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за 2016 рік
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Зміст заходу

Термін
виконання

Стан виконання

Завдання І. Становлення місцевого туристичного продукту
В рамках підготовки проведення вело марафонів «Поліська січ»,
2016Сприяти створенню розгалуженої
«100
миль Дермансько-Острозьким національним парком»
2020
системи різнопланових туристичних
розроблені 2 туристичних маршрути, які попередньо апробовані та
маршрутів та їх впровадженню
обстежені. їх маркування заплановане у 2017 році.
(обстеження, апробація, інформаційний
В рамках реалізації всеукраїнського туристичного маршруту
супровід, маркування, встановлення
«Вишиваний шлях» апробовані два туристичних маршрути на
вказівників, знаків, облаштування зон
території Острозького та Здолбунівського районів, один з яких
відпочинку тощо)
включений до всеукраїнського маршруту.
Крім того, на території Здолбунівського району створений
туристичний маршрут «Мальовнича Здолбунівщина», який частково
промаркований та облаштуваний.
У 2016 році відкрито та промарковано перший веломаршрут РівнеРешуцьк.
На території Рівненського природного заповідника (Білоозерське
лісництво) діє екологічна стежка «Білоозерські бори».
Користується популярністю екологічна стежка «Від Волині до
Поділля»
на території
національного
природного
парку
«Дермансько-Острозький». 3 травня 2016 року проведено 10 еко-
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Стимулювання розвитку сільського
туризму шляхом надання кредитів із
урахуванням соціально-економічного
розвитку та тенденцій розвитку
сільського туризму

20162020

3

Сприяння проведенню сертифікації
послуг сільського туризму в області

2016 2020

4

Проведення конкурсів на кращий
туристичний продукт внутрішнього
туризму

20162020

екскурсій (близько 300 чоловік з Рівненщини, Київщини, Волині та
Хмельниччини). Територією національного парку також розроблені
та діють 1 пішохідний та 1 веломаршрут.
В рамках реалізації проекту «Розвиток сільського зеленого та
екологічного туризму як планомірна складова економічного
^розвитку Березнівського району» створено, промарковано маршрути
5 піших, 2 велосипедних та 2 кінних екологічних стежок територією
регіонального ландшафтного парку «Надслучанський».
Розпочата реалізація проекту «Медове коло», який передбачає
створення туристичного маршруту територією 30 населених пунктів
області з Рівненського, Березнівського, Гощанського, Корецького та
Костопільського районів.
Продовжена практика кредитування сільського туризму, яка досі
залишається єдиним подібним досвідом в Україні. Так, сьогодні
господарі можуть отримати на облаштування садиби чи присадибної
території до 50 тис.грн. на 10 років зі ставкою 2 відсотка річних.
Всього з початку впровадження практики кредитування в 2008 році
видані 84 кредити на загальну суму 1 млн.143 тис.грн, включаючи
кошти з обласного бюджету та кошти від повернення попередньо
отриманих кредитів. У 2016 році кредит отримали 2 особи з
Лубенського та Березнівського районів на суму 100 тис.грн.
У 2016 році власники сільських садиб області взяли участь у
всеукраїнському рейтингу «100 кращих садиб України». Дві садиби
увійшли до числа кращих та будуть сертифіковані за стандартами
спілки сприяння розвитку сільського туризму в Україні. Існуюча
система сертифікації проходить процес узгодження з європейськими
вимогами.
Забезпечено участь власників сільських садиб області у
всеукраїнському рейтингу «100 кращих садиб України». Дві садиби
(Березнівський та Рівненський район) увійшли до переліку кращих

з
садиб в Україні.
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Проведення моніторингу якості
туристичних послуг шляхом здійснення
обстежень, виїздів, оглядів,
маркетингових, анаАичних,
соціологічних досліджень та опитувань
у галузі туризму
Сприяння реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги та
програм із залученням коштів
донорських організацій. Підтримка
неприбуткових громадських об’єднань в
реалізації проектів туристичного
спрямування

20162020

Протягом року проведені 10 виїздів для огляду туристичних
об’єктів, аналізу їх роботи та оцінки необхідних напрямків роботи.
Так, робочі візити були здійснені у Дубенський, Рівненський,
Острозький, Березнівський, Здолбунівський райони.

2016 2020

Надається активне сприяння в реалізації проектів міжнародної
технічної допомоги. Здійснюється моніторинг актуальної інформації
про оголошені конкурси на отримання грантів на туристичну,
екологічну, історико-культурну тематику, яка доводиться до відома
органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої
влади.
Надається інформаційно-консультативна допомога у формуванні
проектних заявок. Так, протягом 2016 року надано сприяння в
розробці проектних пропозицій зі створення автокемпінгів на
території області, розвитку екологічної інфраструктури на території
національного
природного
парку
«Дермансько-Острозький,
визначення меж пам’яток археології на території області,
туристичного
маршруту «Медове коло». Зазначені проекти
готуються для подання до Посольського Фонду США в Україні та
Програми транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна на 2014-2020 роки.
Підготовлені та подані на конкурс ДФРР на 2017 рік 5 туристичних
проектів:
1) Створення інфраструктури велотуризму в Рівненській області
2) Проведення тренінгів для представників територіальних громад з
питань організації локального туристичного продукту та його
промоції
3) (Декодування туристичної інформації про Рівненщину

Розроблення та реалізація інвестиційних 20162020
програм та проектів регіонального
розвитку, що можуть впроваджуватися,
в тому числі за рахунок коштів
державного фонду регіонального
розвитку

4

4) Встановлення дорожніх знаків європейського зразка до
туристичних об’єктів
5) Покращення стану рекреаційних зон та облаштування місць
відпочинку туристів
Завдання II. Розвитоіс’і^щ р^чно-рекреаційної інфраструктури та територій

8

2016 Виготовлення (оновлення) та
2020
встановлення вказівників,
інформаційних щитів, знаків,визначення
та облаштування територій для стоянок
туристичного автотранспорту,
кемпінгів, санітарних місць тощо, біля
основних туристично-екскурсійних та
інфраструктурних об’єктів, в місцях
масового відпочинку населення

9

Сприяння розвитку активних видів
туризму та відповідної спортивнотуристичної інфраструктури, в тому

2016 2020

Станом на 1 грудня 2016 року встановлено 5 інформаційновказівних знаків. Крім того, 16 знаків виготовлені на синьому фоні,
який не відповідає новому ДСТУ 4100:2014 та буде замінений
коричневим. Ще заплановано виготовлення 16 знаків.
Крім того, встановлені дорожні інформаційні знаки «Тунель
кохання», «Млинівський районний краєзнавчий музей», а також
інформаційні щити в с.Тайкури Рівненського району біля СвятоПокровської церкви, костелу Святого Лаврентія та католицького
кладовища.
Державний історико-культурний заповідник м.Дубно є одним з
найвідвідуваніших об’єктів Рівненської області. Для посилення та
закріплення туристичних позицій важливо забезпечити сучасне та
якісне обслуговування туристів, задоволення їх потреб на території
міста. 3 огляду на це, облдержадміністрацією підготовлене та
надіслане звернення до голови Лубенської міської щодо сприяння в
розвитку туристичної інфраструктури на території міста
(№4213/0/01-31/16 від 11.07.2016).
Здійснений моніторинг земель запасу та визначені земельні ділянки
у Млинівському, Радивилівському, Рівненському, Рокитнівському та
Сарненському районах, які можуть бути використані для
розміщення автокемпінгів.
У 2016 році Рівненщина стала центром велотуризму та активного
відпочинку. Так, вперше на території області організований та
проведений масштабний веломарафон «Поліська січ», який зібрав

5

числі організація та проведення
тематичних туристичних заходів
(походи, надатові табори, змагання,
вишколи, наукові пікніки, квести тощо)
': ;

дат

10 Здійснення заходів з формування та
оновлення реєстру туристичних
ресурсів області, зокрема природнорекреаційних об’єктів, територій, місць
короткотривалого відпочинку
населення, туристичних об’єктів та
маршрутів. Сприяння в проведенні їх
паспортизації
11 Сприяння активізації екологічного

20162020

2016-
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понад 300 учасників з 15 областей України. Учасники заходу мали
змогу проїхатися мальовничими куточками Полісся подолавши
маршрут в 300 кілометрів. Веломарафон «100 миль ДерманськоОстрозьким національним парком» став ще одним відкриттям року.
Започатковані у 2016 році обидва марафони уже стали веловізитівками області та будуть проведені в наступному році. ;
Крім того, область долучилася до всеукраїнського веломаршруту
«Вишиваний шлях», який об’єднує Україну від Ужгорода до
Харкова. Маршрут пролягає через Острозький район Рівненської
області. У 2016 році організований перший всеукраїнський
велопробіг Вишиваним шляхом.
Відкритий та промаркований перший веломаршрут Рівне-Решуцьк.
Крім того, надано сприяння в організації та проведенні фестивалів
активного туризму, в тому числі «Поліське коло» та
«Новомалинська Любава» (с.Новомалин Острозького району).
Останній фестиваль проведений у 2016 році вперше та є унікальним
у своєму роді. Це перший в області туристичний захід, який
орієнтований на виховання й розвиток дітей та молоді в дусі
місцевих традицій, гармонії з навколишнім середовищем та
промоцію активного дозвілля. На цей фестиваль з’їхалися близько
тисячі гостей з Рівненщини, Волині та Хмельниччини.
В рамках створення туристичного сайту гіупеДгауеІ проведений
моніторинг туристичних ресурсів області, зокрема рекреаційних
територій, об’єктів туристичної інфраструктури, туристичних
маршрутів. Сьогодні здійснюється аналіз інформації, отриманої від
райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення, її
систематизація.

В рамках реалізації проекту «Розвиток сільського зеленого та
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туризму на базі територій природнозаповідного фонду області, зокрема
розвиток мережі природно-заповідних
об’єктів та запровадження нових форм
їх туристичної активності (зони .
відпочинку, екологічні стежки,
екотуристичні візит-центри тощо) ^

12 Здійснення заходів з впорядкування
об’єктів та територій рекреаційного
призначення, сприяння в організації
еко-туристичних акцій

2020

•

20162020

екологічного туризму як планомірна складова економічного
розвитку Березнівського району» створено, промарковано маршрути
5 піших, 2їВйлосипедних та 2 кінних екологічних^стежок територією
регіонального ландшафтного парку «Наделучанеьки й».
На терихорії^Рівненського природного заповідника (Білоозерське
лісництво) діє екологічна стежка «Білоозерські бори».
Відкрита,.облаштована та промаркована екологічна стежку «Від
Волині до Поділля» на території національного природного парку
«Дермансько-Острозький». Крім того, на маршруті екологічної
стежки облаштовані місця відпочинку та встановлені 2 інформаційні
стенди з картою маршруту. Територією національного парку також
розроблені та діють 1 пішохідний та 1 веломаршрут.
3 метою залучення населення до природоохоронної роботи та
підвищення рівня екологічної свідомості, національним природним
парком «Дермансько-Острозький» впроваджуються інноваційні
підходи до організації діяльності. Так, запроваджено практику
ековолонтерства. У 2016 році залучено близько 70 волонтерів, які
взяли активну участь в природоохоронній діяльності парку.
23 квітня відбулася еко-туристична акція «ЕкоГурт», в рамках якої
впорядковано екологічну стежку «Від Волині до Поділля» на
території
національного
природного
парку
«ДерманськоОстрозький». Крім прибирання, учасники акції нанесли знаки
орієнтування вздовж маршруту, які відповідають нормам ДСТУ
щодо маркування екологічних стежок.
Умови проведення вело марафонів «Поліська січ» та «100 миль
Демансько-Острозьким
національним
парком»
обов’язково
передбачають екологічні акції для їх учасників. Проведення екотуристичних акцій стало невід’ємною частиною етно-тур-фесту
«Бурштиновий шлях», третій день якого традиційно присвячується
згортанню наметових містечок та прибиранню учасниками території
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проведення заходу.
Крім того, перед та після активного літнього сезону громадами
області проводяться сезонні впорядкуванням; та облаштування
рекреаційних зон, місць масового перебування туристів.
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^ зв дан н я III. Проведення маркетингової кампанії

-Розвиток мережі та сприянні ' роботі -20162020
Ттуристично-інформаційних
області
^

14 Розроблення сучасних високоякісних
промоційних та іміджевих матеріалів
про туристичний потенціал області,
сувенірної продукції, а також їх
поширення
у
торгово-економічних
місіях України за кордоном, під час
проведення обласних, всеукраїнських та
міжнародних
виставково-ярмаркових
заходів, бізнес-форумів, конференцій,
круглих столів, семінарів, інших заходів
15 Організація та проведення курсів,
семінарів, тренінгів, конференцій,
круглих столів, форумів, виїзних
навчальних турів, інших форм навчання
та комунікації для різних цільових груп.
Забезпечення участі фахівців
туристичної галузі в аналогічних

20162020

20162020

~

Вивчаєтьсяпитання створення туристично-інформаційного центру в
області. У 2016 році прийнятий ДСТУ ISO 14785:2016 «Офіси
туристичні інформаційні. Туристична інформація щодо послуг з
приймання туристів. Вимоги», який є важливим кроком в
законодавчому полі та дозволяє активізувати процес створення
туристично-інформаційних центрів в областях. Створення
туристично-інформаційного
центру в Рівненській
області
заплановане на 2017 рік.
Організаційним комітетом з підготовки та участі області у
туристичного ярмарку «World Travel Show 2016» запропонована
концепція виготовлення промоматеріалів. Так, обраний туристичний
логотип області,
створена художня візуалізація основних
туристичних об’єктів, яка стала основою нового брендового стилю
«Рівненщина туристична». Логотип, колористика, художній стиль
сьогодні є основою для виготовлення туристично-інформаційної
продукції та створення туристичного сайту rivne.travel.
У 2016 році виготовлені буклети «Рівненщина унікальна»,
«Вузькоколійка», туристичні мапи та сучасна сувенірна продукція.
Протягом 2016 року організовані та проведені:
- Міжнародний туристичний форум «Перспективи та умови
українсько-грузинського співробітництва»
- круглий стіл «Інновації та кращі рішення для активного та
екологічного туризму України»;
- круглий стіл з питань реалізації проекту «Медове коло»,
спрямованого на відтворення, збереження та популяризацію
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заходах обласного, всеукраїнського та
міжнародного масштабу

'• ...

■'

■

16 Виготовлення та розміщення візуальної
реклами
туристичного
потенціалу
Рівненщини на території області, інших
регіонів України та за кордоном
17 Представлення
області
під
час
спеціалізованих
вітчизняних,
міжнародних
виставок,
форумів,
ярмарків, конференцій, круглих столів,
семінарів, тренінгів, інших заходів із
виготовленням
і
придбанням
необхідних
засобів,
виставково-

старовинного унікального виду бджільництва - бортництва.
- семінар-тренінг «Започаткування та ведення сільського туризму як
альтернатива самозайнятості та малому підприємництву» для голів
сільських та селищних рад Рівненського та Здолбунівського районів.
- 2 засідання обласної туристичної ради при облдержадміністрації;
....■=............... - 2 -засідання координаційної ради з питань охорони культурної
спадщини при облдержадміністрації

20162020

20162020

В поточному році забезпечено учать представників області у:
- парламентських слуханнях на тему «Розвиток туристичної
індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної
привабливості України»;
- міжнародної конференції під егідою ЮНВТО з брендингу і
маркетингу країн і міст;
- І Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи
розвитку сільського та екологічного туризму в Україні», яка
відбулася на території Рівненщини
- на 4 засіданнях Ради туристичних міст та регіонів, яка діє при
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
У 2016 році налагоджено співпрацю щодо обміну візуальною
рекламою з Тернопільською областю. Вживаються заходи щодо
налагодження подібного партнерства з іншими регіонами України
Так, у 2016 році туристичний потенціал області був представлений
під час міжнародної туристичної виставки «Україна - подорожі та
туризм/ШТТ-2016»,
II всеукраїнського туристичного
фестивалю «У гості до українців», міжнародного туристичного
салону «Україна 2016», туристичного ярмарку «World Travel Show
2016».

9

експозиційного
обладнання
та
інвентарю
щ щ ЛЯ -Проведення р е к л а м т т и к у і ^ у у ш ^ г р ф о т у р і в 2016-і.:!-. " ' туристичними об’єктшШ^ЙШШ’- ДЛЯ 2020
представників
..... закордонних,
всеукраїнських : та .місцевих . засобів
-масової
інформкн^^^тїр^^авників
влади, бізнесу, громадських оргшнзаці й

19 Організація та проведення в області 2016 різнопланових туристичних заходів, 2020
створення
брендів,
підтримка
перспективних видів туризму, об’єктів,
туристичних маршрутів, продуктів,
спрямованих
на
популяризацію
внутрішнього туристичного продукту
(акції, фестивалі, виставки, ярмарки,
круглі
столи,
заходи з нагоди
Всесвітнього дня туризму та Дня
туризму в Україні тощо)

20

Здійснення

ефективної

реклами 2016-

"У^еерцці проведений прес-тур для представників всеукраїнських
..засобів масової інформації, який передбачав відвідання Тунелю
ко2шяня^4Я£ржавних історико-культурних заповідників м.Дубно та
м.Оетрогау- культурно-археологічного центру «Пересопниця». За
результатами прес-туру вийшла низка публікацій присвячених
згаданим туристичним об’єктам в газетах «Факты и комментарии»,
«Голос України», «Урядовий кур’єр», «Сегодня», Українська
туристична газета, журналах «Міжнародний туризм», «Наталі»,
«Ліза»,
«Мандри»,
«Автолюкс»,
на
Інтернет-порталі
www.turmir.com.ua
Традиційно на Рівненщині проводиться низка фестивалів, серед
яких етно-тур-фест «Бурштиновий шлях», фольклорно-етнографічне
свято «Музейні гостини», регіональний фестиваль духової музики
«Дзвенить оркестрів мідь»,
VI регіональний
відкритий дитячий фестиваль патріотичної пісні «Наша слава
козацькая не вмре, не загине!», Міжнародний фестиваль дитячого
фольклору
«Котилася торба...». Започатковано
обласний
етнографічний фестиваль «Журавлина», регіональний історичномистецький фестиваль «Острог. Ренесанс».
У 2016 році Рівненщина стала багатшою ще на один унікальний
фестиваль - «Новомалинська Любава» (с.Новомалин Острозького
району). Це перший в області туристичний захід, який орієнтований
на виховання й розвиток дітей та молоді в дусі місцевих традицій,
гармонії з навколишнім середовищем. На фестиваль з’їхалися
близько тисячі гостей з Рівненщини, Волині та Хмельниччини.
Вивчається питання щодо започаткування в області фестивалю
«Замками Рівненщини».
Розроблений дизайн туристичного сайту гіупеДгауеІ та завершується

10

туристичного
потенціалу
області 2020
шляхом рекламних кампаній у місцевих,
всеукраїнських, закордонйше^засвбах
масової інформації, в мер&жі Інтернет,
зокрема
створення* *
підтримка
Інтернет-ресурсів;
Сприяння поширенню інформації про 2016туристичний
потенціал, пропозиції 2020
Рівненщини за допомогою сучасних
систем
та
засобів
туристичного
інформування та туристичної навігації
(ОЯ-коди, телефонні додатки, сенсорні
термінали, електронні карти тощо)

реалізація технічного завдання. Сайт перебуває на стадії наповнення
актуальною туристичною інформацією.
Крім того, на офіційному сайті Рівненської облдержадміністрації є
рубрика «Туризм», де презентована актуальна інформація про
туристичний потенціал Рівненщини.
У „2016 році проведений прес-тур для представників всеукраїнських
.засобів масової інформації, за результатами якого вийшло
15 публікацій про Рівненщину.
Розроблений та поданий на конкурс проектів Державного фонду
регіонального розвитку проект «(^Я-кодування туристичної
інформації про Рівненщину», який буде реалізований у 2017 році у
разі виділення фінансування.
Розроблена електронна карта джерел та місць відпочинку області,
яка доступна за адресою www.google.com/maps. Здійснено
нанесення на електронні карти веломаршрутів «Поліська січ» та
«100 миль Дермансько-Острозьким національним парком».
В рамках проекту «Медове коло» планується розробка туристичного
телефонного додатку.

Рішення Рівненської обласної ради від 11 березня 2016 року №117 «Про програму розвитку туризму в Рівненській
області на 2016 - 2020 роки» знаходиться на постійному контролі. Наступну інформацію буде подано в лютому 2018 року.

Начальник управління

Я.Мельник

