
Презентація проєкту

робочих груп Яремчанської міської ради та Делятинської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади

Олеся Герасим та Назар Верстюк



Дихай вільно



Делятинщина туристична



об’єднає та зробить НАС сильнішими!



Створення 
комплексної 
туристичної 

інфраструктури 
для підвищенні 

туристичного 
потенціалу 
Яремче та 
Делятина

Велика територія – великі можливості



Мета проекту: Сприяння зростання 
туристичної привабливості регіону шляхом 
розвитку туристичного потенціалу та 
розбудові туристичної інфраструктури на 
території Яремче та Делятина.

Завдання проекту:

1. Запровадити ефективну комунікаційну політику для
популяризації та розвитку туристичного іміджу
територій Яремче та Делятина.

2. Відновити наявні об’єкти туристичної інфраструктури.
3. Створити та впровадити нові та сучасні туристичні

продукти та послуги.



Запровадити ефективну комунікаційну 
політику для популяризації та розвитку 
туристичного іміджу територій Яремче та 
Делятина

Спільний туристичний 
бренд та слоган 
територій Яремче та 
Делятина

Друк буклетів, 
флаєрів, 
постерів Веб-сайт промоції туристичних послуг



Відновити наявні об’єкти туристичної 
інфраструктури

Мости

Дороги



Відновити наявні об’єкти туристичної 
інфраструктури

Джерела

Маркування 
маршрутів



Створити та впровадити нові та сучасні 
туристичні продукти та послуги

Нові маршрути

3D-моделі туристичних 
продуктів



Створити та впровадити нові та сучасні 
туристичні продукти та послуги

Канатний парк

Новий туристичний 
об’єкт – «Остання 

криївка»



Створити та впровадити нові та сучасні 
туристичні продукти та послуги

Кемпінги та відпочинкові зони

Пляж на березі р. Прут



Створити та впровадити нові та сучасні 
туристичні продукти та послуги

Багатофункціональні оглядові 
вежі

Три зіплайни «Free fall» 
(«Вільне падіння») 

загальною протяжністю 
три кілометри



Три зіплайни «Free fall» («Вільне падіння») загальною протяжністю три кілометри

Маковиця – ((ZipLine 1 км.) – (0,7 км. піший)) – Синкович – (ZipLine 1 км.) – Маливо – (ZipLine 1 км.) – Криївка – Річка Прут 
виток локацій)



Очікувані результати:

ЯКІСНІ

⮚ створення нових туристичних атракцій;
⮚ підвищення інвестиційної привабливості регіону;
⮚ підвищення якості та розширення асортименту туристично-інформаційних послуг;
⮚ створення умов для змістовного й активного відпочинку туристів та місцевих

жителів;
⮚ використання сучасних технічних можливостей на туристичній ниві;
⮚ просування туристичного продукту регіону на регіональних, всеукраїнських та

міжнародних рівнях;
⮚ підвищення рівня обізнаності вітчизняної та міжнародної спільноти стосовно

туристичного та інвестиційного потенціал регіону;
⮚ збільшення туристичного потоку та часу зупинки окремо взятого туриста;
⮚ відновлення історичної пам'яті громади;
⮚ покращення благоустрою територій;
⮚ підвищення рівня соціально-економічного розвитку територіальних громад.



Очікувані результати:

КІЛЬКІСНІ

⮚ збільшено кількість туристичного потоку на 2%.
⮚ збільшено протяжність туристичних маршрутів на 16 км.
⮚ облаштовано не менше 10 нових туристичних об’єктів.
⮚ збільшення кількості робочих місць в регіоні на 3%.
⮚ збільшення надходжень до бюджетів громад-учасниць на 6-7%.

Створення інфраструктури, необхідної для розвитку туризму на 
території Яремче та Делятина забезпечить необхідні умови для 

промоції місцевого туристичного продукту, формування 
сприятливого економічного та інвестиційного клімату, активізації 

підприємницької діяльності, появи нових робочих місць



Джерела фінансування Сума

(тис.грн)

Частка 

загального 

обсягу 

фінансування 

проекту, %

1. Фінансування з ДФРР 21950,0 90

2. Фінансування з місцевого бюджету 2600,0 10

3. Фінансування за рахунок інших 

джерел (зазначити)

0,0 0

Загальний обсяг фінансування 24550,0 100

Бюджет



Презентація проєкту

робочих груп Яремчанської міської ради та Делятинської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади
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Дякуємо за увагу!


