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Громадська організація «Туристична Асоціація Івано-

Франківщини» (ТАІФ) є добровільним громадським 

об’єднанням, неприбутковою організацією, непідприємницьким 

товариством, що діє на принципах добровільності, 

самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності 

перед законом, відсутності майнового інтересу учасників, 

прозорості, відкритості та публічності. 

Дата державної реєстрації ТАІФ – 17 листопада 2003 року. 

Мета діяльності ТАІФ:

розбудова туристичної галузі у Карпатському регіоні 

як ключового чинника сталого розвитку та підвищення 

добробуту місцевих громад. 

Завдання ТАІФ: 

• Заохочення подорожей та довшого перебування туристів в 

регіоні та формування їх позитивних вражень;

• Просування туристичних дестинацій Карпатського регіону 

в Україні та поза її межами; 

• Покращення транспортної, логістичної та інформаційної 

доступності; 

• Формування сприятливої для розвитку туризму 

національної та місцевої політики.
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Дорогі друзі, колеги й прихильники!

З приємністю презентуємо вам звіт про діяльність нашої організації у 2018 році, 

що був для нас ювілейним. Нам виповнилося 15 років - у людському вимірі це майже 

повноліття, то ж ми не здивовані низкою знакових подій, що відбулися саме цього 

року. Ми стали членами Міжнародної Асоціації інтерпретації спадщини Interpret Europe, 

підготували та випустили у світ посібник для малих (сільських) громад «Економіка 

спадщини», де осмислили і систематизували свій досвід, виступили фундаторами 

Всеукраїнської мережі організацій громадянського суспільства для підтримки громад 

зі спадщиною, започаткували перший в Україні Акселератор креативних жіночих 

стартапів, нарешті, отримали звістку про підтримку міжнародними донорами двох 

великих транскордонних проектів, які значною мірою визначатимуть наш поступ на 

наступні три роки. 

Вітаю та вдячна всім, хто причетний до успіхів організації за ці 15 років, нам є чим 

пишатися, багато що можна побачити на власні очі, відчути на дотик або почитати. 

Багато що залишає нетлінний слід, провокує яскраві враження, живить думки і надихає 

до подальших дій. З повагою і теплотою згадуємо фундаторів Асоціації - Романа 

Комарницького та Олега Василіва - тих, хто вже не з нами, але чиї справи живуть до 

нині. 

Сподіваюся, що цей звіт засвідчить нашу надійність перед чинними партнерами та 

стане стимулом долучитись до нашої діяльності новим людям зі свіжими ідеями, які 

поділяють наші цінності, ідеї та бажають особисто долучитися до прогресу та розвитку 

нашої країни.

І нарешті, яким ж буде мото ТАІФ 2018?  Чомусь, саме це китайське прислів’я 

виглядає найбільш відповідним: «Кращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять 

років тому (у нашому випадку – 15). Наступний – сьогодні».

Голова ТАІФ 

Оксана Федорович
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Напрямки діяльності ТАІФ 
у 2018 році
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Новий туристичний досвід та продукти

Дослідження та аналітика 

Захист та адвокація прав суб’єктів туристичного ринку

Навчання та розбудова потужності місцевих бенефіціарів

Створення ідентичності та просування дестинацій

• Генерування ідей та розробка концепцій для нових туристичних 

продуктів

• Започаткування та адміністрування туристичних продуктів

• Визначення допустимого навантаження, планування туристичних 

потоків, аналіз впливів

• Моніторинг та аналіз регуляторного середовища 

• Представлення інтересів суб’єктів туристичної діяльності в орга-

нах влади 

• Правова допомога та юридичний супровід суб’єктів туристичної 

діяльності 

• Дослідження та розвиток потенціалу місцевої спадщини

• Організація навчальних подій та подорожей для учасників турис-

тичного ринку 

• Налагодження партнерства, створення та підтримка мереж

• Розробка інформаційних ресурсів та навчального інструментарію 

• Створення та фасилітація креативних груп

• Маркетинг іміджу та брендинг територій

• Ринкові комунікації та соціальні медіа

• Проведення іміджевих подій та створення промоційних пакетів

• Ознайомчі візити для туроператорів, туристичних оглядачів та 

блогерів

• Участь у профільних виставках
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Результати активностей ТАІФ 
у 2018 році
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Атракції — каталізатори економіки
(нові продукти hot-ТАІФ)
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Пропозиція у туризмі це синтез, на-

віть сплав, атракцій та допоміжних послуг. 

Зрозуміло, що генераторами візитів до 

дестинації є саме атракції - супутні послуги 

є необхідною частиною пропозиції, але вони 

не будуть існувати без атракцій. Значення 

ж атракції в тому, щоб затримати туриста у 

певному місці чи громаді та мотивувати його 

до бажаної споживацької поведінки чи про-

стіше – бажаних витрачань. Саме ця реакція 

на атракцію формує супутні послуги. Пи-

тання лише в тому, наскільки місцеві поста-

чальники готові задовільнити споживацькі 

запити туриста. 

Тож, щоб забезпечити належну турис-

тичну пропозицію, ми використовуємо 

підхід, при якому створюємо чи супрово-

джуємо створення атракцій і, водночас, 

налагоджуємо співпрацю з місцевим бізне-

сом для підвищення його спроможності як 

постачальників туристичних послуг. При 

створенні нових туристичних атракцій ми, 

як правило, проходимо поетапний шлях від 

генерування ідеї до налагодження повноцін-

ного функціонування атракції, що гарантує 

ефективне втілення задуму та господарську 

самоокупність атракції. Зазвичай наші про-

дукти є інноваційними, ключовими/якірними 

та мають стратегічне значення для розвитку 

громад та регіону, а в окремих випадках на-

віть змінюють характер місцевої економіки, 

будучи каталізаторами її  динамічного  роз-

витку та позитивних перетворень.

У 2018 році в напрямку створення нових туристичних атракцій ТАІФ продовжила й роз-

почала співпрацю з іншими громадами Івано-Франківської області щодо розбудови їхньої 

туристичної пропозиції.

Туристичні атракції, започатковані ТАІФ

• Екотуристичний візит-центр Карпатського національного природного 

парку (м. Яремче, спільно адмініструється ТАІФ та Карпатським націо-

нальним природним парком)

• Центр спадщини Вигодської вузькоколійки (селище Вигода Долин-

ського району; спільно адмініструється ТАІФ та Вигодською селищною 

радою)

• Гастрономічний тур, присвячений карпатській кулінарній спадщині, що 

охоплює гірські регіони України, Румунії, Словаччини та Угорщини

• Тур для шанувальників міського культурного туризму історичними 

містами Західної України (Львів, Івано-Франківськ, Коломия) та Східної 

Польщі (Люблін, Замосць, Пшеворськ)

• Індивідуальні аудіо екскурсії Івано-Франківськом та Коломиєю

• Облаштування місцевості поблизу унікального болота Рудяк у Карпат-

ському національному природному парку

• Фестиваль карпатської кулінарної спадщини
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Вікенд тури «52 Карпатські стилі життя»

Новий проект ТАІФ «52 спосо-

би життя в Карпатах: відродження 

традиційної культури праці», спря-

мований на збільшення відвідувано-

сті і створення нових можливостей 

щодо джерел доходу у прикордон-

них громадах шляхом розробки й 

популяризації унікального турис-

тичного досвіду, побудованого 

навколо традиційних культур праці 

і способів життя в дестинаціях, що 

володіють Карпатською живою 

спадщиною.

19 жовтня 2018 р. відбулася ві-

тальна зустріч команди проекту з

менеджером Програми Угорщина 

– Словаччина – Румунія – Україна 

2014-2020, Європейського Інстру-

менту Сусідства і Партнерства Сер-

гієм Замарі. На зустрічі було обго-

ворено перспективи співпраці ТАІФ 

з програмою, механізми співфінан-

сування проектів тощо. Проект роз-

почнеться у 2019 році, розширивши 

географію діяльності організації у 

таких цільових Карпатських регіо-

нах: Саболч-Сатмар-Берег і Земплін 

Угорщини, край Кошице Словач-

чини, повіти Марамуреш і Сату-Ма-

ре Румунії та Івано-Франківську й 

Закарпатську області України.

річний звіт ТАІФ за 2018 рік12
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Центр спадщини «Фортеця Пнів»

Одним з найбільш амбітних 

планів ТАІФ є створення унікально-

го центру інтерпретації історичної 

та культурної спадщини у громаді 

села Пнів Надвірнянського району 

Івано-Франківської області. Діяль-

ність в напрямку створення Центру 

спадщини «Фортеця Пнів» розпоча-

лася у 2016 році. 

Зокрема, експертами ТАІФ 

у партнерстві з Пнівською сіль-

ською радою Надвірнянського 

району підготовлено стратегічний 

план в рамках ініціативи Європей-

ської Комісії «Mayors for Economic 

Growth Pioneer Projects» /«Мери 

за Економічне Зростання», який 

було розглянуто експертами Світо-

вого Банку та визнаний таким, що 

бездоганно відповідає принципам 

вищезазначеної Ініціативи ЄК. План 

опубліковано на офіційній веб-сто-

рінці Пнівської сільської ради: 

http://135421.miclesap.web.hosting-

test.net/?p=260.

В рамках діяльності ТАІФ було 

• підготовлено технічний звіт з інженерно-геологічних вишукувань щодо 

майбутнього об’єкту Центр спадщини Пнівського замку, 

• виготовлено детальний план території навколо Пнівського замку та 

землевпорядну документацію для майбутнього будівництва згаданого 

Центру спадщини й облаштування місця для паркування транспортних 

засобів, чим створено передумови консервації руїн замку та майбутньо-

го будівництва;

• знято промоційний відеоролик про проект майбутнього Центру спад-

щини: https://www.youtube.com/watch?v=YIzyiG-X9fc. 

• у співпраці з мерією громади Ардуд повіту Сату-Маре Румунії підготов-

лено та подано на конкурс проектів ЄС Програми «Україна-Румунія» 

проектну пропозицію для посилення спроможності транскордонних 

громад та підвищення економічного потенціалу об’єктів місцевої спад-

щини;

• проводилося дослідження історичних архівних документів щодо Пнів-

ського замку з метою розробки концепції інтерпретації його спадщини  

для майбутнього Центру «Фортеця Пнів». Знайдено документи поль-

ською мовою, що стосуються замкової спадщини Галичини XVII ст.
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Інтерпретаційно-освітня інфраструктури навколо 

казкового болота Ширковець 

Переможцем конкурсу проектів 

Програми транскордонного співро-

бітництва Угорщина – Словаччина – 

Румунія – Україна 2014-2020 Євро-

пейського Інструменту Сусідства 

і Партнерства став також проект 

«Карпатські лісові школи - пілотне 

співробітництво для охорони при-

роди та екологічної освіти». Проект 

спрямований на розвиток екологіч-

ної освіти, зокрема на розширення 

лісової школи на базі Центру спад-

щини Вигодської вузькоколійки та 

започаткування такої школи на базі 

Марамуреського гірського парку 

(Румунія), а також на створення 

інтерпретаційно-освітньої інфра-

структури на болоті Ширковець. 

В межах проекту ТАІФ планує 

розміщення у селищі Вигода па-

вільйону з інтерактивним стендом, 

присвяченим дикій природі. При-

значенням такого павільйону буде 

підвищення інтересу та обізнаності 

відвідувачів щодо дикої приро-

ди, культивування шанобливого 

ставлення до природної спадщини 

краю, спонукання до її охорони 

(дозвіл на розміщення павільйону 

надано рішенням виконкому Вигод-

ської селищної ради від 30 травня 

2017 р. № 43).

З метою створення елементів 

інтерпретації на болоті Ширковець, 

ТАІФ з червня 2017 року уклала 

договір з ДП «Вигодське лісове 

господарство» про довгострокове 

тимчасове користування лісовою 

ділянкою в Мізунському лісництві 

поблизу болота Ширковець в ос-

вітньо-виховних цілях, що створює 

юридичні підстави для розміщення 

тут згаданого інтерпретаційно-о-

світнього об’єкта для різних груп 

відвідувачів.

річний звіт ТАІФ за 2018 рік
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Уже знаменитий Центр спадщини Вигодської 

вузькоколійки

У 2018 році ТАІФ активно під-

тримувала діяльність Центру спад-

щини Вигодської вузькоколійки та 

ідею створення регіонального клас-

тера сільського зеленого туризму 

«Гостинна Бойківська Долинщина»  

у смт.Вигода. Створення та розви-

ток кластеру ТАІФ презентував 4 

жовтня 2018 року на 25 ювілейному 

міжнародному туристичному салоні 

«Україна» UITM 2018 у Києві як один 

із маршрутів колекції зелених шля-

хів Green Waуs «Вигода – LifeStyle: 

зелені маршрути Західних Горган». 

У 2018 році Центр відвідували чис-

ленні делегації ОТГ, закладів освіти, 

молодіжної політики з Івано-Фран-

ківської області та України загалом.

ТАІФ надавав консультації та 

професійні поради з питань ство-

рення нового туристичного продук-

ту – туру Бойківською спадщиною 

у Вигоді, зокрема щодо концепції 

залучення та організації відпочинку 

туристів на полонині Дубовий кут в 

с. Новий Мізунь Долинського райо-

ну.

Комунальне підприємство 

«Центр спадщини Вигодської вузь-

коколійки» активно працює з 2016 

року.

річний звіт ТАІФ за 2018 рік 15річний звіт ТАІФ за 2018 рік
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Загальна кількість 
відвідувачів

Центр є комунальним підприємством, 

що адмініструється Вигодською селищною 

радою спільно з ТАІФ. За 2018 рік Центр від-

відало близько 12 тис. гостей для порівняння 

- населення Вигодської селищної ради, що 

включає смт. Вигода та с. Пациків, становить 

3 тис.100 мешканців. В основному гості Цен-

тру – це діти (групи школярів), сім’ї, корпо-

ративні групи. 

Центр спадщини Вигодської вузькоко-

лійки, створений в рамках проекту «Кар-

патські вузькоколійки», що виконувався у 

2013 – 2015 роках Туристичною Асоціацією 

Івано-Франківщини у партнерстві з Вигод-

ською селищною радою, Івано-Франків-

ською облдержадміністрацією та адміні-

страцією Марамуреського гірського парку  

(Румунія) розташований у самому центрі 

селища Вигода, де проходить найстаріша 

вузькоколійна залізниця Карпат. 

Центр спадщини заходиться у будівлі 

колишньої резиденції засновника Вигодської 

вузькоколійки Леопольда Поппера фон По-

драгі (1855). Центр пропонує унікальну екс-

курсію, що відкриває до цього часу незвідані 

факти про Карпатську природу й історію 

Вигоди, тісно пов’язану з деревообробним 

промислом та вузькоколійною залізницею. 

На сьогодні експозиція Центру містить 20 

інтерактивних стендів, вона постійно розши-

рюється й доповнюється. 

8

дітистуденти

сім’ї

корпоративні
групи
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Перший Вигодський бульб’яний фест

ТАІФ надав технічну підтримку 

та забезпечив промоцію Першому 

Карпатському Фестивалю «Бульб’я-

ні пироги бойківські»,  що відбувся 

13 жовтня 2018 року  у садибі Дара-

ваїв кут в с. Старий Мізунь Долин-

ського району Івано-Франківської 

області. Садиба «Дарваїв кут» з 

2018 року є сертифікованим чле-

ном Карпатської Мережі Кулінарної 

спадщини, яку адмініструє ТАІФ. 

Фестиваль здивував гостей тради-

ційними картопляними стравами, 

притаманними бойківському етно-

су, та був також першою промоцій-

ною подією туристичного кластеру 

Вигоди. Програма фестивалю охо-

пила низку цікавих активностей для 

сімей, в т.ч. майстер-класи з приго-

тування старовинних бойківських 

страв, заварювання карпатських 

трав’яних чаїв, дегустація питних 

медів та овечих сирів, а також 

кування монет, катання на конях, 

концерт та традиційні бойківські 

танці для гостей. Його ведучою 

була відома блогерка, власниця 

агросадиби «Лялина світлиця» на 

Полтавщині, засновниця успішного 

фестивалю «Борщик у глиняному 

горщику» Олена Щербань.

річний звіт ТАІФ за 2018 рік 17
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Стандарти якості, планування інтерпретації 
та акселерація нових ідей 
(все - для місцевих бенефіціарів)

У фокусі консультацій, навчальних та інші заходів ТАІФ у 

2018 році були сільські зелені садиби, об’єднані територіальні 

громади (ОТГ) та інші громади зі спадщиною, що прагнуть роз-

вивати туризм.
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Добровільна категоризація індивідуальних закладів 
розміщення

Нові ідеї - консультування громад та генерування ідей 
розвитку туризму. 

Дослідження та розвиток потенціалу місцевої спад-
щини у смт. Печеніжин. 

(садиб сільського зеленого туризму) Івано-Франківської 

області. У жовтні 2018 року експерти ТАІФ надавали консультаційну під-

тримку управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму 

та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації у проведенні кате-

горизації садиб сільського зеленого туризму Івано-Франківської області. 

За підсумками категоризації десяти садибам області було рекомендовано 

стандарт категоризації з подальшим присвоєнням визначеної категорії.

У 2018 році ТАІФ активно співп-

рацював із громадами області щодо 

розвитку туризму. Зокрема, прово-

дилися зустрічі з представниками 

громад Стримба Надвірнянського 

району, Старий та Новий Мартинів 

Галицького району, Пнів Надвір-

нянського району, Старий та Новий 

Мізунь Долинського району. Про 

результати переговорів та нових 

планів читайте у наступних річних 

звітах ТАІФ.

У 2018 році  експертами ТАІФ в 

рамках проекту «Коаліція організа-

цій громадянського суспільства для 

підтримки громад зі спадщиною», 

що виконувався за співфінансуван-

ня Посольства Великої Британії в 

Україні, було розроблено першу в 

Україні Пілотну програму інтерпре-

тації спадщини та розвитку засно-

ваного на ній підприємництва у 

Печеніжинській об’єднаній терито-

ріальній громаді Івано-Франківської 

області на період до 2023 року. 

В рамках розроблення цієї Програ-

ми здійснено комплексну інвентаризацію 

наявних у громаді матеріальних та нема-

теріальних ресурсів спадщини, вивчено 

думку учасників місцевого ринку, діяльність 

яких базується чи пов’язана з використан-

ня місцевої спадщини (її компонентів), 

проведено польове дослідження окремих 

атракцій, організовано творчу майстерню 

розвитку та збереження місцевої спадщини 

(14.12.2018 р.). Таким чином було з’ясовано 

основні проблеми (перешкоди) та виклики 

для управління місцевими ресурсами спад-

щини, проблеми (потреби) та можливості, 

пов’язані з використанням таких ресурсів, 

визначено головну та додаткові теми для 

інтерпретації спадщини та засоби такої ін-

терпретації, вироблено конкретні завдання 

та заходи на виконання Програми. Метою 

цією Програми є окреслення та втілення 

чіткого плану дій з інтерпретації та ефек-

тивного управління місцевою культурною 

та природною спадщиною задля стимулю-

вання розвитку підприємництва, створення 

робочих місць, залучення інвестицій у роз-

виток інфраструктури Печеніжинської ОТГ.
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Акселератор жіночих стартапів креативних індустрій 

Івано-Франківська (від Creative Women Network)

У 2018 році ТАІФ подав заявку 

на грант та отримав перемогу 

в конкурсі проектів в напрямку 

підтримки та розвитку підприємни-

цтва від проекту «Партнерство для 

розвитку міст» ПРОМІС / PLEDDG, 

що реалізується Федерацією ка-

надських муніципалітетів (ФКМ) 

за фінансової підтримки Міністер-

ства міжнародних справ Канади. 

Офіційними партнерами проекту 

виступило ГО «Агентство з розвит-

ку приватної ініціативи» та МБЕ-

РІФ «Українсько-Канадський Біз-

нес-центр». 

Проект «B2B: Creative Women 

Network. Посилення спроможності 

жінок у креативних індустріях в 

м.Івано-Франківська» розпочався у 

листопаді 2018 року та триватиме 

один календарний рік.

Амбітна ініціатива ТАІФ та 

партнерів виникла у відповідь на 

потребу посилити жіночі бізнес-ідеї 

та стартапи у креативних індустрі-

ях, тобто тих, які в кінцевому ра-

хунку спрямовані на задоволення  

потреб відвідувачів міста та поси-

лення їхніх позитивних вражень 

від Івано-Франківська як міської 

культурної дестинації. Ідея проекту 

полягала у створенні Акселератора 

креативних жіночих стартапів  та 

запуску акселераційної програми, 

що включає відбір 10 учасниць, ор-

ганізацію навчальної програми для 

них, пошук менторок та супровід 

ними учасниць, та заходи з промоції 

бізнес-діяльності жінок-учасниць 

програми, а також  мережевий 

захід. 

Акселератор (центр підтримки) - це 

програма прискореного розвитку відібра-

них на конкурсній основі стартапів жінок 

від 18 років у креативних галузях економіки 

міста.  10 учасниць програми акселерації ’ 

2019 отримають професійну та колегіальну 

підтримку менторів (наставниць), які реа-

лізують успішний бізнес у подібній галузі в 

Україні. Для авторок стартапів буде орга-

нізовано взаємодію з потенційними мен-

торками, завдяки якому вони, відчуваючи 

підтримку жінок, що вже є лідерами у від-

повідних областях, крок за кроком оцінять 

та переосмислять свій бізнес-потенціал. 

Менторство допоможе сформувати міцне 

партнерство між досвідченими лідерками 

креативних бізнес-галузей та бізнес-леді 

початківців, здатних швидко вчитися і ана-

лізувати чужий досвід, цінувати супровід та 

компетентні консультації.

Оскільки жінки в креативних індустріях 

переважно самоучки у розробці, просу-

ванні, доставці до кінцевого споживача та 

промоції творчого продукту, навчання, в 

поєднанні з цілеспрямованим наставни-

цтвом успішних колег, дозволить їм за-

повнити прогалини у спеціальних знаннях 

та навичках, необхідних для покращення 

якості продукту та збільшення продажів. 

Для них буде організовано тренінг з дизай-

ну продукту, що допоможе зробити їхню 

продукцію більш бажаною і впізнаваною 

для кінцевого споживача. 

Програма Акселератора передбачає 

особливий DemoDay – Мережевий захід-ін-

тегрування учасниць з іншими успішними 

лідерами галузей креативної економіки в 

Україні та потенційними місцевими партне-

рами й покупцями. Тут будуть представлені 

усі 10 стартапів, підтриманих та розвинених 

Івано-Франківським Акселератором, пе-

редбачаються презентації зрілих успішних 
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бізнесів від їх менторів, виступи цікавих 

спікерів-жінок про історії свого успіху, про 

важливість інвестування в бізнес-потенціал 

жінок, до прикладу, Йоланти Квасневської 

– міністра тіньового жіночого кабміну 

Польщі, дружини екс-президента Польщі 

та інвестора в лідерський потенціал жінок        

(http://news.bigmir.net/world/386743), 

Тетяни Абрамової – власниці Дому «Ріто» 

(https://rito.ua/uk/o-kompanii/), що 25 років 

лідирує на ринку трикотажу України та 

інших відомих гравчинь в середовищі діло-

вих жінок України та світу.

Джерело: офіційна сторінка Туристичної Асоціації Івано-Франківщини (https://cutt.ly/MFRfGx).

В листопаді 2018 року підго-

товлено Регламент Акселератора 

креативних жіночих стартапів - 

програмний документ, що містить 

базові принципи Акселератора, 

визначає його мету й завдання 

та регламентує його діяльність 

(менеджмент акселератора, кон-

курсний відбір учасниць, участь у 

програмі і т. д.). Окремим розділом 

документу є програма Акселерації, 

що передбачає доступ учасниць 

до таких послуг: навчання та ме-

режування, наставництво (ментор-

ство), пошук бізнес-партнерів та 

інвесторів, майстерня-студія. На 

офіційній веб-сторінці ТАІФ створе-

но окремий розділ: https://taif.org.

ua/accelerator, що інформує про 

діяльність інституції та оприлюднює 

регламент його діяльності.  

Впродовж листопада – грудня 

ц.р. ТАІФ було розроблено індиві-

дуальний візуальний стиль Аксе-

лератора. В рамках запланованих 

інформаційно-комунікаційних 

активностей було успішно запу-

щено проект у мережі Facebook та 

охоплено значну аудиторію відвід-

увачів сторінки (5000), що суттє-

во збільшує шанси популяризації 

акселераційної програми серед її 

цільових груп (потенційних учас-

ниць). Це також збільшило попит на 

програму та впізнаваність проекту. 

Так само, було створено ряд статей 

пов’язаних з цінністю та суспільною 

роллю жінок у бізнесі та у креатив-

них індустріях, зокрема, що можуть 

бути цікавими та корисними як для 

потенційних учасниць програми 

акселерації так і для всіх зацікавле-

них осіб.

Для організації діяльності Ак-

селератора ТАІФ отримав окре-

ме приміщення для створення 

майстерні-студії у будівлі Україн-

сько-Канадського Бізнес-центру 

(вул. Дністровська, 26, договір 

оренди нежитлових приміщень від 

26.10.2018 р. між Департаментом ко-

мунальних ресурсів Івано-Франків-

ської міської ради та ГО «Туристич-

на Асоціація Івано-Франківщини»). 

Ми спланували дизайн приміщення 

акселератора, закупили усі необ-

хідні матеріали для проведення 

ремонту приміщення та розпочали 

ремонтні роботи майстерні-студії. У 

тісній співпраці з проектом «Парт-

нерство для розвитку міст» ПРОМІС 

/ PLEDDG, визначили необхідні 

одиниці обладнання та закупили 

7 одиниць сучасних принтерів для 

створення сувенірної продукції та 

виготовлення прототипів.
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Найбільш вдала імпровізація 2018 року - Рада Акселератора 

У звітному році було створено 

Раду Акселератора креативних 

жіночих стартапів, до якої увійшли 

представники ТАІФ та громадяни 

міста, що мають особливий талант, 

підприємливість, визнання за винят-

кові заслуги перед спільнотою міста 

Івано-Франківська. Рада не була 

запланованою діяльністю проекту. 

Проте, її роль в становленні акселе-

ратора виявилася дуже суттєвою – 

відбір учасниць та супровід їх впро-

довж програми акселерації  2019.

Для забезпечення сталості 

проекту та його результатів до 

Програми посилення конкуренто-

спроможності малого і середнього 

підприємництва у м. Івано-Франків-

ську на 2019-2021рр., в рамках Цілі 

2 «Розвиток жіночого підприєм-

ництва»,  ТАІФ  було подано захід 

«Створення та підтримка діяльності 

Акселератора креативних жіночих 

стартапів», що передбачає співфі-

нансування з коштів міського бю-

джету після завершення дії гранту 

(на 2020 та 2021 рік). Очікуване 

співфінансування планується вико-

ристати на заходи з промоції Аксе-

лератора, діяльність з мережування, 

програму наставництва та навчання.

Учасники Ради
• Валько Павло – музикант та фільм-мейкер, один із засновників спільноти 

Spilnoproduction, автор низки короткометражних фільмів, пілотної серії серіалу, працює 

над повнометражним кіно. https://www.facebook.com/PavloValko 

• Давиденко Олександра – викладач спец-дисциплін Івано-Франківського центру про-

фесійно-технічної освіти державної служби зайнятості, екс-керівник відділу міжнарод-

них відносин, автор лабораторії туристичного бізнесу та готельної справи у технікумі 

ресторанного сервісу та туризму Національного університету харчових технологій.            

https://www.facebook.com/leskasan

• Загурська Надія – директор департаменту культури Івано-Франківської міської ради, 

екс-директор Івано-Франківського муніципального Центру дозвілля дітей та молоді, ре-

жисер, подієвий менеджер. https://www.facebook.com/nadia.zagyrska 

• Кромкач Надія – начальник управління економічного та інтеграційного розвитку вико-

навчого комітету Івано-Франківської міської ради; член спостережної ради проекту ПРО-

МІС від міста Івано-Франківська. https://www.facebook.com/profile.php?id=100001251981995

• Савчук Оксана – секретар Івано-Франківської міської ради, педагог, літератор, автор ідеї 

міських муралів у м. Івано-Франківську. https://www.facebook.com/SavchukOks

• Стецик Ярема – Івано-Франківський художник, музикант, дизайнер і різносторонній 

митець. Засновник майстерні Особливих інтер’єрів Яреми Стецика, один із засновників 

культового проекту  «Перкалаба» та унікальної музичної групи без жодного постійного 

учасника «Пенсія». https://www.facebook.com/yaremast

• Чернікова Любов – автор відомого бренду одягу Chernikova, розробник унікальних 

колекцій одягу, керівник низки креативних проектів,  стиліст подій та гуртів, засновник 

Fashion School Chernikova. https://www.facebook.com/ljybcja
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Навчання через поширення досвіду та інновацій 

ТАІФ забезпечив органі-

заційний супровід навчаль-

ного візиту для представни-

ків Донецької та Луганської 

областей до Івано-Фран-

ківської області в межах 

завдання: «Надання послуг в 

сфері боротьби з корупцією 

для місцевого самовряду-

вання та Агенцій регіональ-

ного розвитку Донецької та 

Луганської областей»,  що 

реалізується Творчим цен-

тром ТЦК в межах «Програ-

ми відновлення та примирен-

ня на територіях України, які 

постраждали від кризи» за 

фінансової підтримки ПРООН.

В рамках регіональної 

школи  проектного менедж-

менту в ОТГ Івано-Фран-

ківської обл., організованої 

проектом U-LEAD з Європою  

(Німецько-Українське това-

риство міжнародного спів-

робітництва (GIZ), програма 

«Підтримка реформи децен-

тралізації в Україні») експер-

ти ТАІФ презентували досвід 

діяльності у сфері розбудови 

потенціалу економіки громад 

на ресурсах їхньої природ-

ної та культурної спадщини» 

для 40 представників ОТГ. 

Учасникам був анонсований 

посібник для місцевих по-

садовців «Економіка спад-

щини. Креш-тест для малих 

громад». Школа проходила в 

Центрі Спадщини Вигодської 

вузькоколійки, який був 

представлений учасникам 

проектом U-LEAD як одна з 

найбільш успішних практик 

приватно-публічного парт-

нерства в Івано-Франківській 

області.    

Навчальний візит пред-

ставників Чмирівської гро-

мади Луганської області до 

Івано-Франківської області, 

організований ГО «Центр 

спільного розвитку «Дієва 

громада» (15 учасників). 

Учасники ознайомилися з ді-

яльністю туристичного клас-

тера Вигоди, який коорди-

нує Оксана Клебан, голова 

Івано-Франківського пред-

ставництва Всеукраїнської 

Спілки сприяння сільському 

зеленому туризму в Україні, 

співвласниця зеленої сади-

би «Дарваїв кут». Учасники 

«протестували» туристич-

ний маршрут, заснований на 

дослідженні місцевої спад-

щини, що затримує турис-

та щонайменше на два дні 

перебування на місцевості.

У 2018 році ТАІФ неодноразово презентував власний досвід 

та потенціал області на шести навчальних подіях 

07-08.02.2018 03-04.04.2018 19-20.04.2018
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24 річний звіт ТАІФ за 2018 рік

На базі «Верховинського 

НПП» у с. Верхній Ясенів, 

Верховинський р-н., Іва-

но-Франківської обл. ТАІФ 

організував тренінг для фа-

хівців установ природно-за-

повідного фонду та музеїв 

спільно з українськими чле-

нами Європейської Асоціації 

«Interpret Europe». Тренінг 

з інтерпретації за темою 

«Організація екскурсійної 

діяльності за методикою «Ін-

терпретація природи» про-

вели фахівці з інтерпретації 

спадщини - Наталія Гудкова 

(доцент Державної екологіч-

ної академії післядипломної 

освіти та управління), Оле-

ся Петрович (представник 

Мінприроди), Тетяна Карпюк 

(координатор освітніх про-

грам Всесвітнього фонду 

природи, WWF) та Анастасія 

Малюк (працівник Націо-

нального науково-природни-

чого музею НАН України).

Візит до Вигоди делегації 

Галицького району, під час 

якого учасники ознайоми-

лися з досвідом створення 

та запуску Центру спадщини 

Вигодської вузькоколійки, 

іншими історіями успіху та 

впровадження проектів, 

спрямованих на розвиток ту-

ризму та місцевий економіч-

ний розвиток. Представники 

Галицького району відвідали 

також зелену садибу Дарваїв 

Кут у Старому Мізуні та діз-

налися як формувався місце-

вий туристичний кластер, які 

переваги від його створення 

мають місцеві підприємці та 

який зв’язок їхньої ділової 

активності з природною та 

культурною спадщиною.    

Експерти ТАІФ на за-

прошення управління еко-

номічного розвитку Калусь-

кої міської ради провели 

семінар на тему написання 

проектних заявок на отри-

мання грантових коштів для 

представників установ та 

організацій  Калуської місь-

кої ради, ОГС, а також інших 

зацікавлених учасників.

11-15.06.2018 30.10.2018 30.11.2018

Розглядаючи інтерпретацію в екскурсійній галузі, тре-

нінг включав ознайомлення з історією поняття, розуміння 

різниці між фактами та значеннями, розуміння універсаль-

них цінностей, що однаково важливі у розробці турів, 

оповідей, тематики квестів. Слухачі вправлялися у вмінні 

підкреслити унікальність, знайти таємницю у всьому, що 

підлягає інтерпретації (а це може бути банальний камінь 

чи пташка на гірській стежці), оцінити можливі об’єкти як 

такі, що підлягають інтерпретації у власних екскурсіях, 

практикували в складанні інтерпретаційних промов і це не 

повний перелік тренінгових завдань.

Як зазначає Наталя Гудкова: «Слухачі мали винятко-

ву нагоду критично переглядати свої екскурсії та роботу 

місцевих екскурсоводів, а також активно працювали над 

створенням власних екскурсійних програм за методикою 

«Інтерпретація природи». Учасники відзначили важливість 

та інноваційність знань та цікавість тренінгу з т.з. практики 

використання інтерпретації у екскурсійній діяльності».
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Підтримка ініціатив громад

ТАІФ взяв участь у Круглому 

столі «Перспективи розвитку су-

брегіонального туристично-рекре-

аційного кластера з нагоди спільної 

ініціативі територіальних громад 

міста Долини, селища Вигода, а 

також Славської ОТГ Львівської 

області було підписано Меморан-

дум про міжрегіональне співробіт-

ництво, спрямоване на створення 

та розвиток туристичного кластера 

субрегіону на територіях Долин-

ського, Сколівського та Міжгірсько-

го району, що знаходяться на межі 

Івано-Франківської, Львівської та 

Закарпатської областей. Громади, 

що підписали Меморандум, мають 

потужний туристично-рекреацій-

ний потенціал та прагнуть спільно 

розвивати туристичну інфраструк-

туру й підвищувати доступність 

територій, оскільки вигідне геогра-

фічне розташування, наявна та пер-

спективна транспортна інфраструк-

тура в межах субрегіону створюють 

основу для реалізації різноманітних 

міжмуніципальних проектів. Це 

дозволить об’єднати ресурси та зу-

силля органів місцевого самовряду-

вання, бізнесу та держави, а також 

створені передумови для залучення 

коштів міжнародної технічної допо-

моги задля розвитку туризму та по-

жвавлення соціально-економічного 

розвитку. ТАІФ як експертна орга-

нізація, розробник та адміністратор 

Центру спадщини, а також викона-

вець інших інфраструктурних між-

народних проектів у Вигоді є одним 

з учасників ініціативи та партнером 

зазначених муніципалітетів.

14.12.2018

Дорога Славське-Сеничів-Вишків. Звучить містечково? Насправді, це 

шлях, що з’єднає один з найпотужніших проектів останніх років на Західній 

Україні – новий гірськолижний 20-тисячний курорт на Сколівщині та До-

линщину.

Можу запевнити, давно не було на слуху більш стратегічної і ясної ідеї у 

нашому Карпатському просторі. Це саме те. І якби мала змогу, то голосува-

ла б двома руками за це! Дякую Володимир Гаразд (Volodymyr Harazd) за 

таку грандіозну ініціативу співпраці і всім, хто завітав сьогодні у Вигодську 

селищну раду та Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, щоб почати 

перетворення цієї ідеї в реальність.

З фейсбук-сторінки Оксани Федорович
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Партнерство та мережування
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ТАІФ організувала  зу-

стріч українських партнерів 

Карпатської мережі кулі-

нарної спадщини на базі 

Центру розвитку туризму 

Івано-Франківської обл. (м. 

Івано-Франківськ). 

Аргументи на користь 

державної сертифікації їжі 

та перевірені способи про-

дуктивного використання 

соцмереж для успіху бізнесу 

- такими були головні теми 

зустрічі.

У 2018 до Мережі увійш-

ли чотири нових партнери: 

власниками «паруючого 

казанка» стали садиба «Дар-

ваїв кут» зі Старого Мізуня 

Долинського району (влас-

ниця Клебан Оксана), ове-

ча ферма «Дубовий кут» з 

Нового Мізуня на Долинщині 

(власниця Оксана Лучків), а 

також Станіславська Сиро-

варня з Івано-Франківська 

(власниця Наталія Пальчак). 

Вітаємо колег та бажаємо 

нових спільних звершень 

у великій міжнародній сім’ї 

охоронців Карпатських 

автентичних продуктів та 

кухарських традицій.

Карпатська мережа кулінарної спадщини: що нового?

11.07.2018
Лекцію з актуальних питань держстандартів у сфері харчо-

вих продуктів провела Тетяна Стасів начальник випробуваль-

ного центру ДП «Івано-Франківськстандартметрологія». Про-

фесійність працівників цього підприємства на загал дозволяє 

Карпатській Мережі кулінарної спадщини планувати подальші 

спільні розширені консультації для своїх членів різних спеціалі-

зацій, в т.ч. для готельєрів, власників зелених садиб, власників 

закладів громадського харчування та малих виробників продук-

тів.

Міні-тренінг «Як розвинути бренд за допомогою соцмереж» 

провів Олександр Шахорін, експерт з інтернет маркетингу, автор 

книги про особливості реклами у Facebook “Launch Fanpage”, 

спікер і автор курсів з Інтернет просування і брендингу, власник 

маркетингової агенції SocialEagles. У наших планах організація 

спецалізованих майстерень з розробки стратегій інтернет-мар-

кетингу для партнерів. 

Джерело – офіційна фейсбук-сторінка ТАІФ

Карпатська мережа кулінарної спадщини заснована у квітні 

2012 року Туристичною асоціацією Івано-Франківщини (Україна), 

Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради (Украї-

на), Асоціацією «Еколоджік» (Румунія), Торгово-промисловою 

палатою повіту Сату-Маре (Румунія), Асоціацією Шамос-Базар 

(Угорщина), Кошицькою регіональною філією Словацької торго-

во-промислової палати та промисловості (Словаччина) в рамках 

проекту ЄС «Карпатська мережа кулінарної спадщини».

Метою мережі є - популяризація ролі та різноманіття карпат-

ської кухні і кулінарних традицій як чинників сталого регіональ-

ного розвитку та збереження місцевої культурної спадщини. Ме-

режа є неформальною міжнародною структурою, відкритою для 

вступу до неї представників громад інших Карпатських регіонів, 

яка має власний бренд / знак та власну програму сертифікації 

якості своїх партнерів на відповідність даному знаку.

Партнери Мережі - фермерські господарства, ресторани, 

зелені садиби, виробники традиційних продуктів харчування, 

навчальні заклади, що готують спеціалістів кулінарної та турис-

тичної галузей п’яти карпатських регіонів чотирьох країн. Турис-

тична Асоціація Івано-Франківщини є головним координатором 

Мережі, а також її національним координатором діяльності в 

Україні.

Більше інформації www.culinaryheritage.org
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У березні та серпні 2018 року ТАІФ здійснив три робочі поїздки для на-

лагодження партнерства до муніцепалітету міста Ардуд (Румунія)  з метою 

обміну досвідом щодо інтерпретації фортеці метою яких стала підготовка 

концепцій майбутніх спільних проектів та подання на конкурс в рамах Про-

грами транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020, в т. ч. 

узгодження ролей та функцій партнерів.

Впродовж 2018-го р. ТАІФ ак-

тивно фасилітував Стратегічний 

комітет у с. Пнів Надвірнянського 

району. Експерти ТАІФ провели 

8 засідань комітету стратегічного 

планування в рамках ініціативи 

Європейської Комісії «Mayors for 

Economic Growth Pioneer Projects» 

/«Мери за Економічне Зростання. 

В ході засідань обговорювалися усі 

важливі аспекти процесу підготов-

ки стратегічного плану розвитку 

громади, в т.ч. обговорення аналі-

зу місцевої економічної структури 

(економічного профілю) громади 

Пнівської сільської ради, аналіз те-

матичних блоків ініціативи «Мери за 

економічне зростання», проведення 

SWOT-аналізу, визначення плану 

заходів (дій) економічного розвитку 

(переліків проектів, заходів тощо), 

складання остаточних переліків 

завдань плану, розгляд остаточного 

проекту Плану місцевого економіч-

ного розвитку; створення комітету 

з управління впровадженням та 

моніторингу виконання Плану. 

Формат робочої групи чи групи з планування за участю ТАІФ розгля-

дає як неодмінну умову та базовий інструмент  стратегічного плануван-

ня місцевого розвитку. При цьому ТАІФ виступа є в ролі фасилітатора та 

модератора таких груп, забезпечує їх експертний супровід. 

Двигун місцевого розвитку та креативності – групи 

планування за участю (створення та супровід)

Пнівська громада взяла участь в ініціативі «Мери за економічне зростання» разом з 25 україн-

ськими громадами, що переважно репрезентують міста. Не зважаючи на статус сільської громади, 

Пнів розробив в межах ініціативи План, у повній відповідності з вимогами та стандартами ЄС. Для 

реалізації цього плану громада має усі передумови: вигідне географічне розташування, гідну куль-

турну та природну спадщину, підприємницькі традиції та професійні навички учасників громади. Її 

об’єктивними конкурентними перевагами є близькість до районного та обласного центрів, наявність 

унікального об’єкту історично-культурної спадщини національного значення – Пнівського замку, 

наближеність до Карпатських природно-заповідних ареалів, що зумовлює значний туристичний 

потенціал території. І на додачу – бажання і готовність змінити своє життя на краще.

План визначає стратегічно важливими для місцевого економічного розвитку галузями туризм, 

сільське господарство та бізнес-послуги. В рамках діяльності з розробки Плану сформовано стра-

тегічне бачення місцевого економічного розвитку, визначено його основні цілі та перспективні 
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У відповідь на нові можливості 

у Вигоді та сусідніх селах з моменту 

запуску Центру спадщини Вигод-

ської вузькоколійки суттєво пожва-

вилася туристична діяльність – міс-

цеві надавачі послуг об’єдналися 

у кластерну ініціативу «Гостинна 

бойківська Долинщина», що охо-

плює заклади розміщення (зелені 

садиби), заклади харчування, гідів, 

місцеві атракції, найбільш визначни-

ми з яких є підприємства, засновані 

на місцевій спадщині. 

ТАІФ консультує кластер з пи-

тань створення нових та управління 

існуючими туристичними продук-

тами, надає промоційну підтримку 

кластеру. У 2018 році ТАІФ фаси-

літував декілька засідань кластеру 

щодо створення туристичного про-

дукту (туру) заснованого на міс-

цевих атракціях. Зокрема кластер 

пропонує розміщення в місцевих 

садибах та комплексну пропозицію 

турів від 2 до 5 днів: відвідуван-

ня Центру Спадщини Вигодської 

вузькоколійки, подорож вузько-

колійкою «Карпатський трамвай», 

дегустаційний екскурс у медоварню 

«Чорна бджола», відвідування ове-

чої ферми «Дубовий Кут», «Доброї» 

еко-ферми свійських тварин, атрак-

цій «Кузня», «Сон» на вуликах у 

приватній садибі, подорож стежка-

ми та лабіринтами «Скелі Довбуша» 

тощо. Цей тур включений у мережу 

турів зелених дестинацій України 

Green Ways та був представлений 

ТАІФ та учасниками кластеру на 

Всеукраїнській туристичній вистав-

ці UITT у листопаді 2018 р. в Києві.

Група місцевого розвитку – Вигодський туристичний 

кластер

проекти місцевого розвитку. Зокрема, основними цілями цього Плану визначені забезпечення 

інформаційно-ресурсної підтримки та поштовх розвитку підприємництва, модернізація комунальної 

інфраструктури та забезпечення відкритості комунальних ресурсів для бізнесу, а також забезпечен-

ня широкої обізнаності в Україні про товари та послуги Пнівської громади, що в комплексі забезпе-

чать потреби місцевого економічного розвитку. 

В результаті ретельно проведеної кампанії з розробки, План місцевого 

економічного розвитку на 2018- 2020 роки був розглянутий експертами 

Світового Банку та визнаний таким, що бездоганно відповідає принципам 

вищезазначеної Ініціативи ЄК. Головною ідеєю плану є те, що місцевий 

економічний розвиток дозволяє кожному її мешканцю бачити тут май-

бутнє для себе і для своїх дітей та приносить почуття гордості за грома-

ду. План опубліковано на офіційній веб-сторінці Пнівської сільської ради:      

http://135421.miclesap.web.hosting-test.net/?p=260.
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28.09.2018 р. у Печеніжинській 

ОТГ було утворено робочу групу 

з  підготовки Пілотної програми 

інтерпретації спадщини та розвит-

ку заснованого на ній підприєм-

ництва. До робочої групи увійшли 

представники органів місцевого 

самоврядування ОТГ, суб’єкти 

господарювання, організації грома-

дянського суспільства та експерт-

ного середовища (34 особи). До 

діяльності також залучалися інші 

представники громади, бізнесу та 

експерти. Впродовж вересня – груд-

ня 2018 року відбулося 2 засідання 

робочої групи (22.10.2018, 31.10.2018 

р.) та консультації з громадськістю 

(18.12.2018 р.). 

Експерти ТАІФ фасилітува-

ли діяльність робочої групи, в т.ч. 

проведення вправи-симуляції, що 

дозволила мешканцям громади, 

учасникам групи, відчути себе тури-

стами громади та отримати унікаль-

ний інсайдерський досвід. Вправа 

допомогла переформатувати їхнє 

бачення туристичного потенціалу 

громади та наявності готових турис-

тичних атракцій як таких. Учасники 

симулюючи туристів відвідали музей 

Олекси Довбуша, дендропарк та 

Замкову гору у Печеніжині, соляні 

джерела в с.Рунгури, урочище Біла 

Криниця у с. Марківка, Княждвір-

ський заказник. Вправа-симуляція 

та виконання інших креативних 

завдань дозволило експертам ТАІФ 

сформувати теми інтерпретації, що 

є визначальним у створенні інтер-

претаційних планів територій.

Бачення майбутнього - погляд крізь минуле: плану-

вання інтерпретації спадщини у селищі Печеніжин за 

участю громади

річний звіт ТАІФ за 2018 рік
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У 2018 році ТАІФ виступив спів-

засновником Мережі (коаліції) ОГС 

для підтримки громад зі спадщиною 

– всеукраїнського неформального 

об’єднання, спрямованого на на-

дання фахового супроводу сіль-

ських громад України. 

Зокрема, експерти ТАІФ у 2018 

році здійснили аналіз проблем в 

законодавчому регулюванні збере-

ження та управління культурною 

та природною спадщиною. Аналіз 

охоплює концептуальні засади ре-

гулювання (термінологія, та колізії, 

з нею пов’язані конвенції, закони та 

стратегії ), інституційне середовище 

(хто саме та як опікується спадщи-

ною на центральному та місцевому 

рівнях влади) та державну дозвіль-

ну політику в сфері управління та 

використання спадщини (аналіз 

усіх можливих дозволів в єдиному 

джерелі). На основі аналізу підго-

товлено рекомендації із вдоско-

налення законодавства України 

щодо управління та використання     

спадщини. 

Задля підвищення спроможності 

громадських організацій, партне-

рів Мережі, допомагати громадам 

повною мірою використовувати 

власні активи спадщини для еко-

номічного зростання експертами 

ТАІФ підготовлено навчальний курс 

для тренерів / консультантів гро-

мад в розробці стратегій, планів та 

програм місцевого економічного 

розвитку на основі ресурсів спад-

щини, невід’ємною частиною якого 

є Інструментарій програмування 

місцевого економічного розвитку 

у сільській місцевості на основі 

потенціалу спадщини. Для 20 по-

тенційних тренерів / консультантів 

з числа ОГС-партнерів Мережі та 

навчальний візит до розвинутого 

об’єкту спадщини – Центр спад-

щини Вигодської вузькоколійки у 

листопаді 2018 року.

Об’єднання ресурсів для зміни середовища та підхо-

дів в управлінні спадщиною – Мережа експертів для 

громад зі спадщиною
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У 2018 році експертами ТАІФ 

було оновлено посібник для гро-

мад щодо використання спадщи-

ни для місцевого економічного 

розвитку «Від глухої провінції до 

креативного місця – креш-тест 

для малих громад. Путівник еко-

номікою спадщини», створеного 

за підтримки Посольства Вели-

кої Британії в Україні у 2017 році. 

Зокрема було суттєво доопрацьо-

вано контент та оновлено дизайн 

електронної книги, яка під назвою 

«Економіка спадщини. Путівник 

для малих громад» розміщена на 

офіційній веб-сторінці ТАІФ та 

доступна для вільного завантажен-

ня за посиланням – https://taif.org.

ua/wp-content/uploads/2019/02/

Heritage-Economy-book_TAIF.pdf 

На фейсбук-сторінці автора книги 

Оксани Федорович лінк для заван-

таження видання був поширений 77 

разів.

Економіка спадщини стала ближчою. 

Новий ресурс для громад

річний звіт ТАІФ за 2018 рік
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Дякую! Фантастична робота! Цілісно, детально, широко! Міняє 

світогляд і підходи. Ще раз, дякую! Пишемо проекти!

Юрій Воронецький, голова БФ «Софос», Київ

Найцінніша інформація до уваги колег, чий фокус зусиль 

налаштовано на розвиток громади, зокрема тих, хто самостійно шукає 

відповіді стосовно ролі природної або культурної спадщини в процесі 

стратегічного планування. 

!!! Додаткове посилання на деталізований аналіз проблем в 

законодавчому регулюванні збереження та управління культурною та 

природною спадщиною в Україні - http://clc.am/ZKQWaA

Яна Синиця

Так і хочеться зайти за лаштунки банера, покататися на фірі 

і походити поверхами старовинного будиночка. Та шлях до цієї 

інтелектуальної естетики був непростим, як, зрештою, всіх геніально 

простих і красивих речей. Я буду двадцять першою, хто поширив, 

окремо дякуючи донору - British Embassy Kyiv за перший драфт – 

«Путівник економікою спадщини. Креш-тест для малих громад», який 

менш ніж за рік перевтілився у цю велику книгу.

«Економіка спадщини» авторства Оксани Федорович та Кирила 

Рубановського - чудовий інтелектуальний внесок у розвиток громад зі 

спадщиною. Настільна книга і must have для кожної маленької громади, 

на території котрої розміщений замок, церква чи просто млин - діючий 

чи в руїнах. Дякуємо Туристичній асоціації Івано-Франківська за Ваші 

всеохопні професійні ініціативи.

Лада Маланій, ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»

А це наші друзі. Вітаю їх з доброю роботою!

Смак Громад (програма ДОБРЕ, Global Community, USAID)
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Дослідження та аналітика, створення 
ідентичності та просування регіону 
як туристичної дестинації
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Промоційні заходи 2018 році для 

просування Івано-Франківщини як 

туристичної дестинації охоплювали 

участь у виставках та інших подіб-

них промоційних подіях (відвідини 

міжнародних та всеукраїнських 

заходів), маркетинг в соціальних 

мережах (підтримка офіційних 

Facebook-сторінок ТАІФ та Карпат-

ської мережі кулінарної спадщини), 

виготовлення соціальним підпри-

ємством ТАІФ та розповсюдження 

промоційної літератури (підготовка 

та випуск промо-брошур для мі-

ста Івано-Франківська), допомога 

в процесі проведення добровіль-

ної категоризації садиб сільського 

зеленого туризму в Івано-Франків-

ській області. 

Старий добрий маркетинг

Виставки та форуми

Презентація результатів 

проекту «Демократія та роз-

будова громад через розу-

міння та розвиток місцевої 

спадщини» під час фінальної 

події проекту «Підтримка 

реформи децентралізації в 

Україні». Організатор – По-

сольство Великої Британії 

в Україні та Всеукраїнська 

мережа ОПОРА. 

Команда ТАІФ презенту-

вала свою діяльність в рам-

ках Форуму регіонального 

партнерства у Сєвєродо-

нецьку Луганської області 

«Стратегія в дії». Організато-

ри події  – Луганська об-

лдержадміністрація, Агенція 

регіонального розвитку 

Луганської області за співфі-

нансування проекту U-LEAD 

з Європою та представни-

цтва ПРООН в Україні.

ТАІФ представив досвід 

в напрямку залучення до-

норського фінансування для 

створення нових туристич-

них продуктів та вражень на 

туристичному хабі «Розвиток 

туризму в умовах нових гро-

мад» (Нова Каховка, Херсон-

ська область). Організатор 

– «Кризовий Медіа-центр» 

(Київ) у партнерстві з Хер-

сонською ОДА за сприяння 

компанії Global Comunities та 

USAID).

Голова ТАІФ Оксана Фе-

дорович – модератор панелі 

на Туристичному Форумі 

Клубу Ділових людей (ЄБРР, 

Івано-Франківськ).

Доповідь ТАІФ «Як місце-

ва спадщина може створити 

нові можливості для розвит-

ку територій» в рамках кон-

ференції  для пошуку ідей 

та вивчення досвіду в галузі 

для розвитку туристичного 

потенціалу міста «Туризм. 

Сучасний стан та тенденції 

розвитку» (Рівне). Органі-

затор управління культури і 

туризму Рівненського місь-

квиконкому.

Інавгураційна зустріч в 

Івано-Франківську з керів-

ником програм та проектів 

Посольства Великої Британії 

в Україні з питань виконання 

ініціативи «Коаліція ОГС для 

підтримки громад зі спадщи-

ною» за співфінансування 

Посольства.

Участь голови ТАІФ 

Оксани Федорович у регіо-

нальному Форумі місцевого 

самоврядування. Організа-

тор – Івано-Франківське регі-

ональне відділення Асоціації 

міст України.

01.03.2018

25-26.04.2018

17-18.05.2018

29.05.2018

07.06.2018

15.06.2018

25.06.2018
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Участь в 25 ювілейному 

міжнародному туристичному 

салоні Україна UITM (Київ). 

На круглому столі «Розвиток 

нових дестинацій та проектів 

зеленого туризму України» 

ТАІФ презентував один з Зе-

лених шляхів (Green Ways) 

– Vyhoda Life Style. Організа-

тор круглого столу - Україн-

ська Асоціація активного та 

екологічного туризму.

Представники ТАІФ взя-

ли участь в одній з найбіль-

ших світових подій у сфері 

туризму – всесвітній виставці 

World Travel Market у Лондо-

ні (WTM London).

З метою вивчення дос-

віду хабів для жінок у кре-

ативній економіці команда 

ТАІФ відвідала жіночий 

форум «Жінки та креативні 

індустрії» (Київ). Організатор 

– Creative Women Space за 

спіфінансування Українсько-

го жіночого фонду.

03-05.10.2018 05-07.11.2018 13.12.2018

Соціальне підприємство, засноване ТАІФ - ТОВ «Знати про Карпати» 

працює вже два роки. Прибутки від його діяльності спрямовуються ТАІФ 

на розвиток туристичної галузі Івано-Франківщини. У 2018 році компанією 

було оновлено контент і дизайн та було видано два промоційних видання 

для популяризації м. Івано-Франківська як туристичної дестинації: 

• буклет-календар подій Івано-Франківська «Станіславські оказії» (1 000 

примірників українською та англійською мовами) 

• буклет-огляд причин відвідати Івано-Франківськ «Франик. 10 причин за-

їхати в гості» (4 000 примірників українською, англійською, німецькою, 

польською мовами).

Проведення іміджевих подій та створення 

промоційних пакетів
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Захист та адвокація прав суб’єктів 
туристичного ринку

р
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У 2018, як і в попередні роки, 

експерти ТАІФ продовжували нада-

вати суб’єктам туристичної діяль-

ності адресну правову допомогу, 

захищати їх права та  законні інте-

реси, пов’язані з веденням бізнесу 

у сфері туризму. Зокрема, надано 

фахові консультації 11 суб’єктам 

господарювання  щодо земельних 

та містобудівних відносин  (зем-

леустрій  та відведення земельних 

ділянок, розміщення малих архітек-

турних форм, встановлення зе-

мельного сервітуту, містобудівне та 

ландшафтне проектування).

Підприємцям Вигодського клас-

теру сільського зеленого туризму 

та представникам Вигодської се-

лищної ради було надано декілька 

консультацій щодо аспектів ре-

гулювання діяльності особистих 

селянських господарств та видачі/

(вимог отримання) дозвільних доку-

ментів на діяльність зелених садиб. 

Також надано консультації влас-

никам зелених садиб у с. Космач 

Косівського р-ну щодо організацій-

но-правового оформлення бізнесу 

та використання найманої праці/

оформлення цивільно-правових 

договорів. При розробленні Плану 

місцевого економічного розвитку 

Пнівської сільської ради Надвірнян-

ського р-ну експерти організації 

передбачили конкретні регуляторні 

стимули для розвитку туризму  у 

місцевій громаді.

Крім того, надавалась правова 

допомога підприємцям із захисту їх 

порушених прав у позасудовому та 

судовому порядку – з  цією метою 

експертом ТАІФ надана допомога у 

складенні 6 позовних заяв до суду, 

а також 15 інших процесуальних 

документів та звернень до компе-

тентних органів.  Зокрема, надано 

фахові консультації та складено 

низку процесуальних документів 

щодо повернення юридичній особі 

коштів,  розміщених у банку, що 

був визнаний неплатоспроможним 

та виведений з ринку.

Юридичний супровід PRO-BONO 

для туристичних ініціатив громад
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У звітному році ми продовжува-

ли розвивати як фаховий потенціал 

наших співробітників, так і командні 

організаційні можливості.

Голова ТАІФ Оксана Федорович 

взяла участь у міжнародній кон-

ференції Європейської Асоціації 

інтерпретації спадщини INTERPRET  

EUROPE у Кьосегу в Угорщині. Для 

роботи на конференції був обраний 

напрямок – Спадщина та айдентика 

(#iecon18 Heritage and Identity).

Більш того, у квітні 2019 року 

ТАІФ здобуває членство в Асоціації 

INTERPRET  EUROPE, що дає нам  

доступ до професійного навчання у 

сфері спадщини та збагачує зв’язки 

з іншими асоціаціями, університета-

ми, провайдерами послуг та спеціа-

лістами у питаннях інтерпретації.

Оксана Федорович як дійс-

ний член Асоціації «INTERPRET  

EUROPE» взяла участь у тренінгу з 

планування інтерпретації спадщини 

у м. Рієкка (Словенія). Здобуті знан-

ня організація планує використову-

вати у власній програмній діяльно-

сті з розробки планів інтерпретації 

спадщини громад України.

Представники ТАІФ також по-

глибили та розширили свої знання 

у сфері дизайну та фотографії про-

йшовши відповідні курси.

Організація оновила офіційну 

веб-сторінку - www.taif.org.ua, що 

тепер містить інформацію про ді-

яльність ТАІФ за напрямками, огляд 

результатів діяльності, історії успіху 

та ресурсні матеріали для бізнесу.

Професійний розвиток команди ТАІФ

23-26.03.2018 11-16.04.2018

ТАІФ активно поширює інфор-

мацію про свою діяльність та знако-

ві події у туристичному секторі та у 

сфері культурної спадщини на своїх 

та партнерських ресурсах у  соці-

альних мережах. ТАІФ адмініструє 

сторінки у фейсбук (@TouristAssoc

iationofIvanoFrankivskRegion) та ін-

стаграм (@carpatjianguide), а також 

фейсбук-групу Мережа ОГС для 

підтримки громад зі спадщиною та 

фейсбук-сторінки Карпатської 

мережі кулінарної спадщини  

(@carpathianCulinary і                           

@CarpathianCulinaryTrail) та Центру 

спадщини Вигодської вузькоколійки 

(@VygodaHeritageCentr). 

За минулий рік охоплення 

інформацією про діяльність ТАІФ 

становило – від 1868 до 3390 ко-

ристувацьких сторінок.

ТАІФ і СММ
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Партнери

Неурядові інституції та приватні структури

Органи влади, місцевого самоврядування, державні інституції

Медіа-партнери
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Фінансовий звіт за 2018 рік
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Актив
На початок звітного 

року
На кінець звітного 

періоду

I. Необоротні активи

Основні засоби 1 418.3 1 088.5

первісна вартість 2 888.7 2 708.0

знос (1 470.4) (1 619.5)

Довгострокові фінансові інвестиції 80.0 80.0

Усього за розділом I 1 498.3 1 168.5

II. Оборотні активи

Запаси 9.1 7.0

у тому числі готова продукція - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бю-
джетом

0.6 0.6

у тому числі з податку на прибуток - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 4.0 3.0

Гроші та їх еквіваленти 672.8 365.0

Витрати майбутніх періодів 0.2

Усього за розділом II 686.5 375.8

III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

- -

Баланс 2 184.8 1 544.3

Баланс на 31.12.2018 р.
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Пасив 
На початок звітного 

року
На кінець звітного 

періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал - -

Додатковий капітал - -

Резервний капітал - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -

Неоплачений капітал (-) (-)

Усього за розділом I - -

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінан-
сування та забезпечення

2 141.2 1 515.2

III. Поточні зобов’язання

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими  зобов’язаннями - -

товари, роботи, послуги 0.7 1.8

розрахунками з бюджетом - -

у тому числі з податку на прибуток - -

розрахунками зі страхування - -

розрахунками з оплати праці - -

Доходи майбутніх періодів 14.7 -

Інші поточні зобов’язання 28.2 27.3

Усього за розділом IІІ 43.6 29.1

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та гру-
пами вибуття

- -

Баланс 2 184.8 1 544.3
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Стаття За звітний період
За аналогічний пе-
ріод попереднього 

року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

- -

Інші операційні доходи 440.0 861.7

Інші доходи - -

Разом доходи 440.0 861.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

( - ) ( - )

Інші операційні витрати ( 440.0 ) ( 861.7 )

Інші витрати ( - ) ( - )

Разом витрати ( 440.0 ) ( 861.7 )

Фінансовий результат до оподаткування - -

Податок на прибуток ( - ) ( - )

Чистий прибуток (збиток) - -

Звіт про фінансові результати за 2018 рік
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