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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Шляхи співробітництва України та Польщі щодо формування 

туристичної інвестиційної привабливості України. 

 

 

1 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про шляхи співробітництва 

України та Польщі щодо формування туристичної інвестиційної 

привабливості України. 

 

Палатний А. Л. подякував за запрошення до міста Трускавця 

керівництву Львівської області, а саме голові обласної державної 

адміністрації Олегу Михайловичу Синютці та Трускавецькому міському 

голові Андрію Кульчинському за надану можливість провести виїзне 

засідання на Львівщині, також подякував колегам з Комісії фізичної 

культури, спорту і туризму Сейму Республіки Польща, які прийняли 

запрошення і приїхали в Україну, зокрема: Голові Комісії Іренеушу Расю, 

депутатам Сейму Республіки Польща Войцєху Коссаковскі, Томашу 

Кухарскі, Ґжеґожу Матусяку, Ярославу Шлахетці та старшому секретарю 

Комісії Криштофу Майєру.  

 

Палатний А. Л. зазначив, що такі зустрічі і обмін досвідом з нашими 

друзями із Сейму вже стали доброю традицією, а зустріч протягом трьох днів 

присвячена темі: «Шляхи співробітництва України та Польщі щодо 

формування туристичної інвестиційної привабливості України та 



інвестиційної привабливості курортно-туристичних об’єктів Львівської 

області.  

 

Палатний А.Л. зазначив, що Республіка Польща є найбільш 

послідовним і дієвим партнером України в її євроінтеграційних прагненнях 

серед тих країн, які є членами Європейського Союзу і мають з нашою 

державою спільні кордони, культурні та історичні традиції, а також близькі 

геоекономічні інтереси. Польща залишається одним із головних стратегічних 

партнерів України на Європейському континенті, насамперед, щодо 

підтримки її зусиль, пов’язаних із наближенням до ЄС. Незмінність такої 

позиції впродовж тривалого часу набула для України важливого значення як 

у контексті успішної реалізації політики європейської інтеграції, так і щодо 

розвитку двостороннього економічного співробітництва з Польщею. Це 

стосується як державної політики загалом, так і окремих її складових, 

зокрема економічної, соціальної, регіональної та інших. 

 

Палатний А.Л. наголосив на доцільності українсько-польського 

економічного співробітництва, оскільки країни є сусідами, мають спільну 

історію народів, подібні геоекономічні інтереси та стратегічні цілі. Запевнив, 

що зустріч в місті Трускавці принесе конкретні результати. 

 

Палатний А.Л. надав слово Голові Комісії фізичної культури, спорту і 

туризму Сейму Республіки Польща Іренеушу Расю. Рась І. зазначив, що 10 

років співпраці зобов’язують як Україну так і Польщу поставити нові цілі у 

сфері туризму задля його розвитку. В Україні є багато місць, що потребують 

великих затрат, завдяки яким збільшується кількість туристів із Західної 

Європи. 

Голова Комісії фізичної культури, спорту і туризму Сейму Республіки 

Польща Іренеуш Рась запропонував певні підходи щодо заохочення бізнесу з 

розвитку туризму, зокрема щодо створення Польсько-українського фонду 

для реставрації європейських об’єктів історичної спадщини, що розташовані 

та території Західної України. Такий фонд допоможе власникам туристичних 

об’єктів на 100 відсотків профінансувати, і як наслідок – відновити об’єкти. 

Крім того, Іренеушем Расем було запропоновано запровадити в Україні 

туристичний податок. Тобто кожен турист, який приїжджає до міст України 

сплачує певну суму коштів до бюджету міста, що йдуть у цільовий фонд та 

витрачаються для покращення конкурентоспроможності у туризмі, 

відновлення скверів, парків тощо. 

Завершуючи свій виступ, Іренеуш Рась наголосив на тому, що Польща 

була, є і буде стратегічним партнером України. 

 

Палатний А.Л. надав слово Синютці О.М. – Голові Львівської ОДА. 

Синютка О.М. висловив слова вдячності Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артуру 

Палатному за те, що засідання Комітету відбувається саме на Львівщині і 



запевнив, що це є великий шанс для Львівщини - зробити потужні кроки 

вперед в сфері туризму. Наголосив на тому, що цей регіон Львівщини, де 

відбувається засідання, потребує промоції та інвестицій. 

Також Олег Синютка подякував делегації Республіки Польща за 

величезну підтримку, яку сьогодні має український народ в нашій боротьбі за 

незалежність і територіальну цілісність. Подякував за фінансову підтримку в 

100 мільйонів злотих для облаштування переходів на кордоні Україна - 

Польща. 

Олег Синютка висловив впевненість, що таке спільне засідання за 

участю українських та польських депутатів дасть великий поштовх для 

промоції Львівського регіону в Польщі. 

 

 

 

В обговоренні взяли участь: народні депутати України - Романова 

А.А., Юринець О.В., Матківський Б.М.; Дворянин П. - заступник Голови 

Львівської обласної ради; Кульчинський А. – міський Голова м. Трускавець; 

Теребенець Р. - начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА; 

Бега В. – директор готельно-відпочинкового комплексу «Вежа ведмежа». 

 

Ухвалили:  

рекомендувати: 

 

1. Кабінету Міністрів України: 

 

1) вжити заходів щодо формування туристичної інвестиційної 

привабливості шляхом: 

впровадження механізмів економічного стимулювання розвитку 

туризму та рекреації, зокрема створення вільних туристичних зон з наданням 

податкових пільг потенційним інвесторам, та пільгових довготермінових 

кредитів органам місцевого самоврядування для інвестиційної розбудови  

об’єктів туристичної та курортної інфраструктури; 

виділення державою коштів на співфінансування інноваційних та 

ефективних проектів, направлених на підвищення конкурентоздатності 

регіонального туристичного продукту; 

спрощення процедури та скорочення термінів видачі дозвільних 

документів і погоджень на проектування та будівництво санаторно-

курортних закладів та об’єктів відпочинкової і оздоровчої інфраструктури; 

запровадження механізмів впливу на забудовників, які заморозили на 

тривалий час процес будівництва, не провели заходів з консервації  

недобудованих об’єктів; 

сприяти залученню у туристичну галузь довготермінових 

низьковідсоткових кредитів з міжнародних джерел (Світовий Банк, ЄБРР), а 

також коштів міжнародної технічної допомоги; 



сприяти розробці та реалізації українсько-польських траснкордонних 

туристичних продуктів; 

сприяти проведенню заходів та подій в Україні міжнародного значення; 

 

2) вжити заходів щодо створення польсько-українського фонду 

відновлення пам’яток культурної спадщини; 

  

3) при перегляді Закону про Державний бюджет України на 2016 рік 

передбачити фінансування :  

на впорядкування дорожньої інфраструктури до об’єктів туристичної 

відвідуваності сполученням: Славське – Хащованя, Славське – Лавочне – 

Воловець, Золочів – Підкамінь – Почаїв, Тишівниця – Труханів – Скелі 

Довбуша, Жовква – Кам’янка-Бузька, Тухля – Климець (Сколівського 

району), Завадка – Козьова (до ТСК «Тисовець», Сколівського району), 

Бориня – Мохнате, та Львів – Самбір – Ужгород на відтинку Львів – Самбір, 

дорога Смільниця – Хирів – Старий Самбір – Самбір – Дрогобич, Львів – 

Меденичі – Трускавець, Нижанковичі – Хирів; 

на ремонт автомобільного моста через р. Опір на автомобільній дорозі 

Т1424 Сколе – Славське; 

з метою забезпечення доступності гірських курортів української 

частини Карпатського  єврорегіону  на  будівництво нової ділянки 

автодороги від  с.Хащованя Сколівського району Львівської області до с. 

Верхній Студений Міжгірського району Закарпатської області (станом на 

сьогодні ведуться завершувальні роботи із будівництва лісової дороги). В 

результаті отримаємо соціально-економічний розвиток високогірних 

сільських територій  Львівської області (Славське, Тисовець, Орявчик, 

Волосянка, Плай та прилеглих територій) та сусідньої Закарпатської області. 

на ознакування автодоріг туристичними знаками; 

фінансування реконструкції трускавецького курортного парку; 

 

4) розглянути можливість створення державного фонду підтримки 

туристичної галузі з метою промоції та співфінансування  інноваційних 

туристичних проектів, в тому числі проектів міжнародної технічної 

допомоги;  

 

5) сприяти на міждержавному рівні відкриттю пішохідних та 

малотонажних (до 3,5 т) міжнародних пунктів пропуску («Нижанковичі – 

Мальховичі», «Белз – Будинін», «Боберка – Смольник», «Мшанець – 

Бистре», «Угнів – Диніска») та дорожньої мережі між ними, мережі 

велосипедних доріжок; 

 

6) доповнити правила пропуску через державний кордон, що 

затверджені Постановою № 451 Кабінету Міністрів України від 21 травня 

2012 р. процедурою спрощеного перетину кордону для туристів, які 



прямують як на відпочинок з Польщі в Україну так і з України в Польщу 

автотранспортом, при наявності підтверджуючих документів; 

 

7) вирішити питання щодо надання лісам в околицях Трускавця статусу 

Національного природного парку; 

             

2. Доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

спільно з обласними державними адміністраціями, Київської міською радою 

та органами місцевого самоврядування вжити заходів, спрямованих на 

реалізацію проектів з розвитку туризму із залученням проектів міжнародної 

технічної допомоги, інших видів міжнародної допомоги та значної частини 

коштів державного бюджету.  

 

3. Львівській обласній державній адміністрації: 

 

1) виявляти нові можливості і безпосередньо сприяти реалізації 

проектів та програм транскордонного співробітництва у сфері туризму, 

збереженню історико-культурної та природної спадщини прикордонних 

регіонів з метою формування конкурентоспроможних на європейських 

ринках туристичних продуктів; 

2) сприяти вивченню перспектив поглиблення співробітництва з 

регіонами інших європейських держав з метою промоції туристичного 

потенціалу українсько-польського прикордоння; 

3) створити робочі групи з розробки спільних транскордонних проектів 

у сферах туризму, курортів та рекреації, збереження історико-культурної та 

природної спадщини. 

4) забезпечити проведення інформаційно-пізнавальних турів для 

представників засобів масової інформації, туристичного бізнесу та 

інвесторів; 

5) забезпечити проведення транскордонного туристичного форуму. 

 

 

4. Єврорегіонам на кордоні України з Республікою Польща 

(«Карпатський» та «Буг»): 

 

1) інвентаризувати усі транскордонні ініціативи  у сфері розвитку 

туризму в межах єврорегіонів; 

2) сприяти поглибленню транскордонного співробітництва у сфері 

промоції спільного туристичного потенціалу прикордоння. 

 

5. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на голову 

підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності 

Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту 

та туризму Романову А.А. 

 



Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

 

 

 

          Голова Комітету                                  А. ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                      А. РОМАНОВА 

 


