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ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Валентина ЛАБАРТКАВА, Костянтин ЛАБАРТКАВА
Львівський державний університет фізичної культури
імені Івана Боберського, м. Львів, Україна
Вступ. Незважаючи на рекреаційний потенціал Червоноградського району, туризм ніколи
не відігравав основної ролі в його розвитку. Серед причин – недостатнє використання природних переваг, які, зокрема, дає річка Західний Буг, та низький рівень туристичної інфраструктури. Одним із заходів для розв’язання цих проблем та популяризації водного туризму
в районі є реалізація міжнародного проєкту «Єднає нас Буг».
Мета – проаналізувати міжнародний проєкт «Єднає нас Буг» та його вплив на розвиток
туризму Червоноградського району.
Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, системний аналіз, картографічний
метод.
Результати. Західний Буг – рівнинна річка, яка належить до головних річок області. Вона
бере свій початок у селі Верхобуж Золочівського району, протікає через Львівську та Волинську області, Республіку Білорусь та впадає в р. Нарву (притока р. Вісли, Республіка Польща).
Довжина річки становить 772 км (в Україні – 404 км), а на відрізку 363 км Західний Буг є
природним кордоном між Україною та Польщею, між Польщею та Білоруссю [1].
Річку Західний Буг називають транскордонною, адже вона об’єднує територіальні громади
та органи державної влади прикордонних регіонів трьох держав. Для активізації транскордонного регіонального співробітництва у 1995 р. підписано угоду про створення єврорегіону
«Буг».
У 2018 р. розпочато реалізацю міжнародного проєкту «Єднає нас Буг», який реалізують
за кошти Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна – 2014–
2020 упродовж 36 місяців.
Мета проєкту – створення нового туристичного продукту на основі принципів сталого туризму та збереження природної спадщини прикордонних регіонів вздовж річки Західний Буг.
У межах проєкту заплановано такі заходи:
1. Інвентаризація та позначення двох транскордонних байдаркових маршрутів:
– канал Дніпро–Буг, річка Мухавка, річка Західний Буг (Білорусь – Польща) (приблизно
100 км);
– річка Західний Буг – від місцевості Верхобуж в Україні до ґміни Вишкув у Польщі
(приблизно 700 км).
2. Позначення створених байдаркових маршрутів (розміщення на береговій лінії річки
інформаційних, попереджувальних та туристичних знаків).
3. Визначення ділянок для денного сплаву та місць для денних зупинок байдарочників
та оснащення їх інфостендами, урнами, укриттями та інноваційними мегафонами для прослуховування звуків природи.
4. Розроблення та публікування путівників та мап певних ділянок та цілих маршрутів.
5. Виготовлення та встановлення оглядових веж уздовж маршрутів.
6. Створення центрів байдаркового туризму в Дорогочині (Польща), Сокалі (Україна)
та Бєліні (Білорусь).
7. Організація двох міжнародних байдаркових сплавів за новоствореними маршрутами
та трьох міжнародних навчальних зустрічей.
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8. Рекламна кампанія для транскордонних байдаркових маршрутів, у межах якої буде
розроблено, зокрема, і додаток із маршрутами для смартфонів, комп’ютерну гру та короткометражний фільм, що рекламує новоі маршрути [2].
Станом на квітень 2021 року з українського боку вже придбано 34 байдарки із необхідним
спорядженням, розпочато будівництво центру байдаркового туризму у м. Сокалі, облаштовано фундамент для спорудження 20-метрової оглядової вежі в селі Конотопи, зроблено
інспектування маршруту по річці Буг і визначено 7 місць для відпочинку туристів, проведено
прес-конференцію, присвячену реалізації проєкту, проведено промоцію під час проєкту «Експедиція громад: фокус на туризм як шлях до економічного розвитку», організовано промотур
м. Сокаль – с. Скоморохи.
Від березня цього року відбуваються регулярні сплави на ділянці річки від с. Скоморохи
Львівської області до с. Литовеж Волинської області, які дуже популярні не лише серед жителів ближніх околиць, але й туристів з інших областей України.
Висновки. Завдяки втіленим на сьогодні етапам міжнародного проєкту «Єднає нас Буг»
Червоноградський район набуває туристичної популярності. Подальше поліпшення туристичної інфраструктури в межах проєкту дасть нові можливості для розвитку потенціалу територій
району та економічного зростання.
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