Свалявська районна державна адміністрація

Розвиток сільського зеленого туризму є
актуальним через його подальший вплив на
стабілізацію економічного розвитку сіл,
забезпечення зайнятості сільського
населення. Саме тому систематично
проводиться пошук пільгових довгострокових
кредитів з різних джерел фінансування для
потреб сільського туризму.
Села району мають історико –
архітектурну спадщину, культуру, самобутній
побут, даровані самою природою мальовничі
ландшафти, лікувально – рекреаційні
ресурси. Мальовничі місця регіону
дозволяють вибрати відпочинок за
вподобанням: рибалка, збирання грибів,
малини, ожини, чорниць, лікарських рослин.
Перебування в сільській місцевості дає змогу
міським жителям долучитись до національної
екзотики, етнографічних особливостей,
оздоровлення цілющими мінеральними
джерелами та чистим гірським повітрям.
Тому сільський зелений туризм давно
практикується на Свалявщині.
Базовим ареалом розвитку сільського
туризму є села: Солочин, Ганьковиця,
Неліпино, Сасівка, Вовчий, Уклин та Поляна
Свалявського району.

Туристів та відпочиваючих готові гостинно прийняти
власники сільських садиб, а саме:
- Нусер Федір Омелянович, с. Вовчий,4;
- Куцкір Оксана Михайлівна, с. Солочин, 38;
- Бруняк Володимир Юрійович, с. Неліпино, вул.
Смерекова, 5;
- Калібішка Юрій Федорович, с. Солочин, 135;
- Гісем Ілля Ілліч, с. Солочин, 116;
- Куцкір Юрій Павлович, с. Солочин, 41;
- Уліганець Георгій Іванович, с. Солочин, 83;
- Симик Михайло Іванович, с. Солочин, 71;
- Вощинар Михайло Михайлович, с. Солочин, 5а;
- Кучерявий Іван Васильович, с. Солочин, 23;
- Чепинець Михайло Михайлович, с. Уклин;
- Бочко Ілля Іванович, с. Уклин;
- Попович Павло Іванович, с. Поляна, вул.. Вайди,
4;
- Зубрович Федір Михайлович, с. Поляна, вул.
Шевченка, 4;
- Уліганець Марія Миколаївна, с. Поляна вул..
Єсеніна, 1;
- Зарівчак Василь Іванович, с. Солочин, 3а;
- Добош Ігор Євгенович с. Солочин, вул..Алексія,
8/3;
- Куклишин Микола Юрійович, с. Солочин, 4.

Туристичними установами
Свалявщини організовуються та
проводяться екскурсії по
мальовничих місцевостях урочищ:
„Буковина”; „Полонина”; „Завадки”;
сходження на гору „Рожок”, „Стой”,
„Синяк”, „Дунавка” тощо. Туристичні
маршрути підготовлені та придатні
для використання.

Туристичні маршрути по Свалявщині.
Дводенні туристичні походи:
с. Стройно - урочище „Зачарована долина”
- гора „Бужора” - с. Росош - с. Стройно;
с. Плоске - гора „Синяк” - „Отавський
камінь” - с. Тур’я Бистра с. Плоске;
с. Родникова Гута - лінія „Арпада” - гора
„Віжень” - с. Уклин - с. Поляна.

.

Одноденні туристичні походи:
с. Поляна - гора „Дунавка” - с. Поляна;
с. Плоске - гора „Синяк” - с. Плоске;
с. Березники - гора „Стой” - с. Березники.

У сфері природо - пізнавального
туризму проводяться екскурсії з метою
ознайомлення гостей Свалявщини з
унікальними родовищами мінеральних
вод: „Поляна Квасова” с. Поляна;
„Плосківська” с. Плоске; „Маргіт” с.
Солочин; „Свалявська” м. Свалява;
„Поляна Купель” урочище „Медвежий”
с. Поляна; „Неліпинська” с. Неліпино.
Для їхніх послуг пропонуються різні
види активного відпочинку. А саме,
басейни, тренажерні зали,
спортмайданчики, різноманітні
екскурсійні програми, культурно –
масові заходи (концерти, вистави, кіно,
дискотеки), кінний спорт, туристичні
маршрути, гірськолижні витяги тощо.

Є можливість харчуватися
традиційною закарпатською кухнею,
дегустацією домашніх вин,
ознайомитися та придбати вироби
народних умільців Свалявщини.
Здійснивши моніторинг попиту
відпочинку в сільських садибах слід
відмітити, що найбільше відпочиваючих
з м. Києва, м. Ужгорода, Львівської,
Івано – Франківської, Дніпропетровської
та Закарпатської областей.
У районі діє історичний музей . На
сьогодні він нараховує понад 600
експонатів.

На адмінбудинку міської ради встановлено
меморіальні дошки видатним культурним
діячам Свалявщини: Ю.І.Венеліну – Гуці;
І.А.Сільваю; Г.Жатковичу; А.І.Карабелешу;
Г.Тарковичу; М.С.Чайковському;
О.В.Духновичу. В селах району встановлені
пам’ятники в с. М.Мартинка – А.В. Карабелешу;
с.Поляна – О. Духновичу; с.Плоске –
Т.Г.Шевченку, встановлені меморіальні дошки:
БК с. Дусино – братам Шергіям, сільська рада
с. Голубине – Г.Жатковичу; сільська рада с.
Сусково – І.Сільваю тощо.
На території Свалявщини знаходиться
Михайлівська православна церква – пам’ятка
дерев’яної культової архітектури ХУІ – ХУІІІ
століття. Як культурна пам’ятка вона
використовується в туристично – екскурсійних
цілях.
В центрі міста знаходиться пам’ятка
природи - дуб, вік якого сягає понад 400 років.

Рослинний і тваринний світ
дуже багатий і різноманітний.
Лісовий пояс відзначається
різноманітним видовим складом.
Вище 900 метрів в умовах
вологого прохолодного клімату
ростуть хвойно – широколисті
породи. До висоти 1150 метрів в
лісах переважає бук, а вище, аж
до 1300 метрів - ялина і смерека,
зрідка домішується граб, явір,
тощо.
До Червоної книги занесені :
білоцвіт весняний, підсніжник
звичайний, шафран Ейфеля.
Тваринний світ
представлений оленем, куницею,
вовком, бурим ведмедем, диким
кабаном, білкою та іншими.

Рекламна інформація про власників
сільських садиб Свалявщини розміщена
в туристично – інформаційному
довіднику „Закарпатські села
запрошують на відпочинок”.
Крім цього, гордістю туристично –
рекреаційного комплексу У Тараса є
орловські рисаки. Тут можна пройти
курс верхової їзди на конях, а діти
отримують чимало задоволення від
дитячого улюбленця - поні Яшки.

На території Свалявського району, в
с. Солочин функціонує науково –
виробнича асоціація „Племконецентр”,
засновниками якої є Інститут
землеробства і тваринництва Західного
регіону України та ТОВ „Маргіт”, з
метою діяльності є забезпечення умов
ефективного розвитку племінного
тваринництва, зокрема конярства у
Західному регіоні України, а також
розвиток кінного туризму, організація
роботи школи верхової їзди, показових
виступів, спортивних змагань, послуги у
сфері шоу – бізнесу.
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