УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про хід виконання Програми
розвитку туризму і курортів у
Виноградівському районі на
2016-2020 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових
програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого
скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію завідувача
сектору туризму та транскордонного співробітництва районної державної
адміністрації, районна рада
ВИРІШИЛА:
Взяти до відома інформацію сектору туризму та транскордонного
співробітництва районної державної адміністрації про хід виконання Програми
розвитку туризму і курортів у Виноградівському районі на 2016-2020 роки
(додається).

Голова районної ради
м.Виноградів, 30 жовтня 2018 року
№ 632

В.В. Любка
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Звіт
про виконання заходів «Програми розвитку туризму і курортів у
Виноградівському районі на 2016-2020 роки»
за 2017 рік
На виконання «Програми розвитку туризму та курортів у
Виноградівському районі на 2016-2020 роки», сектором туризму та
транскордонного співробітництва Виноградівської райдержадміністрації, взято
участь в VII обласному фестивалі вертепів «Коляди в старому селі», що
відбувся в м. Ужгород 15 січня, у Закарпатському обласному музеї народної
архітектури та побуту, який зібрав колядників з усієї області. У традиційному
обійсті Виноградівського району були представлені національні страви,
старовинні колядки та туристичний потенціал району.
26 січня у райдержадміністрації обговорили перспективи розвитку
туризму на Виноградівщині. В ході зустрічі визначено імовірність проведення у
Виноградівському районі нового фестивалю мисливців, який приверне увагу
туристів до Виноградівського району в не туристичний сезон (жовтеньгрудень). Більш детально учасники зустрічі обговорили також питання
організації в районі 12 відкритого фестивалю виноградарів-виноробів
«Угочанська лоза 2017».
29 січня, в м. Виноградів пройшла перша в 2017 році відкрита екскурсія
«Угоча – старовинне місто над Тисою». Гості заходу пройшлись по маршруту
та познайомились з найцікавішими об’єктами міста: міський фонтан, пам’ятник
виноробу, римо-католицький костел Вознесіння, синагога, палац родини
Перені, руїни замку Канків. Цього ж дня, подібні відкриті екскурсії відбулись в
містах Ужгород, Мукачево та Перечин.
29 січня, взято участь в круглому столі «Шлях Пинті: від України до
Румунії», що відбувся у відпочинковому комплексі «Теплі води», с. Велятино
(Хустський район). Метою заходу було визначення подальшої стратегії дій по
промоції маршруту «Шлях Пинті», співпраці між Виноградівським та
Хустськими районами, та налагодження транскордонної співпраці з Румунією.
Представники туризму Виноградівщини та Хустщини, а також спеціалісти з
Ужгорода ознайомились з українським та румунським досвідом реалізації
маршруту «Шлях Пинті», а також визначили заходи по реалізації маршруту
«Шлях Пинті» в 2017 році.
26 лютого відбулась чергова відкрита екскурсія, цього разу в с.
Новоселиця, де жителі та гості села мали змогу відвідати унікальний
дерев’яний храм XVII ст. та етнографічний музей. Крім екскурсійної частини
відбулось також святкування Дня народження відомого опришка Пинті.
23 березня, в Ужгороді у рамках міжнародної конференції «Активність
громади та громадянського суспільства - основа для демократичного розвитку»
відбулося засідання Ужгородського прес-клубу, головною темою став
«Розвиток місцевого туризму як запорука транскордонної комунікації:
оригінальні туристичні проекти-2017». На заході Виноградівщина представила
локальний туристичний продукт. Йшлося про виробництво еко-продукції,
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перший в Україні та Східній Європі музей леквару, цікаві місцеві пам’ятники
(зокрема варенню та свині-мангалиці), а також про можливість для туристів
відвідати цікаву ферму, де проводять дегустації буйволиного молока.
26 березня відбулась відкрита екскурсія «Бейла Барток», присвячена
відомому композитору та піаністу, який дав свій перший концерт в м.
Виноградів. Туристи мали змогу відвідати найцікавіші об’єкти пов’язані з
життям та творчістю митця.
Взято участь в Дні Доброусідства між Україною та Румунією, який
відбувся 22 квітня, на Тячівщині у селі Нижня Апша, де представлено
туристичний потенціал Виноградівщини. Також було підписано Угоду про
співробітництво між сільським головою села Ваду Ізей та сільським головою
села Хижа, Виноградівського району.
25 квітня 2017 року, взято участь в засіданні за круглим столом щодо
розвитку туристичних маршрутів області, де розглянуті вимоги згідно
європейських стандартів із знакування та маркування туристичних маршрутів.
Для консолідації сил та визначення найпріоритетніших робіт створено Комісію,
яка буде координувати знакувальні та маркувальні роботи Закарпатської
області, питання проектування, прокладання, затвердження, ведення реєстрів
туристичних шляхів відповідних рівнів.
4 травня, в рамках проведення фестивалю виноградарів-виноробів
«Угочанська лоза 2017», на території розважального-готельного комплексу
«Чорна гора», відбулася відкрита дегустація вин. На дегустації були
представлені 24 взірці вин, урожаю 2016 року, приватних виноробів
Виноградівщини.
6-7 травня на Виноградівщині відбувався 12 відкритий фестиваль
виноградарів-виноробів «Угочанська лоза». 6 травня, туристи вирушили у
подорож «Винним шляхом Боржавською вузькоколійкою». Захід відвідали
гості з Харкова, Києва, Угорщини, Румунії, Латвії та США та інших країн.
Присутні мали мали можливість скуштувати домашні вина Виноградівщини,
смачні сири з буйволиної ферми в селі Олешник, натуральні соки в с.Чорний
Потік та угорські страви в Шаланках.
7 травня відбувся 12 відкритий фестиваль виноградарів-виноробів
«Угочанська лозв» 2017. На фестивалі було представлено виставку-продаж
виноробної продукції, виставку «Сільських дворів», продаж творів
образотворчого
декоративно-прикладного
мистецтва,
майстер-класи,
працювали дитяче містечко та атракціони, еко-містечко та тематичні фото-зони.
8 червня взято участь в засіданні робочої групи за круглим столом, яке
відбулось на території національного природного парку «Синевир» з метою
обговорення питання про розвиток туристичних маршрутів області. На
засіданні учасники розглянули подані пропозиції про стан утримання,
знакування/маркування туристичних маршрутів, серед яких були завершення
«Закарпатського туристичного шляху», включення в нього с. Нижній Бистрий
та маркування Лінії Арпада та маркування нового маршруту «Шлях Пинті» на
території Виноградівського та Хустського районів.
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19 червня у малому залі засідань будинку влади у Виноградові відбулося
виїзне засідання робочої групи за круглим столом з метою обговорення питання
про розвиток туристичних маршрутів області. Основною темою для
обговорення було маркування історико-етнографічного маршруту «Шлях
Пинті». В ході засідання також обговорено питання будівництва лісової дороги
між селами Новоселиця та Велятино, яка сприятиме розвитку туризму у
Виноградівському районі та буде складовою частиною марштуту «Шлях
Пинті», який поєднає в собі Виноградівський та Хустський райони. Після
обговорення за круглим столом учасники засідання вирушили у село
Новоселиця для проходження практичної частини – дослідили частину
туристичного маршруту «Шлях Пинті» на предмет зручності, запланували
роботи із його знакування та маркування.
4 серпня відбулась презентація пілотного туристичного проекту
«Історичний потяг на Боржавській вузькоколійці». Зі станції Виноградів за
маршрутом Виноградів-Чорний Потік-Олешник-Шаланки вирушив ретро-потяг
(паровоз 1950 року) з прикрашеними в етно-стилі трьома пасажирськими
вагонами. Вздовж туристичного маршруту були передбачені зупинки де
пасажири могли продегустувати місцеві страви й напої, послухати народні
колективи. Фінальним пунктом подорожі було відвідання села Шаланки, де у
підвалі Ференца ІІ Ракоці відбувся обід та дегустація місцевих вин. Даний
проект направлений на розвиток та популяризацію туристичного потенціалу
населених пунктів Виноградівщини, створення нових туристичних маршрутів
та збереження унікальних історико-культурних об’єктів району.
22-23 вересня, історичному центрі «Совине гніздо» в Ужгороді відбулась
16-та Міжнародна туристична виставка-ярмарок «Тур’євроцентр – Закарпаття
2017». Туристичний потенціал Виноградівського району представив на заході
сектор туризму та транскордонного співробітництва райдержадміністрації.
Районом була представлена еко-продукція краю (соки та варення від ТМ «Пан
Еко» та молочно-сирна продукція «Карпатський буйвіл»). Для гостей
підготовлені сувенірні набори, ручки та календарі на 2018-2019 роки.
1 жовтня на Виноградівщині відбулась перша відкрита англомовна
екскурсія «Sevlush», організована сектором туризму та транскордонного
співробітництва спільно з представниками Корпусу миру (США), які зараз
мешкають у Виноградові.
6 жовтня у великому залі палацу родини Перені відбулася презентація
першого офіційного туристичного промо-ролика Виноградівського району.
Дане відео відображає найцікавіші туристичні та історико-культурні об’єкти
краю. З часу публікації відео набрало більше 80 000 переглядів у мережі
Інтернет та отримало тисячі поширень. Окрім того на заході відбулася виставка
картин місцевих художників та нагороджено найактивніших учасників
туристичного ринку Виноградівщини.
30 жовтня Виноградівський район взяв участь в Дні Добросусідства
України та Угорщини в рамках фестивалю «Берег-фест 2017» в селі Яноші
Берегівського району. Виоградівська райдержадміністрація представила

5

презентаційний дворик, а також культуру та традиційні страви
Виноградівського району та туристичний потенціал краю.
9 листопада у малому залі засідань райдержадміністрації проведено
семінар-навчання для представників сільського туризму на тему: «Сільський
туризм: чого розпочати та як досягти успіху» (підготовлений в рамках
реалізації Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на
2016-2020 роки). Участь в заході взяли власники приватних сільських садиб
району та бажаючі займатися сільським туризмом в майбутньому. Присутніх
ознайомили з сучасними тенденціями розвитку сільського туризму, а також
надали методичні рекомендації з основ планування діяльності такого виду
туризму.
21 грудня на території Виноградівського району відбувся інформаційний
тур «Це варто спробувати!» для представників ЗМІ, туристичних фірм та
спеціалістів туристичного супроводу Закарпатської області (підготовлений в
рамках реалізації Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській
області на 2016-2020 роки). Учасники заходу мали змогу відвідати дегустаційні
зали та оздоровчо-рекреаційні заклади Виноградівщини, зокрема гості завітали
в дегустаційний зал варення ТОВ Пан-Еко (с.Ботар), розважально-готельний
комплекс «Чорна-гора» (м. Виноградів), багатопрофільний санаторій
«Теплиця» (м. Виноградів) та буйволину ферму «Карпатський буйвіл»
(с.Олешник). Господарі дегустаційних залів провели цікаві та насичені
дегустації різноманітних еко-продуктів: леквару, молочної та м'ясної продукції,
рекреаційні ж заклади представили свої послуги та цікавинки, які вони можуть
запропонувати туристам.
В рамках промоції туристичного потенціалу району на телеканалі МСтудіо були представлені відео сюжети: «Шлях закарпатського опришка
Григора Пинті» (опубліковано 22 лютого 2017 р.) та «Церква в Виноградівській
Новоселиці» (опубліковано 24 лютого 2017 р.). В рамках промоції
туристичного потенціалу району на телеканалі М-Студіо були представлені
відео сюжет про фестиваль виноградарів-виноробів «Угочанська лоза 2017»,
про тур для екскурсоводів та представників туристичних фірм (опубліковано 23
грудня 2017 р.), про буйволину ферму в с. Олешник (опубліковано 27 грудня
2017 р.). Перший кабельний представив сюжет про маркування маршруту
«Шлях Пинті» та підсумки розвитку туристичного сезону 2017 на
Виноградівщині.
В періодичному видання Новини Виноградівщини надруковану статтю
про туристичний потенціал Виноградівського району, найбільш цікаві
туристичні об’єкти та заклади, про організацію фестивалю «Угочанська лоза»
(№15 від 22 квітні 2017 року), туристичні підсумки 2017 року та семінарнавчання для власників сільських садиб (№45 від 18 листопада 2017).
На баланс Виноградівської райдержадміністрації, з балансу департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, прийняті дорожні
інформаційні знаки (виготовлені в рамках реалізації Програми розвитку
туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки), до історикокультурних пам’яток, туристичних об’єктів Виноградівського району, а саме:

6

1. Замок «Ньолаб», смт Королево – 6 та церква Успіння Пресвятої
Богородиці, с. Новоселиця – 14, на дорозі О070306 Виноградів – Теково –
Неветленфолу (км 3+000 праворуч) (біля повороту до Чорної гори);
2. Початок «Шляху Пинті», с. Новоселиця – 14, на дорозі О070306
Виноградів – Теково – Неветленфолу (км 3+000 праворуч) (біля повороту до
Чорної гори);
3. Затисянський музейний комплекс, с. Тисобикень – 3, на дорозі М-26
КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дяково» (км 4+300 праворуч).
Дані туристичні знаки встановлені згідно з визначеними місцями,
терміном до 21 грудня 2017 року.
На виконання заходів «Програми розвитку туризму і курортів у
Виноградівському районі на 2016-2020 роки» в 2017 році виділено 100 000,00
грн., з них використано 99 081,00 грн.

Завідувач сектора туризму та
транскордонного співробітництва

В.Горнецкі

