
Форельне господарство - Довідка по території

Пропонуємо до Вашої уваги цілісний продаж діючого комплексного бізнес проекту
готового бізнесу: 
Форелеве господарство з відпочинковим комплексом площею 8,5 га в
Прикарпатті.

  

Загальну інформацію дивіться тут - Форелеве господарство в відпочинковому комплексі

  

  Довідка по території об'єкту
  

Будівництво гідротехнічних споруд ставкового форельного господарства відбувалось з
1988 по 1992 роки. За час будівництва використано 76 тон прокату чорного металу та
144 тони цементу. Побудовано в загальному близько 3000 метрів водопровідних каналів.
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  Паралельно будівництву форельного господарства, враховуючи унікальність талікувальні властивості клімату, оточуючого природного середовища, в червні 1990 рокуза дорученням ЦК Київське КБ "Каскад" розробило й подало на затвердження проект татехнічну документацію будівництва профілакторію на 180 місць поряд з форельнимгосподарством. Згідно з науковим обгрунтуванням саме тут доцільно будівництвозакладу для профілактики та лікування захворювань органів кровообігу, нервової таопорно-рухової системи людини. Склад та площі приміщень в проекті прийняті відповіднодо СНиП П-71-79 (оздоровительные учреждения и учреждения для отдыха). В проектібуло передбачено будівництво головного корпусу з одно та двох місними номерамиготельного типу на 180 місць всього, 4 пасажирських ліфти, 2 медичних та 2 технічнихліфти, 2 вертолітних майданчики, лікарсько-діагностичний корпус, господарськийкорпус, гаражі, галерея, кінотеатр, 2 басейни, футбольний та волейбольний майданчики,2 тенісних корти, центр побутового обслуговування, торговий центр - всього більше 300приміщень та кабінетів. Поруч планувався гірськолижний курорт з двома витягами.Всього передбачалось побудувати близько 7000 кв.м. приміщень, 5985 кв.м. перекриттівта 28700 кв.м. "зелених" площ. З розвалом СРСР реалізація проекту зупинилась на стадіїпочатку робіт.  Тим не менш різними власниками та в різний час роботи продовжувались. Так в 1996 роціпочалось розведення різних сортів риби в форельному господарстві, а в січні 2004 рокуна перевалі "Німчич" все таки запрацювали гірськолижні витяги, введено в експлуатаціюресторан та готель.  Протягом 2006 - 2009 років продовжувалось й будівництво даного відпочинковогокомплексу, поруч зі ставковим форелевим господарством.  В 2010 році більшість споруд відпочинково-готельного комплексу (готель, ресторан,сауна та адміністративно-господарські споруди) було введено в експлуатацію й вониуспішно функціонують в даний час. Щодо вирощування форелі, то у зв'язку з кризовими процесами в економіці проектвдалось реалізувати лише частково - на даний час риборозведенням зайнято тільки тривеликих водоймища.  

 2 / 3



Форельне господарство - Довідка по території

    Загальну інформацію дивіться тут - Форелеве господарство в відпочинковому комплексі  

 3 / 3

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2:foreleve-gospodarstvo-v-vidpochynkovomu-kompleksi&amp;catid=1&amp;Itemid=37

