (04141) 5-21-86
ул. Карла Маркса, 59
Тополя

НовоградВолиньський
район
м.Овруч (Первое летописное упоминание о
городе Вручий датировано 977 г. К концу
столетия он, будучи хорошо укреплённой
крепостъю, с высокими валами, рвом и
подъёмным мостом через него, становится
центром древлянской земли. В начале XIV в.
входил в состав Галицко-Волынского
княжества, а во второй половине столетия —
Литовского. В 1399 г. крымский хан Эдыгей,
разгромив литовского князя Витовта,
разрушил Овруч. Долгие годы ушли на его
восстановление, и после создания Речи
Посполитой Овруч вошел в её состав. Здесь
построили замок, превратив город в центр
староства. В 1648 г. казацкий полковник И.
Голота овладел Овручем, и до окончания
русско-польской войны (1667 г.) он оставался
сотенным городом Киевского полка. Вторая
половина XVII — первая половина XIX вв.
прошла под знаком ожесточённой борьбы
коренного населения против насаждения
католицизма. Окончательный перелом в ней
наступил лишь после присоединения
украинских земель к Российской империи в

38 (04141) 5-30-16
Корецкое Шоссе, 13
+38 (041483) 3-20-50
Овруч, ул. Советская, 33
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1793 г. Административный статус города,
сохраняющийся более двух столетий,
определён в 1797 г., когда Овруч стал
уездным центром Волынской губернии. Здесь
сохранилось самое древнее архитектурное
сооружение области — церковь Святого
Василия. Она построена в XII в. на высоком
берегу Норина (по преданию на этом месте
располагалась деревянная церковъ,
поставленная в 977 г. князем Владимиром
Великим) по заказу князя Рюрика
Ростиславича и названа по его
христианскому имени. Первоначально купол
церкви был позолочен и её в народе
называли «Златоверхой». К концу XIX в.
церковь была практически разрушена, но в
1908—1909 гг. архитектор А. Щусев составил
проект реставрации, после реализации
которого Васильевской церкви был
возвращён первозданный вид. Тогда же
неподалёку были восстановлены сооружения Васильевского монастыря. На
соседнем с церковью и монастырскими
постройками пригорке в 2001 г. воздвигнут
грандиозный по размерам и производимому
визуальному эффекту СпасоПреображенский собо)

Олевський район

м.Олєвськ (Впервые Олевск упоминается
в 1488 г. в связи с челобитной боярина
Пырхайло киевскому воеводе. В начале XVI
в. поселение подчинялось Овручскому замку,
а после Люблинской унии 1569 г. им долгое
время владели магнаты Немиричи. Несмотря
на получение от польского короля в 1641 г.
Магдебургского права, Олевск так и не смог
пробиться в когорту сколько-нибудь
значимых городов или местечек.
Единственной достопримечательностью,
оставшейся от того времени, которой правда
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могли бы позавидовать многие города,
является пятикупольная православная
Николаевская церковь (1596 г.). Это
старейшее культовое сооружение области
(не считая множество раз
перестраивавшейся церкви времен Киевской
Руси в Овруче). Утопающая в зелени
церковь, чудом сохранилась на центральной
площади Олевска)
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Октябрь
38 (04137) 2-55-50
Попельня, ул. Ленина, 35 А
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Карпатия
+38 (04132) 4-30-66
+38 (04132) 4-33-89
Родомышль, ул. Соборная, 24

Радомишльський
район

1
0

Романовський рай
он

0
Ружинський район

0

Червоноармійськи
й район

Добробут
+38 (04134) 21-17-38
пос.Черняхов ,ул.
Коростеньская, 37
Тетерев
+38 (04139) 2-10-52
ул. Ленина, 107

Черняховський ра
йон

1

Чудновський райо
н

Бердічів

1

м.Бердичів ()Первые достоверные
документальные упоминания о Бердичеве
датируются 1545 г., когда он был
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собственностью В. Тышкевича. После
Люблинской унии город вошёл в состав
Польши. В 1630 г. потомок первого хозяина
Бердичева Я. Тышкевич, воевода и
генеральный староста киевских земель,
отдал свой замок и земельный участок на
крутом берегу Гнилопяти под костёл и
монастырь ордену Босых кармелитов. В 1634
— 1642 гг. был построен нижний костёл,
получивший замысловатое название —
Костёл непорочного зачатия Пресвятой Девы
Марии, Святого Михаила Архангела, Святого
Иоанна Крестителя и Святого Иоанна
Евангелиста. Я. Тышкевич подарил костёлу
семейную реликвию — икону Пресвятой
Девы Марии, благодаря которой Бердичев со
временем стал известным среди паломников
едва ли не всего мира. Во время
Освободительной войны украинского народа
в 1648 г. монастырь был впервые разрушен
войсками М. Кривоноса. После русскопольской войны в 1667 г. Бердичев в составе
Брацлавского воеводства вновь отходит к
Польше. В 1702 г. отряд полковника С. Палия
второй раз разрушает костёл и изгоняет
монахов из города. Вернувшиеся в 1717 г. в
Бердичев кармелиты над нижним костёлом
начинают строительство кафе-дрального
Мариинского, которое завершили лишь в
1754 г. В возведении кафедрального костёла
при-нимали участие архитекторы Я. Витте и
Г. Тарнавский, а настенные росписи
выполнил В. Фредериче. В 1753 г. Папа
Римский Бенедикт XIV позволил коронацию
иконы Матери Божьей Бердичевской, тем
самым значительно повысив статус
монастыря. Благодаря поддержке польского
короля были возведены новые стены, башни,
пристроены два привратных корпуса и
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Кармелитский монастырь XVIII в. становится
одной из самых укреплённых крепостей
Европы. Позиции этого, казалось бы,
незыблемого оплота католицизма в Украине
сильно пошатнулись после второго раздела
Польши в 1793 г. и присоединения этих
земель к России. Начался новый этап
развития города, ознаменовавшийся его
стремительным ростом. Бердичев оказался
на восточной границе так называемой «черты
еврейской оседлости», установ-ленной в
1791 г. Российской империей. Это привело к
значительному притоку сюда евреев,
традиционно развернувших бурную
ремесленную и коммерческую деятельность.
К середине XIX в. Бердичев получает статус
города (1845 г.) и по численности населения
занимает 5 место в Украине, уступая лишь
Киеву, Харькову, Одессе и Николаеву. Около
десятка Длительных ярмарок,
проводившихся в Бердичеве, и его удобное
географическое положение вскоре
превращают город в крупный торговый центр.
Наиболее известным архитектурным
наследием золотого века Бердичева
является костёл святой Варвары (1826 г.),
широко известный благодаря венчанию в нём
О. Бальзака с Э. Ганской в 1850 г. После
строительства железных дорог Киев —
Одесса (1871 г.) и Киев — Брест (1873 г.)
Бердичев постепенно утрачивает значение
перевалочной базы и посреднического
торгового центра. В 1910 г. в городе был
построен самый значительный православный
храм — Свято-Никола-евская церковь. В XX
в. Бердичев, который обошли крупные
транспортные магистрали, окончательно
утрачивает значение важного торгового
центра и остаётся в сознании многих жителей
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страны символом украинского местечкового
еврейства.

Житомир

м.Житомир (Несмотря на значительные
разрушения времён Великой Отечественной
войны на территории Житомирской области
сохранились единичные значительно
изменённые постройки времён Киевской Руси
и разностилевые православные и
католические культовые сооружения XVI—XX
вв. Архитектурное наследие гражданского
назначения представлено дворцами,
административными зданиями, парковыми
постройками и памятниками XVIII— XX вв.
Здесь имеется один заповедник и множество
памятников живой и неживой природы.
Старейший город (280,1 тыс. жителей), центр
области и района, расположен на скалистом
левом берегу р. Тетерев в приустьевой части
его притока р. Каменки. Согласно легенде
город был основан одним из дружинников
киевских князей, поселившимся в 884 г. на
высоком берегу р. Каменка. Первое же
письменное упоминание о Житомире
датируется 1305 г. С 1362 г. начинается
период оккупации украинских земель
Литовским княжеством. В 1444 г. Житомир
получил Магдебургское право, но
нормальному развитию города мешали
многочисленные татарские набеги,
опустошавшие и разорявшие его. К тому же в
1522 г. пожар уничтожил большую часть
города. Крупнейшим сооружением Житомира
в XVI—XVII вв. был деревянный замоккрепость, расположенный на высоком берегу
Ка-менки, вокруг которого собственно и
формировался город. После создания Речи
Посполитой в 1569 г. и вхождения Житомира
в её состав темпы развития города заметно
ускорились. В 1668 г. Житомир становится

Наявність готелів
Кількість

Перелік

Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)
Кількість

Елочка
38 (0412) 20-65-18
Житомир, пр. Мира, 34

Кількість

-

Житомир
38 (0412) 22-86-93
+38 (0412) 22-67-72
Житомир, пл. Победы, 6
Полесье
38 (0412) 36-62-64
Житомир, Киевское шоссе, 139
Украина
+38 (0412) 37-50-83
Житомир, ул. Киевская, 3
Юность
38 (0412) 36-15-97
Житомир, ул. Баранова, 4
Жовтнева
38 (0412) 37-50-83
Житомир, ул. Киевская, 3
Лазер-Сервис
38 (0412) 40-94-53
Житомир, с. Глубочица
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главным городом Киевского воеводства,
оставаясь центром одноименного уезда. XVIII
в. отмечается значительным усилением
активности католической церкви в городе. В
1720 г. основывается иезуитская коллегия, а
в 1724 г. — монастырь (его келий
сохранилисъ до настоящего времени). Затем
в Житомире появились представители менее
могущественных орденов, которые в 1761 г.
основали монастырь бернардинцев, а пять
лет спустя — женский монастырь сестёрплакалыциц ордена Св. Викентия. В это
время было построено самое старое
культовое сооружение города, дошедшее до
наших дней, — Кафедральный костёл Святой Софии (1737—1751 гг.). Возведённый в
стиле позднего ренессанса и барокко он был
существенно перестроен в 1801 г. в
популярном тогда стиле классицизма. Три
года спустя после вхождения Житомира в
состав Российской империи в 1793 г. царское
правительство выкупило город и округу у их
хозяев графов Ильинских, и это стало
знаковым событием в последующем развитии
Житомира. Он сначала временно, а после
выигранного соперничества с НовоградомВолынским, окончательно утверждается
административным центром крупной
Волынской губернии. В XIX в. в Житомире
значительно оживилась хозяйственная
жизнь, интенсивно развивалась торговля.
Возводятся гражданские и культовые
сооружения, являющиеся архитектур-ным
достоянием нынешнего города. На месте Василианской церкви (1777 г.) сооружается
главный православный храм Житомира —
Свято-Преображенский кафедральный собор
(1866—1874 гг.). Он построен в
старовизантийском стиле и в его ком-позиции
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наблюдается подражание древнерусскому
зодчеству. В 1838 году в центре города
появился строгий Семинарский костёл. Среди
сооружений гражданского назначения к
архитектурным памят-никам относятся
здание магистрата (XVIII в.) и комплекс
сооружений почтовой станции (середина XIX
в.), включающий дом почтовой станции,
гостиницу, конюшни и ямские службы.
Своеобразной достопримечательностью
является Соборная пло-щадь,
композиционное решение которой является
ярким примером застройки областного
центра советского периода. Старейший
памятник в городе установлен А. Пушкину в
1899 г. (скулъптор Г. Олешкевич, архитектор
М. Бетаки). Среди множества монументов,
появившихся в XX в., на-иболее
примечателен памятник уроженцу города,
создателю советского ракетостроения
академику С. Королёву (1971 г., скулъптор А.
Олейник, архитектор А. Корнеев). В
Житомире работает шесть музеев, наиболее
нетрадиционный из которых — Музей
космонавтики им. С. Королёва. Самое
необычное помещение занимает Музей
природы, разместивший свою экспозицию
под сводами Кресто-Воздвиженской церкви
(XIX в.). На западной окраине Житомира
расположено одно из самых живописных
мест областного центра. Здесь р. Тетерев
сжали в узком каньоне, заполненном
водохранилищем, гранитные скалы Чацкого и
Четыре Брата)

Коростень

м. Коростень (В начале X в. был хорошо
укреплённой крепостью и центром
древлянского княжества. С ним связано одно
из трагических событий, которыми
изобиловала история становления Киевской
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Руси. В 945 г. здесь произошло восстание
древлян, вызванное попыткой киевского
князя Игоря повторно собрать с них дань.
Древляне разгромили княжеский отряд и
убили самого Игоря. Его жена — княгиня
Ольга — хитростью захватила непокорный
Искоростень, расправилась с его жителями, а
крепость сожгла. Поселение возродилось
лишь спустя четыре столетия, когда эти
земли попали под власть Литовского
княжества. В конце XVI в. Искоростень
становится владениями шляхтича
Межвинского, получившего разрешение
основать местечко. Он строит замок и в 1598
г. добивается для Искоростеня
Магдебургского права. Однако усилия были
тщетны, местечко ещё столетия продолжает
оставаться захудалым и малолюдным.
Только в 1902 г., когда по вновь проложенной
через Коростень железной дороге Киев—
Ковель начинается движение поездов,
посёлок оживает. Такая невзрачная история
заштатного Коростеня предопределила
отсутствие в нём прймечательных архитектурных достопримечательностей
гражданского или культового назначения.
Зато бурное развитие города в XX в.
(позволившее ему статъ третъим в области
по численности населения), активное участие
в становлении советской власти подарило
целую серию типичных для того времени
мону-ментов. Среди них: памятный знак на
месте, где в 1917 г. была провозглашена
советская власть в Коростене (1967 г.);
памятник участникам Всеукра-инской стачки
железнодорожников, состоявшейся в 1918 г.
(1969 г.); памятник комсомольцам 20-х годов
(1973 г.); шесть памятников В. Ленину (1935—
1975 гг.); два памятника К. Марксу (1961—
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1965 гг.) и т. д. К счастью, есть в Коростене
место, куда на протяжении долгой его
истории можно было прийти как в музей, где
хранятся самые древние памятники Украины,
— геологические. Тенистые аллеи ухоженоуютного парка им. Н. Островского спускаются
к долине реки Уж, проложенной
трудолюбивой водой в гранитах, которым
почти 2 млрд лет. Причудливо обточенные
водой и временем скалы и огромные глыбы
создают удивительно живописный каменный
хаос. Некоторые, наиболее выразительные
гранитные образования получили
собственные имена: Купальня княгини Ольги,
Гигантские котлы, Бараньи лбы. К
архитектурным достопримечательностям
города культового назначения можно отнести
эффектный православный собор,
возведённый в центре Коростеня в годы
независимости Украины.)
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НовоградВолинський
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Наявність «садиб» (об’єктів «сільського
зеленого туризму»)

м.Новоград-Волинський (Впервые
Звягель (первое название) упоминается в
Ипатьевской летописи в 1257 г. как город
Галицко-Волынского княжества. С середины
XIV в., когда город находился под властью
Литвы, им владели князья Звягельские. В
1502 г. он был подарен князю К.
Острожскому, а спустя пять лет на высоком
крутом берегу реки начато строительство
замка. После образования Речи Посполитой
Звягель попадает под власть Полыыи и с
целью насаждения католицизма здесь
строится костёл (1600 г.). Во время
Освободительной войны украинского народа
костёл и замок были разрушены в 1648 г.
бтрядом М. Кривоноса, а поляки изгнаны из
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города. Руины Звягельского замка-крепости
сохранились на высоком обрывистом
гранитном берегу Случи. В 20-х годах XVIII в.
хозяевами города становятся князья
Любомирские. После присоединения
Правобережной Украины к Российской
империи (1793 г.) царское правительство
выкупает у них Звягель, намереваясь
превратить его в административный центр
вновь созданной Волынской губернии. Город
даже переиме-новали в 1796 г. в
соответствии с этим намерением в НовоградВолынский, но по техническим причинам
(нехватка эданий для административных
учреждений) губернским центром становится
Житомир. В 1806 г. в Новограде-Волынском
располагалась штаб-квартира М. Кутузова, и
с тех пор долгие годы в силу близости
границы, а в советское время — следуя
традициям, в городе квартировали военные
подразделения, что не могло не сказаться на
его внешнем облике. В Новограде-Волынском
родилась Лариса Косач-Квитка (1871—1913
гг.), известная под ли-тературным
псевдонимом Леся Украинка — выдающаяся
украинская писательница. Она прожила в
городе 8 лет, пока родители не переехали в
Колодежно. Здесь сохранилось два дома (в
одном из них расположен литературномемориалъный музей), где жили Косачи,
установлен памятник Лесе Украинке (1971 г.,
скулъптор В. Дъяченко). В правобережной
части города находится необьгчный
геологический памятник — Каменный гриб,
образованный выветриванием из двух
огромных глыб розового гранита)
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Додаток 13
Результати опитувань господарів сільських садиб в Житомирській області
Працюють

1

Змінився або
помилковий номер
телефону
Не працюють
Громадські
організації, які
надають
інформаційні послуги
Всього

1

1. Любарський район
Працюють __________________________________________1
Змінився або помилковий номер телефону _______________0
Не працюють ________________________________________0
Громадські організації які надають інформаційні послуги ____0
Всього _____________________________________________1
Назва та
адреса
Садиби/термін
роботи
1.1 Садиба
Косарєва Зоя
Петрівна
с. Карань
Любарський
район
тел. +380 4147
2-10-12
працюють

Максимальна
кількість осіб
та умови
проживання

Розваги
запропоновані
господарем
/місцеві

Як можливо
доїхати

Основний
час
прийому
гостей

Де
розміщають
інформацію
про послуги

2 кімнати * 3
осіб, 1 кімната
підвищеного
комфорту,
зручності в
будинку. 50
грн. з особи,

Рибалка,
плавання на
човнах,
велосипедні
прогулянки по
лісі, можливість
взяти участь в
управлінні
господарством,
катання на
конях

До м.
Житомир,
далі
маршруткою
до с. Любар,
зустрічає
господар

Влітку,

На сайти
зеленого
туризму

Харчування
(3- разове) –
50 грн. з
особи, або
власне
харчування

Господар є
народним
лікарем та
пропонує
оздоровчі
процедури
Можливо брати
участь в
місцевих
обрядах
Є Католицький
монастир в м.
Бердичів,
руїни замка

Вересень,
жовтень,
новорічні
та різдвяні
свята

Нотатки

Працюють
з 2006 року

Почали
працювати
після
повернення
із-за
кордону,
приймають
іноземних
гостей

