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Основні висновки дослідження успішних історій 
країн ЄС

У фокусі господарі садиб, сімейні фермерські 
господарства, громади і туристи. 

Діяльність надавачів послуг спрямована на 
задоволення запитів та потреб туристів у якісному 
розміщенні, харчуванні національними та місцевими 
стравами і продуктами, ознайомленні з традиціями і 
ремеслами, організації пізнавальних та активних видів 
відпочинку тощо.

Об`єднання надавачів послуг в національні асоціації, 
які гарантують туристам високу якість послуг та гарний 
відпочинок, і як наслідок, формують потік туристів до 
сільських господарств.



Динаміка  фермерських господарств, що надають послуги 
сільської гостинності

(Італія, 2003-2013р.р.)

Типи ферм за туристичними послугами 2003 2006 2009 2013
2003-2013

Абсолютна 
величина %

Проживання

- кількість ферм 10,767 13,854 15,681 17,102 6335 58,8

- кількість ліжко-місць 130,195 167,087 193,480 224,933 94,738 72,8

- кількість місць відпочинку 4540 6935 7785 8180 3640 80,2

Харчування

- кількість ферм 6193 7898 9335 10,514 4321 69,8

- посадкові місця 249,342 298,003 365,943 406,957 157,615 63,2

Дегустація

- кількість ферм 2426 2664 3400 3588 1162 47,9

Інші види діяльності

кількість ферм, які надають: 7436 9643 10,583 12,096 4660 62,7

- екскурсії 2452 3131 3071 3124 672 27,4

- природознавство (нові знання) 224 517 623 972 748 333,9

- піший туризм 1350 1465 1674 1717 367 27,2

- велопрогулянки 2101 2311 2309 2851 750 35,7

- освітні - - - 1176 1176 -

- майстер класи 693 1025 974 1770 1077 155,4

- спортивні 2927 3682 4168 5088 2161 73,8

- поєднання різних 3786 5043 5994 6033 2247 59,4

Загальна кількість ФГ, що надають туристичні 
послуги 13,019 16,765 19,019 20,897 7878 60,5



Гребля, катання
на човнах

Домашні музеї Прокат

Верхова їзда/ 
катання на 

підводі

Футболгольф

Лабіринти

Агрогастрономія

Мистецтво 
стрільби з лука

Скандинавська 
ходьба

Велопрогулянки

Традиції, культура, 
історичні пам’ятки 

Місцеві події/ 
фестивалі

Ремесло/ майстер-
класи Туристичні 

стежки/спостереження 
за птахами, збір 

лікарських рослин
Мотузкові 

стежки, розваги

Екстримтуризм
в селі

Відкриті ферми/ 
фермерський 

магазин/ місцеві 
продукти

Ідеї для сільського туризму:
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Традиційний та 
регіональний 

продукт
Екологічний 

продукт

Традиційне 
сільське 

господарство

Тиша 
та спокій

Здоровий 
спосіб 
життя

Народна 
культура та 
фольклор
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Модель розвитку
сільського туризму в Україні

На базі особистого селянського господарства
(сімейне гостинне господарство)

Ця модель успішно реалізується в європейських
країнах та набуває розвитку в українському
селі і формується у мережу гостьових кімнат
на базі наявного у сільській місцевості
житлового фонду. 
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Модель розвитку
сільського туризму в Україні

На базі приватних агротуристичних об`єктів в 
сільській місцевості

Мережа спеціалізованих садиб та готелів у формі
стилізованих «агротуристичних сіл (хуторів)», культурно-
етнографічних центрів



Етнографічний музей  
«Бесарабске село Фрумушика-Нова»
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Кластери у сфері 
сільського зеленого 
туризму 

Чому варто:  
• об’єднуватися у 

кластери;
• бути членом професійних 

громадських організацій 
(наприклад, Спілка 
сільського зеленого 
туризму України)?
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Кластер (гроно, об`єднання)

• економічні границі не 
збігаються з адміністративними

• розміри можуть бути від 
декількох кварталів до 
декількох країн, але
часто кластери руйнують 
границі між містом і селом

• не всім елементам кластеру 
необхідно бути всередині 
границь (деякі постачальники, 
центри знань)

Географічно це 30-40 км або 1 
годину за кермом

Выступающий
Заметки для презентации
Порівняння господарств, що діють самостійно та об’єднаних       (наші майбутні візити)Що виграють об’єднані господарства ?Ширша сфера пропозицій перебування для гостей (більше число гостей)  Маркетингові дослідження  – менш складний доступ для спеціалістів з пит. маркетингу для більшої групи (об’єднання)  Легше організувати консультації, навчання на місці- більш ефективне рішення проблем  Об’єднання представляють інтереси своїх членів перед місцевою, регіональною владою а федерації та об’єднання товариств навіть перед Сеймом та Урядом РП. Дають оцінку та пропонують юридичні рішення корисні для квартиродавців   Об’єднання підготовляють рекламні матеріали, рекламують своїх членів, набувають клієнтів для квартиродавців   Легший доступ до засобів допомоги   





Спеціалізація аграрний екологічний туризм при 
спеціальності «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства» 
Вибіркові дисципліни

 «Туризмознавство»
 «Основи ведення сільського туризму»;
 «Економіка сільського туризму»;
 «Сільський, аграрний і екологічний туризм на 

фермерському господарстві»;
 «Основи ведення домашнього господарства»;
 «Краєзнавство».



Основні робітничі спеціальності в туризмі

• «Робітник з надання послуг у сфері сільського 
туризму» 9132.

 «Інструктор-методист з туризму» 3340;
 «Організатор подорожей (екскурсій)» 414;
 «Інспектор з туризму» 3439;
 «Агент з організації туризму» 4221;
 «Покоївка» 5142.



Десять основних очікувань туриста

1. Спати в зручних ліжках за помірковану ціну, відповідно до 
категорії об`єкту розміщення

2. Митися в чистих ванних кімнатах
3. Їсти регіональні страви – прості, але добре приготовлені
4. Милуватися ландшафтом, краєвидами і природою регіону
5. Знайомитися з історією, культурою відвідуваного регіону
6. Активно відпочивати (прогулянки, дайвінг, катання на лижах, 

велосипедах тощо)
7. Придбання регіональних виробів і сувенірів (handmade), 

можливість відвідувати магазини
8. Милуватися регіональною музикою, танцем, бути учасником 

фестивалів
9. Подорожувати без обмежень і загрози для життя
10. Відчувати гостинність та добре ставлення з боку працівників 

туризму та надавачів послуг



Чого очікує турист

Сім’я, яка приймає гостей
Сільський туризм підходить для родини, членів якої  

можна залучити до надання гостинності хоча б на 
сезон. Господар та члени його родини мають бути:

 Комунікабельними
 Здатними зацікавлено слухати і розмовляти з гостями
 Володіти інформацією про історію свого села, звичаї і 

традиції
 Бути здатними показати особливості сільського 

способу життя
 Гостинними і створювати приємну атмосферу







Чого очікує турист

Розташування
 Місцевість має бути привабливою
 Місцевість вже визнана туристичною, або ж вона має 

підстави стати такою (мало розрекламована).

 Якщо ж село знаходиться недалеко від доріг з 
інтенсивним рухом, поблизу промислових об’єктів або 
у непривабливому оточенні тощо, то ця місцевість не 
є привабливою для розвитку сільського туризму.



Чого очікує турист

Ландшафт
 Успіх мають села із мальовничими 

природними краєвидами (наявність озер, 
річок, лісів, пагорбів, гір, луків, ярів). 

 На привабливість пейзажу впливає 
архітектурний стиль забудови житлових 
будинків, який має бути близьким до 
традиційного сільського, характерного для 
певної сільської території. 

 У селі турист прагне знайти те, чого немає у 
місті.





Чого очікує турист

Екологічні умови
 Чисте довкілля є необхідною умовою отримання

доходів, адже турист хоче відпочивати у контакті з 
чистою, незабрудненою природою. 

 Піклуватися необхідно не лише про природні ресурси
(воду, повітря, ґрунти, рослинність), а й про усе 
оточення, у тому числі ландшафти і забудову. Маємо
на увазі чистоту і гармонію природи і архітектури.

 Усе село і, зокрема, Ваш двір, мають бути чистими
щодня.

 Неможливий сільський туризм там, де існують “дикі” 
зливи стоків або відходи зливають до меліоративних
канав, рік чи озер. Слід вирішити і проблему 
переробки або вивезення відходів. 



Чого очікує турист

Загальна інфраструктура
 Важливим елементом інфраструктури є:
крамниці, пошта, банк, телефонні мережі, пункти
торгівлі і, звичайно ж, місця для відпочинку та розваг.
 З гастрономією у селі часто досить скрутно. Бракує 

спокійних, затишних, приємних ресторанів чи кафе в 
стилі старої корчми, оформлених за традиціями 
даного регіону, із характерними стравами. 

 Не в усіх селах є споруди, що слугують охороні 
довкілля, - очисні споруди і каналізації, система 
водопостачання.

 Часто потребують поліпшення і доїзди до села. 



Чого очікує турист



Чого очікує турист

Туристична інфраструктура
Місця для відпочинку та розваг:
 Невеликий спортивний майданчик
 Майданчик для дітей
 Доріжки для ходьби чи їзди на велосипеді, підводі
 Прокат спортивного інвентарю
 Похід на пасіку тощо 
 Популярним серед туристів стає участь у місцевих 

виставках, фестивалях та святкуваннях, поїздки на 
бричках, кінна їзда, катання на санях, риболовля, 
грилі і барбекю, відвідини історичних об’єктів.



Підготовка садиби до прийому гостей

Під`їзд до садиби. 
Театр починається з роздягальні, а зустріч Ваших 

гостей – саме з перших позитивних емоцій. 
Тому дуже важливо облаштувати зручний підхід чи 

під’їзд до садиби, місце для паркування автомобілів 



Підготовка садиби до прийому гостей

Огорожі. Велику роль в оформленні садиби мають 
огорожі, паркани, хвіртки, лавки, тіньові навіси та 
інше. Огорожі створюють приємне загальне враження 
про дім, якщо вони оформлені просто і гарно. 

І навпаки, недбало зроблена або недоглянута огорожа 
зіпсує вигляд садиби. Хвіртка і ворота є сполучною 
ланкою між подвір’ям і вулицею, тому їх художньому 
оформленню бажано приділити відповідну увагу.

Щодо матеріалу огорожі, то він може бути будь-яким: 
метал, камінь, дерево, глина, цегла і навіть кущі 
(живопліт).





Підготовка садиби до прийому гостей

Подвір'я. У межах території садиби виділяють дві зони 
– рекреаційну і господарську. 

 Рекреаційна – територія, де формуються місця для 
відпочинку, занять спортом, ігрові майданчики для 
дітей тощо.

 Господарська – для розміщення приміщень для 
худоби і птиці, місця для їх вигулу, збереження 
кормів, городу. 

 Як рекреаційна, так і господарська зони мають бути 
охайними і незахаращеними, бажано з окремими 
під’їздами та відділеними одна від одної.



Підготовка садиби до прийому гостей

Господарський двір. 
Місце утримання домашніх тварин має бути охайним, 

чистим, зручним для підходу та годування тварин 
відпочиваючими (з дозволу господарів). 

Особливо це подобається дітям, для яких допомога в 
догляді за тваринами може бути цікавим, незвичним 
заняттям. 

Однак господарський двір має бути відокремленим від 
місць відпочинку гостей. 



Підготовка садиби до прийому гостей

Місця для відпочинку на подвір`ї.
Бажано на подвір’ї мати:
 зелену галявину для ігор та відпочинку на траві
 спортивний майданчик з простими тренажерами для дорослих 

та спорудами для фізичного розвитку дітей різного віку.
 місце для вогнища (мангал для шашликів, споруда для 

приготування юшки на вогні) 
 водоймище, басейн чи водяну споруду (фонтанів, фонтанчиків, 

струмків, аквакамер з підсвіткою та бульбашками кисню тощо)
 місце для тихого відпочинку: просто майданчик з лавою чи 

альтанка, але в зручному і привабливому озелененому місці.
 “хітом” може стати декоративний сад-город. 



Підготовка садиби до прийому гостей



Підготовка садиби до прийому гостей

Зелені насадження.
Наступні позитивні емоції забезпечить відвідувачам  

краса парадної частини садиби. Це може бути партер 
з квітів та декоративних рослин або навіть маленький 
палісадничок з декоративно-листяних рослин з 
великим екзотичним листям. Можна застосувати 
звичайні садові газони, які, як правило, створюють з 
травосумішей різних видів злакових і бобових рослин.



Підготовка садиби до прийому гостей



Підготовка садиби до прийому гостей

Будинок.
 В оформленні сучасної садиби використовувати 

колорит українського народного житла та прогресивні 
архітектурно-художні традиції. Уміле використання 
кольору, різьблення по дереву, орнаментації, 
предметів прикладного мистецтва – ткацтва та 
кераміки – дає можливість створити мальовничий і 
різнобарвний інтер’єр. 

 В оздобленні кімнат житлового будинку доцільно 
використовувати предмети народної творчості: 
вишиті подушки, рушники, домоткані килими, 
ліжники, вироби з металу або шкіри. Вони добре 
поєднуються з формами та кольорами сучасних 
меблів. 



Будинок



Підготовка садиби до прийому гостей

Вітальня.
У будинку виділяється загальна кімната – найбільше 

приміщення. Вона повинна займати центральне 
місце. Ця кімната буде використовуватись як 
вітальня, де гості можуть проводити своє дозвілля, а, 
при необхідності, приймати своїх гостей. 

У несприятливу погоду комфортність, тепло та 
романтичність створюється домашнім каміном або 
піччю.  

Якщо у будинку немає приміщення для прийому їжі, ця 
кімната може використовуватись як їдальня.



Підготовка садиби до прийому гостей



Підготовка садиби до прийому гостей

Їдальня, кухня
Рекомендується  облаштувати помешкання з міні-кухнею для приготування та 

прийому їжі. 
Оснащення кухні:
 газова або електрична плита з духовкою;
 холодильник з морозильною камерою;
 умивальник;
 кухонні шафки зі столовими інструментами, повним набором тарілок, каструль, 

склянок, чашок, приладдям для приготування їжі (терки, м’ясорубка, консервний 
ключ, комплект ножів);

 електрочайник;
 місце для зберігання продуктів;
 смітник для харчових відходів;
 засоби для чищення, миття, комплект ганчірок.
Додатково:
 мікрохвильова піч;
 фільтр для води з інструкцією до використання.
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Підготовка садиби до прийому гостей

Спальня. Основні вимоги до кімнат, які передбачені 
для спалень, – це створення зручності, тиші і 
гігієнічних умов проживання. 

Спальня на дві особи – 10-12 квадратних метрів, 
спальня на одну особу – не менше 8 квадратних 
метрів. Обладнання спалень повинно бути простим, а 
набір меблів – мінімальним.  

У спальні можуть бути меблі пересувні, вбудовані, або 
такі, що трансформуються. Основні меблі: ліжко або 
диван-ліжко; легкі матраци, укладені на дерев’яну 
або металеву раму; письмовий стіл; гардероб або 
вбудована шафа; стільці та дзеркало; туалетний 
столик
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Підготовка садиби до прийому гостей

Санітарний вузол.
Найкращий варіант, коли у кожній кімнаті є свій санітарний вузол. Або ж 

він один на декілька кімнат. 
Санітарний вузол краще розміщувати поряд із спальнями або біля кухні. З 

точки зору дотримання правил гігієни, а також економії води, 
рекомендується встановлювати душові кабінки замість ванн. 

Має бути: дзеркало, поличка для зберігання приладів для гоління і 
косметичних процедур, розетка, вішаки для рушників і халату, килимок, 
мильниця, поличка для косметики, смітник для відходів. 

Усі елементи оснащення мають були оформлені в одному стилі, вміло 
скомпоновані і поєднувалися з кольором стін та підлоги. Необхідні 
засоби для чищення, туалетний папір та паперові рушники.

Якщо мова йде про прийом туристів тільки у літній період, то туалет може 
бути розміщений на вулиці. Він має бути чистим, охайним, доглянутим і 
знаходитися на відстані не менш ніж 14 метрів від криниці та літньої кухні. 
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Літня душова. Лазня. 
Для зручності гостей в межах садиби можна спорудити 

літні душові, вода в яких буде нагріватись за рахунок 
сонячної енергії. 

Влаштування такої душової просте і доступне кожному 
господарю. 

Особливо привабливим для гостей є лазня.



Підготовка садиби до прийому гостей



Візуалізація сільського туризму







УКРАЇНСЬКА ГОСТИННА САДИБА. 
ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА 

КАТЕГОРИЗАЦІЇ ПОСЛУГ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА 
НАГЛЯДАННЯ ЗА КАТЕГОРИЗОВАНИМИ 

ЗАСОБАМИ РОЗМІЩЕННЯ



УКРАЇНСЬКА ГОСТИННА САДИБА. 
ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА КАТЕГОРИЗАЦІЇ ПОСЛУГ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ
6. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ
7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
8. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ РОЗМІЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ
9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗАСОБУ РОЗМІЩЕННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАТЕГОРИЗАЦІЇ
11. НАГЛЯДАННЯ ЗА КАТЕГОРИЗОВАНИМИ ЗАСОБАМИ РОЗМІЩЕННЯ
12. ГАРАНТІЇ ВЛАСНИКА ЗАСОБУ РОЗМІЩЕННЯ



Категорія садиби



Садиби мають сертифікат Базової категорії  та 
входять у мережу 

«Українська  гостинна садиба»
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Садиби мають сертифікат першої категорії  
та входять у мережу 

«Українська  гостинна садиба»

Выступающий
Заметки для презентации
 





Садиби мають сертифікат другої категорії  
та входять у мережу 

«Українська  гостинна садиба»



Садиби мають сертифікат третьої категорії  та 
входять у мережу 

«Українська  гостинна садиба»
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РОЗВИТОК СТАЛОГО ТУРИЗМУ 
В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАДАХ (ОТГ)
(Дорожня карта)
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Крок 1 (потенціал)
Проведено моніторинг потенціалу та оцінена готовність

громади до сталого розвитку туризму

1.Проведено консультації та визначено представників 
громадськості, бізнесу, освіти та науки, які зацікавлені у 
розвитку туризму, сформовано робочу групу.
2.Проаналізовано природно-рекреаційні, культурно-історичні 
та соціально-економічні ресурси ОТГ, туристичні дестинації –
географічну територію  громади, яка є привабливою для 
туристів. 
3. Проведено SWOT – аналіз. Визначено сильні та слабкі 
сторони громади, оцінено потенційні можливості та загрози 
для сталого розвитку туризму та його різновидів.
4.Вивчені успішні кейси та практики українських та західних 
громад, громадських організацій та бізнесу
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Крок 2 (право)
Проведено аналіз нормативно-законодавчих актів, які

регулюють діяльність у галузі туризму та його різновидів

1.Конституція України, Закони України: «Про туризм», «Про 
курорти», «Про особисте селянське господарство», «Про 
природно-заповідний фонд України», «Про охорону
навколишнього природного середовища», Лісовий кодекс 
України та інші.
2.Нормативно-правові акти: ДСТУ, ДБН, державні санітарні
норми та інші.
3.Програма категоризації «Українська гостинна садиба» та 
екомаркування «Зелена садиба».
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Крок 3 (вигоди)
Оцінено суспільні вигоди від туристичної діяльності для 

добробуту громади

1.Визначено потреби в поліпшенні дорожньо-транспортної 
інфраструктури, систем життєзабезпечення 
(енергопостачання, водопостачання тощо), благоустрою 
населених пунктів та територій.
2.Оцінено вплив різних видів туристичної діяльності 
(готельний бізнес, розважальні комплекси, послуги сільської 
гостинності тощо) на рівень доходів членів громади.
3.Визначено напрями диверсифікації економічної (в тому числі 
аграрної) діяльності, зайнятості та доходів сільського 
населення. 
4.Розроблено карту активів (матеріальних і нематеріальних) 
туристичної привабливості ОТГ.
5. Сформульовано розуміння та бачення необхідності 
розвитку туризму на території ОТГ згідно з принципами 
сталого розвитку  розроблених ВТО
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Крок 4 (дія)
Розроблено стратегію та операційні заходи з розвитку

сталого туризму
1.Визначено особу або структуру (консультативно-дорадчий 
орган, туристично-інформаційний центр, АМЕР) відповідальну за 
координацію питань, пов’язаних з туризмом.
2. Сформовано нову, характерну для певної території стратегію, 
що відповідає цілям сільського розвитку, зокрема, підвищення 
рівня та якості життя людей, збереження та раціонального 
використання потенціалу територій, розвитку громади у 
поєднанні сільського господарства, природного середовища, 
культурної спадщини та туризму.  
3. Заплановано розвиток території ОТГ з урахуванням потреб 
сталого туризму, вирішено питання відведення земельних 
ділянок для розбудови туристичної інфраструктури.
4. Залучено волонтерів від українських та міжнародних 
організацій (UN Volunteers, US Peace Corps, Ukrainian Volunteer 
Service, Програма «Молодіжний працівник», «Будуємо Україну 
Разом», БУР, Pro bono Club Ukraine тощо).
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Крок 5 (фінанси)
Визначено джерела фінансування та підтримки розвитку

туризму 

1. Визначено власні та додаткові (залучені) фінансові ресурси (інвестиції, 
гранти від українських та міжнародних донорів). 
2. Опрацьовано Порядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств (постанова Кабінету Міністрів України від 07 
лютого 2018 року № 106 (зі змінами від 30 січня 2019) для отримання
дорадчих послуг за напрямом «розвиток сільського зеленого туризму», 
сплативши за неї лише 10 відсотків від вартості.
3.Опрацьована можливість покращувати житлово-побутові умови
проживання сільського населення та створення умов для прийому туристів
відповідно до вимог обласного фонду підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі (програма «Власний дім»).
4.Використана можливість участі власниками особистих селянських та 
фермерських господарств громад у всеукраїнських та обласних
туристичних виставках та ярмарках, які надають послуги у сфері сільського
зеленого туризму. 
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Крок 6 (знання)
Підвищено кваліфікацію та рівень знань

1. Забезпечено доступ до знань сільського населення щодо 
діяльності у сфері туризму та його різновидів через використання 
можливостей навчальних закладів, служб зайнятості, Асоціації 
дорадчих служб та Спілки сільського зеленого туризму України. 
2. Розпочато кадрову молодіжну політику у співпраці з 
навчальними закладами вищої освіти (ІІІ-ІV рівня), середньої 
спеціальної освіти (І-ІІ рівня) та професійно-технічної освіти.
3. Розширено перелік посад робітничих професій «Робітник з 
сільського туризму», організаційно-управлінських - «Інструктор-
методист з туризму» та «Організатор подорожей (екскурсій)».
4. Забезпечено навчання мешканців ОТГ, представників 
місцевого бізнесу та громадських організацій з надання послуг 
сільської гостинності, туристичних послуг, вивчення успішних 
освітніх практик,  обмін досвідом.
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Крок 7 (бренд)
Створено бренд громади, поліпшено інфраструктуру, 

розроблено туристичні продукти, сформовано 
маркетингову політику

1. Розроблено бренд туристичної привабливості громади, визначено 
«родзинку громади», її унікальні риси та особливості. 
2. Проведено модернізацію туристичної, інформаційної та сервісної  
інфраструктури в зонах туристичних маршрутів та дестинацій. 
3. Розроблено та впроваджено інноваційні туристичні продукти на основі 
агротуристичного потенціалу ОТГ, визначені його переваги.
4. Проведено знакування об`єктів історико-культурної та архітектурної 
спадщини, маркування маршрутів та стежок, категоризацію та 
екомаркування гостинних садиб.
5. Оцінено безпеку на маршрутах, враховуючи сезонність (можливі 
зсуви, обвали, болота тощо), забезпечено інформування про небезпечні 
місця.
6. Забезпечено промоцію туристичного продукту (співробітництво із 
асоціаціями, ЗМІ, з іншими ОТГ, мережа Інтернет, прес-тури, участь у 
виставкових, ярмаркових та інших заходах, видання паперових та 
електронних буклетів тощо).
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Крок 8 (партнерство)
Визначено можливості для партнерства та співробітництва

1. Розглянуті можливості міжмуніципального та міжнародного
співробітництва.
2. Створено умови для публічно-приватного партнерства.
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Трекер розвитку сталого туризму громади
Щорічне (щоквартальне) звітування та аналіз реалізації дорожньої

карти розвитку туризму у громаді

1.Проведено аналіз діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які 
здійснюють туристичні та інші супутні послуги у громаді, динаміка, 
висновки. 
2. Проведено оцінку результатів роботи відповідальної особи або структури 
(консультативно-дорадчого органу, туристично-інформаційного центру, 
АМЕР) з розвитку туризму, корегування операційних заходів. 
3.Проаналізовано економічні, соціальні та екологічні критерії сталого 
розвитку туризму громади, висновки.
4.Оприлюднено результати роботи.





● Швидкий доступ з карти
● Сортування за регіонами
● Пошукова строка
● Фільтри



Власникам садиб – розмістити

інформацію про умови проживання та

доступний перелік послуг,

якими можуть скористатися туристи;

Туристам – надати можливість вибору

місця для проживання та відпочинку;

Спілці - об’єднання інтересів власників

садиб та туристів, промоції та розвитку

ідей сільського зеленого туризму на

території України для українців та

іноземних громадян.







Васильєв Володимир Павлович, 
голова правління Спілки
сільського зеленого туризму
України
Для листів: 04209, м.Київ, а/с 4 
тел. +38 067 252 10 12
e-mail: vgt951@gmail.com, 
www.greentour.com.ua

mailto:vgt951@i.com.ua
http://www.greentour.com.ua/
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