
Поеніле-де-Суб-
Мунте

Верховина

Репедя

Рускова

Дорога проходить на території Верховинського району Івано-Франківської області України
(села Ільці, Красник, Топільче, Зелене, Явірник)

Ділянки дороги низова (0 - 27 км),
підйом до перевалу (27 - 33 км),
високогірна (33 - 40,5 км).
Низова ділянка дорого проходить від с. Ільці до с. Шибене вздовж р. Чорний Черемош. Далі траса 
йде так званою «Брусилівською дорогою», яка виходить до кордону з Румунією

Характер дороги звивистий з довгими затяжними кривими і короткими прямими вставками з обмеженою видимістю 
в багатьох місцях 

Підйом до перевалу серпантин, радіуси горизонтальних кривих 3 - 6 м з великими поздовжніми ухилами – 100 – 120%

Ширина земляного 
полотна

5-9 м
На більшій частині дороги земляне полотно розташоване на виступі, в основному вздовж  
р. Черемош, на підйомі до перевалу. На окремих ділянках довжиною 100-300 м ширина земляного 
полотна забезпечує односторонній проїзд автотранспорту

На піднятті до перевалу та високогірних ділянках ширина землеполотна забезпечує  
односторонній проїзд автотранспорту

Район прокладення дороги віднесено до ІІІ кліматичної зони. Будівництво автомобільної дороги належить до  
IV-V технічної категорії

В районі с. Ільці дорога примикає до регіональної автодороги Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів –  
Кам’янець-Подільський, яка у свою чергу, сполучена з європейською автомагістраллю Е-85 Клайпеда (Литва) -  
Александруполіс (Греція) (в Україні - М-19),  національними автодорогами Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Львів та Н-10 
Стрий-Мамалига, а також регіональною дорогою Р-62 Криворівня – Чернівці

АВТоМоБІЛьНА ДоРоГА  С.ІЛьцІ – С.ЯВІРНиК -  
ДЕРжАВНий КоРДоН З РУМУНІєю (40 КМ)

Кошторисна вартість будівництва дороги - 68 089 500 Євро

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТУ 
Бистрецька сільська рада

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ
село Бистрець, Верховинський район, Івано-Франківська область

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТУ 
Сільська рада села Красник

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ
с.Красник, Верховинський район, Івано-Франківська областьБУДІВНицТВо ТА МоДЕРНІЗАцІЯ ІСНУюЧої ДІЛЯНКи 

АВТоМоБІЛьНої ДоРоГи ВІД ДЕРжАВНоГо КоРДоНУ 
З УКРАїНою До С. ЛЕоРДІНА (42,9 КМ)

Кошторисна вартість будівництва дороги - 39 410 127 Євро

Розвинута дорожня інфраструктура та пункт пропуску створять додаткові можливості освоєння  
рекреаційного потенціалу Карпат і розвитку туризму в цільових регіонах. Насамперед  
передбачається реалізувати три проекти туристичної інфраструктури у Верховинському районі – 
гірський курорт «Чорногора», рекреаційно-відпочинковий комплекс в урочищі Гаджина  
(с.Бистрець) та гірськолижний комплекс «Кринта» (с.Красник).  Унікальність вказаних проектів  
полягає у їх розташуванні у найвищій частині  Українських Карпат. 

Вартість капітальних інвестицій в разі реалізації згаданих проектів оцінюється у  
329 млн. євро. Розрахункова кількість діб проживання туристів протягом перших п’яти років 
зросте від 170 тисяч до 1 220 тисяч, а кількість одноденних відвідувачів за той самий період 
зросте з 470 до 575 тисяч чоловік. 

Географічні та кліматичні умови тут сприятливі не тільки для активного  
відпочинку, але й для проведення спортивних змагань міжнародного рівня, 
в тому числі чемпіонатів європи, світу та олімпійських ігор. 

БУдІВНиЦТВО АВТОмОБІльНих дОРІГ РЕКРЕАЦІйНО-ВІдПОЧиНКОВий КОмПлЕКс В УРОЧищІ ГАджиНА

ГІРсьКОлижНий КОмПлЕКс “КРиНТА“

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
Рекреаційно-відпочинковий комплекс включатиме:

Заклади туристського розміщення
Готель - 9,75 тис. м2, 390 ліжко-місць
90 котеджів сімейного типу - 8,6 тис.м2  360 ліжко-місць  

Загальна площа земельних ділянок - 52,3 га  
(північна - 14,7 га, південна - 37,6 га)

ЗАГАльНА ВАРТІсТь 
 4 000 000 євро

ТЕРмІН РЕАлІЗАЦІЇ  
4 роки

сТАдІЯ ГОТОВНОсТІ ПРОЕКТУ 
Розроблено техніко – економічне обґрунтування  

сервісна інфраструктура
Конференц-зал  - 112 місць
Розважальний центр - 50 місць
Відкритий амфітеатр - 120 місць 
Крамниці - 82 м2

Заклади громадського харчування - 150 місць
Міні футбольне поле
Баскетбольний майданчик
Тенісні корти
Атлетичний майданчик
Спортзал - 60 м2

Закритий басейн 52 м2

Гірський велотрек

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
Гірськолижний комплекс “Кринта“ є частиною  
генерального плану розвитку села Красник 
Село Красник розташоване в долині р.Чорний Черемош 
та Красницького потоку посеред покритих лісами 
хребтів Гринявський і Костриця на віддалі 7 км від 
районного центру - селища Верховина

Загальна площа рекреаційної зони - 173 га
Загальна площа території гірських спусків - 65 га

ЗАГАльНА ВАРТІсТь 
75 300 000 євро

ТЕРмІН ОКУПНОсТІ  
15 років

сТАдІЯ ГОТОВНОсТІ ПРОЕКТУ 
Розроблено техніко–економічне обґрунтування

лижні траси
Загальна довжина гірськолижних трас - 13,6 км 
Довжина найдовшого спуску - 2,7 км
Найбільший перепад висоти - 550 м

Витяги
1 бугельний витяг
3 крісельні витяги   
Загальна довжина витягів - 4600 м

Заклади туристського розміщення
Відпочинкові комплекси - 430 ліжко-місць
Рекреаційне житло - 570 ліжко-місць
орієнтовна кількість працівників - 115 осіб

Дорога проходить по території Рущанської долини повіту Марамуреш  Румунії (Поеніле-де-суб-Мунте, Леордіна)

Ділянки дороги маршрут дороги обласного сполучення DJ 187(0 -18+500 км)
маршрут сільської дороги (18+500-22+750)
маршрут лісової дороги (км 22+750-43+000)

Характер дороги Поперечний профіль буде двосхилим. Поздовжній профіль виконуватиметься якомога ближче до 
існуючого, із збільшенням товщини складових шарів, виправляючи його тільки у місцях, де потрібно 
зменшити великі існуючі похили

Ширина земляного 
полотна

Ширина дорожнього полотна для дороги обласного сполучення буде 9 м, а сільської та лісової 
дороги – 8 м. Проїзна частина матиме дві смуги руху, як дорога обласного сполучення, так і сільська 
та лісова дороги

Район прокладення дороги обласного значення DJ187 входитиме до ІІІ-ої технічної категорії; сільської дороги та лісової 
дороги входитиме до IV-ої технічної категорії

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТУ
ТоВ “ЧоРНоГоРА“

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ
с.Бистрець, Верховинський район, Івано-Франківська область 

ГІРсьКий КУРОРТ «ЧОРНОГОРА»

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
Гірськолижний комплекс включатиме:

лижні траси
Протяжність лижних трас - 145 км 
Найдовша траса - 10,7 км 
Перепад висот - 1130 м

Витяги
25 крісельних витягів
(автоматичні та з фіксованим зажимом)
3   кабінні витяги 
Загальна пропускна здатність витягів - 67,2 тис. чол. / год

Заклади туристського розміщення
Готель з конференц-центром та розважальним центром -  
8,5 тис. м2  на 341 ліжко-місце
Готель з конференц-центром (4) -  
8,5 тис. м2 на 351 ліжко-місце 
Готель - 9,1 тис. м2 на 350 ліжко-місць
12 апарт-готелів - 71 тис. м2 на 2996 ліжко-місць
114 котеджів типу Multi-family
34 котеджі типу Single-family

 
 

сервісна інфраструктура
Торгові зали - 5,6 тис м2

20 ресторанів, в т.ч. 8 із системою «шведський стіл», 28 типу 
Fast Food
2 підземні паркінги - 28,5 тис. м2

Бізнес центр (3 конференц-зали на 100, 80 і 40 осіб та  
мала конференц-зала) - 2,4 тис. м2

Спортивно-розважальний комплекс (водний комплекс 
з накриттям  (аквапарк), фітнес комплекс, зали для групових 
занять, 4 тенісних корти з  накриттям, 2 зали для сквошу, 
боулінг (10 доріжок), більярд, каток,  поле з універсальним 
ігровим покриттям  та одночасною пропускною здатністю до 
400 осіб - 10,5 тис. м2 

Відкритий каток для катання на ковзанах (у зимовий період) / 
роллер парк (у літній період) з одночасною пропускною 
здатністю до 110 осіб - 650 тис. м2

SPA-центр, нічний клуб, концерт-хол на 200 осіб

Загальна площа забудови- 31,5 тис.м2

Загальна площа споруд - 109,4 тис м2

Бистрецька сільська рада 
с. Бистрець
Верховинський район
Івано-Франківська область
78707
+38 0342 3 35 22

Красницька сільська рада 
с. Красник
Верховинський район
Івано-Франківська область
78707
+38 0342 3 35 44

Recreation Ukraine
(Андрій Дьомін)
aadioma@gmail.com
+38067 219 96 97 

ЗАГАльНА ВАРТІсТь 
250 000 000 євро

ТЕРмІН ОКУПНОсТІ 
10 років

сТАдІЯ ГОТОВНОсТІ ПРОЕКТУ 
Розроблено майстер план курорту



Поеніле-де-Суб-
Мунте

Верховина

Репедя

Рускова

Кошторисна вартість будівництва пункту пропуску -  3 076 000 Євро

Угода між Урядом України і Урядом Румунії про спрощений порядок перетинання спільного державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних  
районах і повітах від 29.03.1996р. (передбачає право на спрощений порядок перетинання спільного державного кордону для жителів Верховинського району  
Івано-Франківської області та повіту Марамуреш, містить перелік пунктів спрощеного пропуску через державний кордон).

Угода про співробітництво між Івано-Франківською оДА та повітовою радою Марамуреш від 19.03.2008 р. Протокол доповнень від 05.2010 до Угоди про  
співробітництво між Івано-Франківською оДА та повітовою радою Марамуреш від 19.03.2008 р, відповідно до п. 1 якого сторони надають необхідну підтримку для 
відкриття пункту пропуску Шибене – Поеніле-де-Суб-Мунте в межах компетенції відповідно до національного законодавства Румунії та України.

До Завдань та заходів Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках відповідно до  
Постановою № 807 від 17.10.2013 р. включені:  

•	 Будівництво автомобільної дороги Ільці – Явірник - Державний кордон з Румунією. Джерела фінансування: інші джерела,  крім бюджету в т.ч. кошти, що  
залучаються під державні гарантії, прогнозований обсяг фінансування – 680 млн. грн. (завдання 1 захід 8).

•	 Відкриття пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні Шибене - Поеніле-де-Суб-Мунте. Джерела фінансування: державний бюджет,  
прогнозований обсяг фінансування – 27 млн. грн. (завдання 7 захід 7).

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

1 Доходи від туризму 8 342 354,90 26 292 982,79 50 129 311,40 66 375 211,58 91 451 017,80

2 Місцевий дохід (супутні доходи місцевої економіки) 2 502 706,47 7 887 894,84 15 038 793,42 19 912 563,47 27 435 305,34

4 Прямий  дохід (1+2+3) 10 737 702,90 33 842 511,01 64 522 986,47 85 433 586,84 117 709 432,25

5 Витрати, пов'язані з експлуатацією автодороги 220 709,00 220 709,00 220 709,00 220 709,00 220 709,00

6 Витрати, пов'язані з діяльністю пункту пропуску 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

7 Всього витрати (5+6+7) 620709,00 620709,00 620709,00 620709,00 620709,00

8 Чиста вартість економічних вигод (4-7)*** 10 116 993,90 33 221 802,01 63 902 277,47 84 812 877,84 117 088 723,25

Строк окупності капітальних вкладень:                                                                                                 роки

Рентабельність капіталовкладень**:

*  Розрахунок здійснений на піставі даних, наданих українськими партнерами
** Рентабельність капіталовкладень (РК) обчислено як співвідношення між чистими економічними вигодами за період окупності проекту та вартістю 

капіталовкладень (%).

*** При обчисленні рентабельності капіталовкладень (РК) до чистого економічного доходу (ЧЕВ) не включено доходи бюджету , оскільки вони є  
частиною вже  отриманих доходів і не становлять додану вартість. 

309,1 млн. Євро

ПЕРсПЕКТиВНІ  
ІНВЕсТиЦІйНІ ПРОЕКТи 

Солотвино (Тячівський район 

Закарпатської області) - 
Сігету-Мармацієй 
136 км від смт. Верховина

ОсНОВНІ ПЕРЕВАГи ТА ВиГОди

ЧисТА ВАРТІсТь ЕКОНОмІЧНих ВиГОд (євро)

PK
ЧЕВ

Капіталовкладення
= = =100 92543549,56 48029276,00 192,68%  %***/

ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РоЗВиТКУ ГРоМАД

ВЕРХоВиНСьКий РАйоН ІВАНо-ФРАНКІВСьКої оБЛАСТІ, УКРАїНА
РУЩАНСьКА ДоЛиНА ПоВІТУ МАРАМУРЕШ, РУМУНІЯ

•	 Реалізація транзитного потенціалу 
Івано-Франківської області; скорочення 
часу, відстаней та витрат на автомо-
більні поїздки з Івано-Франківської 
області до повіту Марамуреш і навпаки 
(шлях з Верховини до м. Вішеу-де-Сус 
за таких умов становитиме 90 км, зараз 
ця відстань становить 202 км (через 
Солотвино).

•	 Пожвавлення економічних зв’язків  
Івано-Франківщини з Румунією та інши-
ми країнами єС; розвиток культурних 
та ділових зв’язків між прикордонними 
громадами.

•	 Забезпечення транспортної доступ-
ності, подолання депресивності та 
периферійності прикордонних громад, 
віддалених від великих міст та промис-
лових центрів.

•	 Значне збільшення туристів до  
прикордонних територій протягом пер-
ших п’яти років після відкриття пункту 
пропуску (з 170 тис. осіб до 1220 тис. 
осіб). Кількість  одноденних відвідувачів 
за той самий період зросте з 470 до 575 
тис. осіб. 

•	 Витрати туристів (й відповідно – надхо-
дження місцевої економіки від туризму) 
становитимуть 27 млн. євро на перший 
рік після відкриття пункту пропуску та 
досягнуть 87 млн. євро на п’ятий рік. 

•	 Створення від 10 до 22 тис додаткових 
робочих місць.

•	 Будівництво спортивно-відпочинкових 
комплексів «Чорногора», «Кринта» та 
«Гаджина» дозволить залучити капіталь-
ні інвестиції, задекларована вартість 
яких 329 млн. євро.

Реалізація перспективних інвестиційних проектів стане основою для реалізації спільного  
стратегічного плану розвитку Верховинського району та Рущанської долини, спільно  
розробленого та схваленого громадами двох регіонів. Завдяки цим проектам прикордонні  
території перетворяться на високорозвинений туристичний центр Східної європи з  
унікальними природними та культурними багатствами

ПРАВОВІ ПІдсТАВи

Івано-Франківська обласна  
державна адміністрація
вул. Грушевського, 21 
м. Івано-Франківськ, 76004 
Україна
+38 0342 55 20 07 приймальня
+38 0342 55 21 86
oda@if.gov.ua 

Асоціація місцевого розвитку  
“Іван Kреван”
Репедя 320 
повіт Марамуреш, 437240, 
Румунія
+40 262 366 414
adl_ivan_krevan@yahoo.com
www.adlik.go.ro
www.turismhutsul.ro
www.kreuleanka.ro

Івано-Франківський регіональний 
центр з інвестицій та розвитку
вул. Грушевського, 21, офіс 655, 654
м. Івано-Франківськ, 76004
Україна
+38 (0342) 55 19 34 
+38 (0342) 54 20 95
iv.frankivsk.rcid@gmail.com  
www.investin.if.ua

Верховинська районна рада
вул. Івана Франка 20 
смт. Верховина, 78700
Івано-Франківська область 
Україна
+38 03432 2 17 65
+38 03432 2 23 24
vr.rayrada@ukr.net

Агентство з розвитку  
приватної ініціативи
вул. Дністровська 26 
м. Івано-Франківськ, 76018
 Україна
+38 0342 50 46 05
+38 0342 55 91 56
+38 067 738 39 04
office@arpi.org.ua

Cелищна рада  
Поеніле-де-Суб-Мунте
вул. Головна, 382 
Поніеле-де-Cуб-Мунте
повіт Марамуреш, 437220 
Румунія
+40 262 367075, 367017
www. poieni.ro

Видання підготовлено в рамках проекту «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через  
румунсько-український державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене) Верховинського району Івано-Франківської області та  
Поеніле-де-Суб-Мунте повіту Марамуреш, Румунія», що виконується в рамках Програми прикордонного співробітництва єІСП Угорщина- 
Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) і фінансується з фондів європейського Союзу через європейський Інструмент  
Сусідства та Партнерства.

це видання підготовлено за фінансової підтримки європейського Союзу. його зміст є виключною відповідальністю Агентства з розвитку приватної 
ініціативи і в жодному разі не може вважатись таким, що відображає позицію європейського Союзу.

Порубне (Глибоцький 
район Чернівецької

області) - Сірет
132 км від 
смт. Верховина

Руська (Путильський район Черні-

вецької області) - Улма
106 км від смт. Верховина

Дякове (Виноградівський район 

Закарпатської області) - Хелмеу
245 км від смт. Верховина

РЕКРЕАцІйНо-ВІДПоЧиНКоВий  
КоМПЛЕКС В  УРоЧиЩІ ГАДжиНА

ГІРСьКий КУРоРТ  
«ЧоРНоГоРи»

ГІРСьКоЛижНий  
КоМПЛЕКС “КРиНТА“

Показники Характеристика

Тип переходу Міжнародний  вантажно-пасажирський (вантажопідйом-
ністю до 3,5 тон) пункт пропуску

Режим функціонування Постійно

Хто перетинає Пішоходи та вантажно-пасажирський транспорт до 3,5 
тон

оснащення Навіс, павільйон паспортного контролю, вартовий павіль-
йон, обладнання для здійснення прикордонного та мит-
ного контролю, естакада для огляду автомобілів, окремі 
смуги руху для кожного виду транспорту, адміністративні 
приміщення, приміщення для утримання службових 
собак, дезкилимки та наливні дезбар’єри для дезінфекції, 
автомобільні тензометричні ваги

БУдІВНиЦТВО АВТОмОБІльНих дОРІГ

ВІдКРиТТЯ ПУНКТУ ПРОПУсКУ ЧЕРЕЗ 
УКРАЇНсьКО-РУмУНсьКий КОРдОН

РЕКРЕАЦІйНО- ВІдПОЧиНКОВий  
КОмПлЕКс В УРОЧищІ  ГАджиНА

ГІРсьКОлижНий КОмПлЕКс  
“КРиНТА“

ГІРсьКий КУРОРТ  «ЧОРНОГОРА»

Поеніле-де-Суб-
Мунте

Верховина

Репедя

Рускова

ВІдКРиТТЯ ПУНКТУ ПРОПУсКУ ЧЕРЕЗ 
УКРАЇНсьКО-РУмУНсьКий КОРдОН

ОПИС ПРОЕКТУ

В РАйоНІ ПоСЕЛЕНь ШиБЕНЕ (ВЕРХоВиНСьКий РАйоН  
ІВАНо-ФРАНКІВСьКої оБЛАСТІ) І ПоЕНІЛЕ-ДЕ-СУБ-МУНТЕ (ПоВІТ 
МАРАМУРЕШ)
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