
Туристична галузь 

Кам’янця-Подільського як 

один із факторів сталого 

розвитку міста

Доповідач:  

Вадим Савчук, 

заступник

Кам’янець-Подільського міського голови



Передумови :
• значна концентрація  в 

місті пам’яток історії, 
архітектури та культури;

• унікальний природний 
ландшафт;

• різномаїття міського 
культурного середовища;

• наближеність до інших 
історико-архітектурних  та 
природних комплексів;

• вже набутий досвід міста 
як одного з потужних 
туристичних центрів за 
союзних часів.



Взаємодія влади, бізнесу та громади в 
процесі  підготовки та проведення 

фестивалів

Кам’янець-Подільський є всеукраїнським туристичним центром, із широким 
спектром  розважальних та рекреаційних послуг,  є лідером історико-

пізнавального,  одним із лідерів активного, фестивального та 
конференційного туризму в Україні із добре розвинутою туристичною 

інфраструктурою, орієнтованою на широке коло українських та зарубіжних 
споживачів в усі сезони



Взаємне партнерство

Кам’янець-
Подільська 
міська рада

Військово-
історичні 

товариства

Державний 
історичний музей-

заповідник

Надавачі послуг 
активного 
відпочинку

МГО «Відкрита 
асоціація готельєрів 

та рестораторів міста»

МГО «Об'єднання 
турагентів та 

туроператорів міста»

МГО «Подільський 
сувенір»

МГО «Подільська 
гільдія ремісників»

МГО «Спілка 
орендодавців житлової 

та комерційної 
нерухомості»

МГО «Ліга 
екскурсоводів»

Фестивальні 
агенції

НІАЗ 
«Кам’янець»

НПП «Подільські 
Товтри»



Розбудова туристичної інфраструктури
 музейні об’єкти – 8                                                                        

 об’єкти рекреації (парки, сквери, каньйон р. Смотрич )

 туристичні маршрути

 вказівники, білборди

 підсвітка Старого міста

 зелений туризм (агрооселі та комплекси )

 сувенірні ринки, кіоски та крамниці сувенірної продукції

 розважальні заклади (нічні клуби, боулінг, дискотеки )

 спортивні заклади (фітнес-центри, спортивні зали)

 туристичні фірми – 21

 екскурсоводи– 65

 підготовка кадрів для туристичної сфери
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Готельна інфраструктура 

міста

92

Можливість розміщення  

до 4 тис. осіб за добу



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ



ОФІС-ЦЕНТРИ



РЕСТОРАНИ КАВОВА СТУДІЯ

Ресторан «Хотей»

Ресторан «Ешер» 



РЕСТОРАНИ 
Зал «Мармуровий»

Зал «Кришталевий»



МАЛІ ЗАЛИ



СПА-ПОСЛУГИ



ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ



Програма «Популяризація туристичного 
потенціалу міста Кам’янця-Подільського» –

250 тис. грн на рік
1. Виготовлення 

брендованої 
продукції про 
туристичний 
потенціал міста;

2. Участь в 
міжнародних 
туристичних 
виставках;

3. Міжнародна 
співпраця



Міжнародна туристична виставка в 
Берліні - ІТВ



Міжнародна туристична виставка UITT
місто Київ



Міжнародна туристична виставка 
ТурЕкспо місто Львів



Міста-партнери
Польща: міста – Каліш, Краків, Перемишль, Глогув,

Глогувський повіт, Завєрчє, Санок, Ченстохова,
Влодава, Влодавський повіт, Саноцький повіт,
дільниця Варшава-Таргувек, гміна Гожице;

Чехія: Кутна Гора
Литва: Укмерге, Вільнюс
Білорусь: Полоцьк
Молдавія: Єдинець
Румунія: Сірет
Словаччина: Дольни Кубін
Іспанія: Теруель (протокол намірів)
Швеція: Херрльюнга, Марієстад
Латвія: Лівані

Понад 22 міста



Щорічне офіційне відкриття 
туристичного сезону



Встановлення рекордів України
Найбільший магніт Найдовша фата

Наймасовіші стрибки Найбільша турка



Встановлення рекордів 
України

Найдовша стріт-арт 
галерея

Намасовіше
заняття йогою

Намасовіше виконання менуету



Сервіс закладів
харчування



Стимулювання надавачів 
туристичних послуг

Конкурс 
«Кращий сувенір»



Відкриття нових об'єктів відвідування 

Музей мініатюр

“Замки України”



Надання нових туристичних послуг



Створення нових туристичних 
продуктів







Послуги туристично-
інформаційного центру



Аудіогід



Єдиний квиток



Мобільний додаток  
«Кам’янець-Подільський»



Географія відвідувачів 

АР Крим Вінницька Волинська
Дніпропетровська Донецька Житомирська
Закарпатська Запорізька Івано-Франківська
Київська Кіровоградська Луганська
Львівська Миколаївська Одеська
Полтавська Рівненська Сумська



ЗНАЙДИ СВІЙ СКАРБ 
У КАМ’ЯНЦІ!



Дякую за увагу!




