Програма
розвитку мережі пішохідних туристських маршрутів в області

“Спільним Шляхом до Об’єднаної Європи”
(відновлення Східно-Карпатського Туристичного Шляху)
Початки туризму в Східних Карпатах заложило наприкінці 18 століття Польське Татраньське
Товариство в лиці його східнокарпатських відділень. Перший гірський притулок для туристів був
закладений ще у 1878 році Чорногірськім відділенням Товариства (м. Коломия) на полонині
Ґаджина в Чорногорі. В 1881 році Станіславським відділенням були зведені ще 2 притулки – на
Заросляку і на полонині Завоєля. Всього, напередодні ІІ світової війни, із 78 туристичних
притулків, 47 знаходились на теренах Східних Карпат. Створена мережа притулків дозволяла
тисячам туристів пізнавати ці дикі та безлюдні гори. Розгалужені гірські пасма, глибокі, досить
заліснені долини, різноманітність переплетінь різного роду стежок ускладнювали орієнтування і
не могли забезпечити безпеку подорожі.
Саме тому в цих горах і була втілена в життя ідея знакування шляхів. В 1880 році
Чорногірським відділенням Товариства був прознакований перший туристський шлях в історії
польського туризму. Ця стежка вела до туристичного притулку на пол.Ґаджина. Самим
результативним для знакування був період між І та ІІ світовими війнами, коли в Східних Карпатах
було прознаковано 1909 км туристських шляхів.
Але найважливішою туристичною подією того часу стало знакування Східно-Карпатської
частини Головного Карпатського Шляху, яке було виконане в 1925-35 роках. Шлях проходив
колишньою територією Польщі - розпочинався від Судетів, що на межі Польщі та Чехії, і
закінчувався на теперішньому кордоні України з Румунією.
Східно-Карпатська частина Шляху складалась з 8 відрізків - 3 відрізки знаходились на теренах
теперішньої Львівської області, 5 інших – на Івано-Франківщині, де більшість відрізків Шляху
проходила через Ґорґани і тільки частина восьмого відрізку - Чорногірським гірським масивом.
Значна частина притулків того часу знаходилась в недалекій відлеглості від Шляху і тому до них
та інших привабливих місць вели десятки кілометрів бічних та з’єднувальних шляхів.
Ґорґани простягаються від долини р.Мізуньки - на північному заході, до долини Пруту – на
південному сході. Найбільш характерною рисою є покриття Ґорґанських хребтів. Коли в Бещадах
вершини вкриті лісами, а вище - винятково полонинами та луками, то в Ґорґанах, над верхньою
межею лісу і криволісся, розташовується пояс скальних глиб, плит і розсипів. Власне, й назва тих
розсипів - ґорґан, стала назвою цієї частини Українських Карпат. Кам'яні розсипи ще називають
ґреґотами, рідше - цекотами чи аршицею. Пояс криволісся - також одна з характерних рис
Ґорґанів. Криволісся - переважно з альпійської сосни та ялівцеве і поширене воно переважно на
південних та південно-західних схилах. Полонини в Ґорґанах зустрічаються рідко і є порівняно
бідними. Гори тут круті з великим перепадом висот, а тому Ґорґанські хребти обмежені
глибокими долинами. В Ґорґанах розташовані найповноводніші в Українських Карпатах
водоспади: Манявський, Бухтівецький, Женецький і „Пробій” в Яремчі, а також найбільше в
Карпатах озеро Синевір.
Хребет Чорногори є основним пасмом Українських Карпат, на якому знаходиться найвища
вершина України – г. Говерла (2061 м). Власне з неї починається основна частина Чорногори, яка
тягнеться з північного заходу на південний схід одностайною, малорозчленованою лінією хребта.
Головний хребет простягається на 25 км, разом з відрогами налічує близько 20 вершин, п’ять з
яких досягає висоти 2000 м, і своїм розташуванням та протяжністю займає домінуюче
положення в дузі Карпатських гір від Татр до Роднянських Альп. Закінчується хребет горою Піп
Іван Чорногірський (2026 м), яка є відомою у зв’язку з розташованими на її вершині руїнами
старої польської астрономічної обсерваторії.
Особливістю хребта Чорногори є асиметрія його північних та південних схилів. Коли південні
схили спадають усюди однаково стрімко, майже без розгалужень в глибокі долини, північні схили
відзначаються
значною
кількістю
розгалужень,
сходовою
формою
спадів.
Завдячуючи умовам льодовикового формування, Чорногора отримала найхарактернішу свою
особливість - котли і уступи, перерізані мережею спадаючих з них потоків, мореновими валами і
численними озерцями.
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НАМІРИ І МЕТА
В даний час інфраструктура туризму в гірських районах області розвивається досить
нерівномірно. Найбільш розвинутими, завдяки наявності гірськолижних витягів, є території
Яремчанської міської Ради і Косівського району, трохи менше – Верховинського району. На
противагу цьому західні райони області і далі залишаються лісозаготівельними з мало розвинутою
туристичною інфраструктурою. Майже єдиним джерелом доходів мешканців цих районів є
заготівля лісу та збір лісових ягід і грибів. Тому основними категоріями населення, на кого
розрахована Програма, є мешканці гірських сіл Долинського, Рожнятівського, Богородчанського,
Надвірнянського районів, які можуть отримати додаткові грошові надходження від
обслуговування туристів через розвиток сільського зеленого туризму, тобто створення додаткових
місць для нічлігу, відкриття нових торгових точок, кафе та ін. І саме з цих районів ми розпочали
реалізацію Програми, на першому етапі якого планується проведення активної роз’яснювальної і
агітаційної роботи серед населення сіл щодо доцільності зайняття сільським зеленим туризмом та
навчання господарів його основам.
Відсутність гірськолижних витягів в цих районах потребує створення інших видів туристичних
послуг, а саме розвитку пішохідного, гірського, кінного та інших видів туризму та вимагає
належного облаштування туристських маршрутів
В області майже відсутня мережа прознакованих туристських маршрутів, завдяки яким
відпочиваючі мали б змогу безпечно мандрувати та повноцінно використовувати свій час
відпочинку в безпосередньому контакті з природою у весняно - осінній період. Це потрібно і для
районів Яремчі, Ворохти, Верховини та Косова, що вже мають достатньо розвинуту мережу місць
для ночівлі та відпочинку.
Востаннє означенням шляхів для туристів займались ще за часів колишнього СРСР. За роки
незалежності України були тільки поодинокі спроби вирішити дану проблему на наших теренах з
допомогою наших сусідів – поляків. Ці спроби мають під собою підгрунтя. Адже ще в довоєнні
часи в Карпатах існувала певна інфраструктура для активного туризму – в гірських районах була
розвинута мережа притулків для туристів, промарковані стежки і розроблена велика кількість
туристських маршрутів різної складності. В гірських селах здавалися кімнати для туристів і
відпочиваючих, про що свідчить література, яка з року в рік перевидається в наших сусідів
(путівник H. Gasiorowski Gorgany, перше видання 1935 рік Lwow-Warszawa, перевидано
Antykwariat Gorski “Filar” Kielce, 2000,
туристичні мапи ПТR Kаrtografija видання 1935р.,
перевидані 1996 р. та ін.).
Мета Програми - через відновлення Східно-Карпатського Туристичного Шляху та інших
туристських маршрутів відновити також пов’язану з ними інфраструктуру туризму. Програмою
передбачено очищення і маркування стежок, відновлення маршрутів відповідно до схем, побудова
притулків для туристів, обладнання місць відпочинку та інше.
Відрізок Шляху “Ґорґани” братиме початок з Торуньського перевалу, що за селом Вишків
Долинського району і далі гірськими хребтами і долинами буде проходити через населенні пункти
Осмолода Рожнятівського району та Бистриця Надвірнянського району до с. Яблуниця
Яремчанської міськради. В подальшому планується продовження маршруту до Ворохти і далі на
Чорногірський масив. Таким чином маршрут охоплюватиме практично всю гірську частину
області.
Шлях проходитиме наступними вершинами та хребтами, починаючи з Торуньского перевалу –
Маґура (Вишківська) - Вишківський Ґорґан, траверс Малого Ґорґану, Яворова Кічера, траверс
Поганця, Укерні, Молода, Ґрофа, Паренки, Попаддя, Коретвина, хр. Матагів, Висока, Ігровець,
Лопушна, Сивуля, траверс Неґрови, Окопи, Довбушанка, Синяк, Хом’як - в Ґорґанах, а також Кукул,
Говерла, Туркул, Дземброня, Піп Іван - на Чорногорі.
Після закінчення Програми майбутніми споживачами створеного туристичного продукту можуть
бути:
1.Любителі активного туризму. Цій категорії відпочиваючих необхідно надати нічліг, харчування
та можливість ознайомлення з місцевістю і природними туристичними ресурсами;
2.Любителі природи (екотуристи). Ця група відпочиваючих має конкретну зацікавленість в
перебуванні в гірській місцевості, а саме: збирання грибів та ягід, можливість порибалити,
прийняти участь в полюванні та й просто подихати свіжим повітрям;
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3.Службовці, які приїжджають у відрядження на промислові підприємства міст області з країн
СНД та Європи і при нагоді бажають побувати в Карпатах;
4.Організовані групи шкільної та студентської молоді, які приїжджають на відпочинок в таборах
або в так званих “зелених класах”. Переважно такі групи відпочивають в період літніх та зимових
канікул;
5.Групи, які приїзджають на виїздні семінари. Практично такі групи приїзджають на короткий
період часу і, крім навчання, для них привабливим є споглядання мальовничих гірських краєвидів,
знайомство з місцевими традиціями, історичними цінностями та фольклором;
6.Сім´ї з дітьми з України та країн СНД і Європи. Ця категорія відпочиваючих переважно
приїзджає в період літніх та зимових канікул. Основні вимоги таких клієнтів – забезпеченння
проживання, харчування, організація розваг для дітей на свіжому повітрі (і в будинку), можливість
прогулянок;
7.Особи з діаспори. Для цієї категорії гостей характерний ностальгічний туризм. Необхідним є
облаштування місць відпочинку, забезпечення проживання та харчування, доступ до об’єктів,
пов’язаних з історією їхньої держави.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Очікувані результати Програми :
Промоція Карпатського регіону та Івано–Франківської обл.;
Отримання додаткових надходжень від обслуговування туристів;
Збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
Створення додаткових робочих місць.
Можливість спільних інвестицій.
Збільшення пропозицій туристичних підприємств щодо відпочинку в Ів.Франківській області.
Покращення екологічної ситуації через:
створення рекреаційних зон вздовж Шляху;
організацію місць для ночівлі та відпочинку;
встановлення сміттєзбірників;
Передача досвіду підприємництва в галузі сільського і зеленого туризму ( еко-туризму);
Розвиток місцевих ініціатив вздовж вітки проходження Шляху.

Довготривалі наслідки реалізації Програми:
• Розвиток туризму в регіоні вплине на загальний розвиток економіки, на збільшення грошових
надходжень в бюджет та створення нових робочих місць в сфері послуг.
• Налагодиться довготривала співпраця між громадами, туристичними підприємствами,
громадськими організаціями, а також звичайними мандрівниками з України, країн Європи та
СНД.
• Популяризація та заохочення до активного способу життя і відпочинку різних верств
відпочиваючих.
ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Івано-Франківська регіональна фундація “Карпатські стежки” - неприбуткова громадська
організація, яка створена досвідченими туристами і альпіністами з метою відновлення
інфраструктури туризму. Зареєстрована 27 квітня 2001р. Івано-Франківським обласним
управлінням юстиції.
Серед основних напрямків діяльності фундації наступні: залучення коштів підприємницьких
структур і суб’єктів туристичної діяльності для розвитку інфраструктури туризму (шляхи, стежки,
притулки та ін.); проведення семінарів, круглих столів, тренінгів з питань розвитку туризму;
cприяння в залученні приватного сектора у сільскій місцевості до рекреаційно-туристичного
підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму; підтримка програм національнокультурного розвитку, збереження історико-культурного середовища, пам’яток історії і культури,
місць поховання; сприяння розвитку природоохоронної справи, проведенню екологічної освіти,
екологічних акцій по покращенню навколишнього середовища; пропагування активних видів
туризму; допомога в будівництві нових, реконструкції та модернізації діючих туристичних
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об’єктів; розробка проектів та програм щодо залучення та отримання іноземних кредитів,
інвестицій, грантів для подальшого розвитку туризму в регіоні.
На виконання Програми членами Фундації очищено та промарковано близько 70 км стежок
майбутнього Шляху в Долинському та Рожнятівському районах (4-й та половину 5-го відрізку
Шляху) і частково відремонтовані три мисливських будиночки в районі села Осмолода
Рожнятівського району; проведено дослідження стану існуючих стежок та шляхів в
Надвірнянському районі та на території Яремчанської міськради з метою їх подальшого
використання для туристичних цілей.
Проведена підготовча та організаційна робота для практичної реалізації пропонованої
Програми, отримані дозволи на прокладання Шляху від обласного управління лісового
господарства в Івано-Франківській області, отримані дозволи на збір матеріалів попереднього
погодження, виконані
проектні роботи та підготовлені лісоматеріали для реконструкції
туристичного притулку на полонині Плісце (Рожнятівський р-н).
За рахунок Ґранту від фонду Польсько-Американо-Українська ініціатива про співпрацю
(ПАУСІ) в 2003 році були проведені 3 одноденні семінари в селах Бистриця Надвірнянського
району, Вишків Долинського району та Гриньків (Осмолода, Кузьминець) Рожнятівського району
та проведений конкурсний відбір учасників Програми – власників сільских садиб та їх стажування
в Польщі.
Програма розвитку мережі туристичних маршрутів в Івано-Франківській області розрахована
на тривалий термін.
Конкретними завданнями даної Програми є:
1. Розробка та затвердження мережі туристських маршрутів та шляхів Івано–Франківської
області.
2. Завершення розробки та затвердження „Інструкції із знакування туристських шляхів Івано–
Франківської області”.
3. Відновлення та знакування за європейськими стандартами відрізків “Ґорґани” та “Чорногора”
Східно-Карпатського Туристичного Шляху
маршрутів та екологічних стежок в
4. Відновлення та знакування інших туристських
Долинському, Богородчанському, Надвірнянському, Рожнятівському, Верховинському
районах та на території Яремчанської міськради.
5. Виготовлення та встановлення інформаційних стендів в селах районів, охоплених Програмою,
із зображенням на них існуючих і запланованих туристських маршрутів та екологічних
стежок.
6. Будівництво гірських притулків, реконструкція занедбаних мисливських будинків, колиб
(притулків для пастухів) з метою їх використання для туризму.
7. Облаштування місць для тимчасового відпочинку туристів (наметові галявини, лавочки,
столики, місця для розведення вогню), виготовлення та встановлення сміттєзбірників вздовж
Шляху.
8. Створення рекреаційних зон в межах проходження Східно-Карпатського Туристичного Шляху
та перебігу туристських маршрутів з метою захисту стежок та збереження флори та фауни.
9. Проведення в гірських районах семінарів для власників сільських садиб за участю
представників місцевої влади.
10. Видання
детальних топографічних туристичних мап, карт-путівників, рекламноінформаційних матеріалів по маршруту проходження Шляху.
Співвиконавцями даної Програми, окрім Фундації, можуть бути:
1. Обласна Державна Адміністрація (ОДА), в особі управління туризму обласної державної
адміністрації, яке
підтримує Фундацію організаційно (допомагає у вирішенні
адміністративних питань, проведенні інформаційної діяльністі) та надає фінансову допомогу.
2. Управління лісового господарства в Івано-Франківській області, держлісгоспи (ДЛГ), які
допомагатимуть в облаштуванні місць тимчасового відпочинку та будівництві гірських
притулків.
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3. Рада з туризму Карпатського регіону (РТКР) - надання допомоги в проведенні семінарів та
навчань, видання інформаційних матеріалів, розміщення інформації про Проект на веб-сайті, в
ЗМІ та бюлетені Ради з туризму;.
4. Обласна організація “Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні”
(ССРСЗТ) - допомога в проведенні семінарів та навчань по сільскому зеленому туризму для
господарів сільських осель.
5. Рожнятівська, Долинська, Богородчанська, Надвірнянська, Верховинська районні ради (РР) і
державні адміністрації (ДА) та Яремчанська міськрада (ЯМР), сільські громади (СГ) допомога в створенні рекреаційних зон та проведенні семінарів за участю мешканців гірських
сіл, фінансування загальнодоступних послуг, розбудова технічної інфраструктури, відновлення
та збереження пам’яток, проведення фольклорних свят тощо.
6. Туристичні підприємства (ТП), приватні підприємці (ПП), власники осель сільського, зеленого
туризму (ЗТ), інші установи та організації: Карпатський Національний Природний Парк
(КНПП), Державний Заповідник „ Ґорґани ” (ДЗГ) – фінансування створення туристичної
інфраструктури та мережі для відпочиваючих.

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
щодо розвитку мережі туристських маршрутів
Відповідно до завдань І , ІІ, ІХ, Х
Заходи
Фінансує
Розробка та затвердження мережі та шляхів Івано–
Франківської області
ОДА
ІІ Завершення розробки та затвердження „Інструкції із
знакування туристських шляхів Івано–Франківської обл.”
Проведення в гірських районах семінарів для власників
ІХ сільських садиб за участю представників місцевої влади.
ОДА,
РДА,
РР
Видання детальних топографічних туристичних мап, картХ путівників, рекламно-інформаційних матеріалів по
маршруту проходження Шляху.
І
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Виконавці
Управління туризму
ОДА,
Фундація
“Карпатські стежки”
Управління туризму
ОДА, Фундація,
ССРСЗТ,
РТКР
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Відповідно до завдань ІІІ – VIIІ
Долинський район
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Заходи
Створення рекреаційних зон в межах проходження Шляху
та перебігу туристських маршрутів.
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць на
пер. Торуньський:
про початок Шляху
про історію поховання 1 світової війни
Визначення та облаштування місць для тимчасового
відпочинку туристів
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць на
розгалуженнях та перетинах прознакованих маршрутів
Означення та облаштування місць для відпочинку
туристів по Шляху - 4-й відрізок
постійно діючого притулку „Свіча” – колишній гуртожиток
лісорубів;
притулку на пол. Солотвинка.
Очищення та знакування маршрутів від села Вишків:
на вершину Менчіл
с. Вишків- г. Ґурґулат-.с. Мислівка
с. Сенечів – г. Чорна Ріпа (с. Славське)
закінчення знакування маршруту на оз. Синевір (ч-з Сіду)
Очищення та знакування маршрутів від села Мислівка:
на вершину Яйко
с. Мислівка – хр. Аршиця - с. Осмолода
„Бескид” – оз. Синевір
на гору Хом
Виготовлення та встановлення інформаційних схем
туристських шляхів:
Долинського району (на Торуньському перевалі)
району с. Вишків (на зупинці).
району с. Мислівка (на зупинці)
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Фінансує
Долинська
РР,
Вигодський
ДЛГ

Виконавці
ДРА,
Вигодський
ДЛГ,
Фундація

Вигодський
ДЛГ
Вигодський
ДЛГ, ОДА
Вигодський
ДЛГ,
ТП, ПП

Вигодський
ДЛГ, Фундація
Вигодський
ДЛГ, Фундація
Вигодський
ДЛГ
ПП, ТП,
Фундація

Вигодський
ДЛГ, ОДА,
ТП, ПП

Вигодський
ДЛГ,
Фундація

Вигодський
ДЛГ, ОДА,
ТП, ПП

Вигодський
ДЛГ,
Фундація

ДРР,
Вигодський
ДЛГ,
ТП, ПП

ДРА,
Вигодський
ДЛГ,
Фундація
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Рожнятівський район
1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Заходи
Визначення та облаштування місць для тимчасового
відпочинку туристів
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць на
розгалуженнях та перетинах прознакованих маршрутів.
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць:
„Руїни старого польського притулку на Молодій”- в
ур.Кругла
„Став Ґрофецький”
озеро Росохан
Означення та облаштування місць для відпочинку
(притулків) туристів по Шляху – 5 - 6 відрізок
постійно діючого притулку„Урочище Кругла” – колишній
гуртожиток лісорубів
на пол. Плісце – зруйнований мисливський будинок
під Конем Ґрофецьким – старий мисливський будинок
в районі гори Коретвина (старий кордон)
в районі гори Висока – старий мисливський будинок
в районі гори Боревка (Погар)
на Дальному Бистрику
Встановлення кладки через р. Молода (ур. Кругла)
Очищення та знакування Шляху – 5 - 6 відрізок:
в районі вершин Коретвина, Петрос до Довгої Поляни та
с. Осмолода - закінчення 5-го відрізку Шляху
в районі гір Висока, Ігровець
в районі гір Боревка, Лопушна, Сивуля до
пол. Бистра (Рущина)
Очищення та знакування маршрутів від Осмолоди:
на гору Сивуля
на гору Ґрофа
на гору М. Канусяк
на хребет Аршиця через оз. Росохан
до пол. Рущина через хр. Ґорґан
Очищення та знакування маршруту від с. Кузьминець
на вершини гір Висока та Середня
Очищення та знакування маршруту від с. Гриньків
на гору Середня через Заплату
Створення рекреаційних зон в межах проходження Шляху
та перебігу туристських маршрутів.
Коректування інформаційної схеми туристських шляхів
району Осмолоди
Виготовлення та встановлення вказівників туристських
шляхів в с.Кузьминець
Телефонізація сіл Кузьминець та Осмолода
Організація недільного вечірнього рейсу автобуса від
с. Осмолода
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Фінансує
ДЛГ
Комун. екослужба РРР

Виконавці
Осмолодський
ДЛГ, Фундація
Комун. служба

Осмолодський
ДЛГ,
ОДА,
Комун. екослужба РРР

Осмолодський
ДЛГ,
Фундація,
Комун. еко
служба РРР

Осмолодський
ДЛГ,
ТП, ПП

Осмолодський
ДЛГ,
ТП, ПП,
Фундація

Осмолодський
ДЛГ, ОДА

Осмолодський
ДЛГ,
Фундація

Осмолод. ДЛГ

Осмолод. ДЛГ

ОДА

Фундація

Осмолодський
ДЛГ,
Комун. екослужба РРР,
ОДА

Фундація,
Комун. еко
служба

Осмолодський
ДЛГ, ОДА
ОДА
Рожнятівська
РР,
Осмолодський
ДЛГ
ОДА, РДА
ПП

Фундація,
Комун. служба
Комун. еко
служба
Рожнятівська
ДА,
Фундація

ОДА, РДА
РДА, ПП
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Богородчанський район

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Заходи
Визначення та облаштування місць для тимчасового
відпочинку туристів
Очищення та знакування маршрутів від с. Стара Гута:
на вершини гір Висока та Середня
на гору Сивуля через пол. Погар
на гору Сивуля через пол. Рущина
по хр. Чортка:
до Манявського скиту та Манявського водоспаду
до с. Букове та Бухтівецького водоспаду
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць на
розгалуженнях та перетинах прознакованих маршрутів.
Виготовлення та встановлення інформаційної схеми
туристських шляхів с. Стара Гута
Створення рекреаційних зон в межах проходження Шляху
та перебігу туристських маршрутів.
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць:
„Манявський водоспад”
„Манявський скит”
„Бойкове поле”
„Руїни старого польського притулку” – на пол. Бистра
Означення та облаштування місця для відпочинку
(притулку) в районі пол. Бистра (Рущина)
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Фінансує
Солотвинський
ДЛГ

Виконавці
ДЛГ,
Фундація

Солотвинський
ДЛГ,
ОДА

Солотвин.
ДЛГ,
Фундація

Солотвинський
ДЛГ
Богородчанська
РР,
Солотвинський
ДЛГ
Солотвинський
ДЛГ,
Богородчанська
РР

ДЛГ,
Фундація

Солотвинський
ДЛГ, ТП, ПП

БДА,
Фундація
БДА ,
Солотвин.
ДЛГ
ДЛГ,
Фундація
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Надвірнянський район
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Заходи
Визначення та облаштування місць для тимчасового
відпочинку туристів
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць:
„Урочище Пекло” – на пол. Рущина;
„Пам’ятник загиблим польським легіонерам” - на перевалі
Легіонів
„Джерело мінеральної води” – на дорозі до пер. Леґіонів
„Водоспад на р. Салатрук”
„Ботанічний заказник „Тавпіширка”
„Державний заповідник „Ґорґани”
„Водоспад „Бухтівець”
Означення та облаштування місць для відпочинку на Шляху
- 6 - 7 відрізок:
в районі Довжинецького лісництва
притулок на пер. Столи
Новобудова – верхів’я р. Зубринки
колиби в районі вершин Ґропа та Братківська
колишня молдавська база
Очищення та знакування Шляху – 6 - 7 відрізок:
від пол. Рущина до с. Бистриця – закінчення 6-го відрізку
від с. Бистриця до Довжинецького лісництва
через вершини гір Медвежик та Довбушанка (за погодженням
з Державним заповідником „Ґорґани”) до устя річки Зубринка
– закінчення 7-го відрізку
Очищення та знакування маршрутів від с. Бистриця
на хр. Тавпіширка
до перевалу Легіонів
на вершини гір Братківська - Ґропа
на гору Руська
до пер.Столи через гору Плоска
Очищення та знакування маршруту від с. Максимець до
ур. Пекло
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць на
розгалуженнях та перетинах прознакованих маршрутів
Виготовлення та встановлення інформаційної схеми
туристських шляхів в с. Бистриця
Створення рекреаційних зон в межах проходження Шляху та
перебігу туристських маршрутів
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Фінансує
Надвірнянський
ДЛГ
Надвірнянський
ДЛГ

Виконавці
ДЛГ
Фундація
ДЛГ,
Фундація

Надвірнянський
ДЛГ

ДЛГ,
Фундація

Надвірнянський
ДЛГ,

ДЛГ,
Фундація,

ТП, ПП

ТП, ПП

ОДА,

Фундація,

ДЗҐ

ДЗҐ

Надвірнянський
ДЛГ,
ОДА

Надвірнян.
ДЛГ,
Фундація

Надвірнян.
Надв.ДЛГ,
ДЛГ, ОДА
Фундація
Надвірнянський
ДЛГ,
ДЛГ
Фундація
Надвірнянська
РР,
Надв. ДА,
Надвірнянський Фундація
ДЛГ
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Яремчанська міська Рада

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

Заходи
Визначення та облаштування місць для тимчасового відпочинку
туристів
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць:
„Женецький водоспад”
„Водоспад „Пробій”
„Камінь Довбуша”
Означення та облаштування місць для відпочинку на Шляху:
колиба на пол. Блажів
колиба на пол. Хомяків
Очищення та знакування Шляху – 8-й відрізок:
від устя річки Зубринка через М. Ґорґан, Синяк, траверс Хомяка до
роздоріжжя Яблуниця – Паляниця – Татарів
від роздоріжжя через с.Яблуницю через П’ятихатки до Ворохти
від Ворохти через г.Кукул до Завоєлі (пост КНПП)
від поста КНПП через Заросляк на г.Говерла
по Чорногорі через гг. Пожижевська, Туркул до оз. Несамовите
Очищення та знакування маршрутів від м.Яремча:
через пер. Переслоп на М. Ґорґан
на хр. Явірник по Багрівцю
з присілку Дора через Білий Камінь на гору Синячка
на гору Маковиця
„Стежками О.Довбуша”
Очищення та знакування маршрутів на хр.Явірник
від с. Татарів (Женецького лісництва)
від залізничної станції присілка Ямна
від присілку Ділок
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць на
розгалуженнях та перетинах прознакованих маршрутів
Виготовлення та встановлення інформаційної схеми туристських
шляхів в м. Яремча (площа залізничного вокзалу)
Очищення та знакування маршрутів від с.Паляниця (Буковель)
на пол.Довгу та перевал Столи
на г.М. Ґорґан по хребту Марішечек
на г.Хомяк через пол.Хомяків
Очищення та знакування маршрутів від смт.Ворохта
на г.Ребровач – г. Діл – г.Ворохтянська - пер.Рижі – автодорога
ур.Піги - г.Куніклива – г. Буковинка- г.Клині - автодорога
Виготовлення та встановлення інформаційної схеми туристських
шляхів в смт.Ворохта

Івано-Франківська регіональна фундація “Карпатські стежки”

Фінансує
КНПП

Виконавці
КНПП

КНПП

КНПП

КНПП

КНПП

КНПП,
ОДА

КНПП,
Фундація

КНПП,
ОДА

КНПП
Фундація

КНПП,
ОДА

КНПП
Фундація

КНПП

КНПП

КНПП

КНПП

КНПП

КНПП

ДЛГ
ТП
КНПП

ДЛГ
Фундація
КНПП

КНПП

КНПП
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Верховинський район
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26

Заходи
Визначення та облаштування місць для тимчасового відпочинку
туристів
Виготовлення та встановлення інформаційних таблиць:
Писаний Камінь
Довбушева криниця
Довбушеві комори
Руїни польської олійні
Означення та облаштування місць для відпочинку на Шляху:
на оз. Несамовите – туристичний притулок
на оз. Марічейка – туристичний притулок
Знакування Шляху – закінчення 8-го відрізку:
від оз.Несамовите до г. Піп Іван (обсерваторії)
від обсерваторії через оз.Марічейка до с.Шибеного – завершення
Східно-Карпатського Шляху
Очищення та знакування маршрутів від с. Дземброня
на г. Піп Іван через г. Вухатий Камінь
на г. Піп Іван через г.Смотрич
на г. Менчул через пол. Чуфрова
до с. Бистрець через г.Косарище
Очищення та знакування маршрутів від с. Бистрець
на г. Бребенескул через пол. Кізі Улоги
до оз.Несамовите через пол. Гаджина та г.Шпиці
на г.Шпиці через г. Велика Маришевська
на г. Кострич та до с. Великий Ходак
Очищення та знакування маршрутів
По Кострицькому хребту:
Кривопільський перевал – Кострицький хр. – с. Красник
По Покутських Карпатах:
смт.Верховина – г.Біла Кобила – г.Ігрець –с. Буковець
с. Буковець – г. Писаний Камінь – с. В.Ясенів
с.В.Ясенів– г.Синиці (Довбушеві комори)-хр.Магура–
смт. Верховина
По Гринявських горах
с. Красник – г. Крента – г. Ростіцька – г. Скупова – Угорські скеліс. Зелене
За погодженням з прикордонним загоном
Буркут - пол. Луковиця – г. Баба Лудова – хр.Озірнинський с.Пробійнівка
Буркут - долина Чорного Черемошу - г.Чивчин
Виготовлення та встановлення інформаційної схеми туристських
шляхів в смт..Верховина
Виготовлення та встановлення інформаційної схеми туристських
шляхів в с.Дземброня та с.Бистрець

Івано-Франківська регіональна фундація “Карпатські стежки”

Фінансує
КНПП

Виконавці
КНПП

КНПП

КНПП

ДЛГ

ДЛГ

КНПП

КНПП,
Фундація

КНПП
Фундація

КНПП
Фундація

КНПП

КНПП,
Фундація

КНПП

КНПП

КНПП
ДЛГ, ОДА
Верховин.
РР

КНПП
Фундація
Верховин.
ДА

ДЛГ,

ДЛГ,

ОДА,

Фундація

ТП, ПП

Верховин.
РР
КНПП

Верховин.
ДА
КНПП
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