
Форелеве господарство в відпочинковому комплексі

Пропонуємо до Вашої уваги діючий бізнес проект: 
Форелеве господарство з відпочинковим комплексом.
  

  

Проект якісно вирізняється цілим рядом особливостей комплексного підходу
виробництво-туризм:

  

1Існуюча господарська інфраструктура для повного циклу розведення риби форелі в
наближених до природніх умовах
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2Унікальна екологічна складова оточуючого природного середовища та басейну ріки
Черемош

  

3Діюче джерело лікувально-столової мінеральної води

  

4Сучасна готельно-туристична інфраструктура території
готель, вело та авто-стоянка, кафе-бар, більярдна, сауна, пральня, котеджі, колиба XVIII
ст.

  

5Багатий культурний та історичний спадок краю
(історичний та культурно-пізнавальний туризм)

  

6Вигідні кліматичні особливості санаторно-курортної зони 
(бальнеологія, профілактична медична та лікувально-оздоровча сфери туризму)

  

7Територіальне розміщення на перетинах найважливіших туристичних маршрутів краю 
(сімейний, сільський зелений, екологічний, гірський, мисливський,
спортивно-пригодницький туризм)

  

8Безпосереднє наближення до головних об'єктів екотуризму краю
Скелі Довбуша, Писаний камінь, Протяте каміння, хребет Сокільський, автомаршрут
"Буркут"
гірськолижний курорт-перевал Німчич, рафтинг та сплави по Черемошу

  
  
  Коротка характеристика об'єкту
    
    -  Загальна територія 8,5 га :

     
    -  6,5 га територія рибного форелевого господарства  
    -  2 га територія відпочинкового туристично-оздоровчого комплексу  
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    -  Існуючі споруди території рибного форелевого господарства: 

комплекс гідротехнічних споруд для повного циклу розведення риби 240 тон/рік: 
     

    -  7 ставків розведення малька риби (форель);  
    -  технологічний водовідстійник;  
    -  7 ставків інтенсивного риборозведення (форель, карп, інше);  
    -  система підвідних та відвідних каналів природного живлення водою.

     

    

    
    -  Існуючі споруди території відпочинкового туристично-оздоровчого комплексу            
                             
    -  Будівля готелю 700 кв.м.: 

     
    -  цокольний поверх пральня, сушка;  
    -  1 поверх - кафе-бар, ресторан, кухня;  
    -  2-3 поверхи - 11 номерів готельного типу.  

    
    -  Адміністративна будівля та приміщення для персоналу - 200 кв.м.:                            
    -  1 поверх - господарські приміщення та майстерні;  
    -  2 поверх адміністративні приміщення та кімнати персоналу.  

    
    -  Будівля котельні (система опалення 3 твердопаливні котли) та складські
приміщення 70 кв.м.   
    -  Господарська споруда з деревообробним обладнанням (пилорама)  
    -  Дерев'яна будівля 200 кв.м.: сауна - баня, більярдна, конференц-зал  
    -  Водонапірна вежа 15 м.куб.  
    -  Водозабірна свердловина з мінеральною водою  
    -  Власна трансформаторна підстанція електромереж  
    -  Залишки колиби XVIII століття  
    -  Огорожа всієї території відпочинкового комплексу висотою 2 м.  
    -  Вело та авто-стоянка (14 авто)  
    -  Зелена відпочинково паркова зона території комплексу

  

    
    -  Документація:              
    -  Державні акти про право приватної власності на землю;  
    -  Свідоцтва БТІ про право приватної власності на споруди;  
    -  Технічна документація вводу в експлуатацію ставкового форелевого господарства; 
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    -  Затверджений генеральний план та технічна документація будівництва 10 (десяти)
котеджів;   
    -  Технічна документація будівництва котеджу на 4 (чотири) номери готельного типу.  

    

  

Додаткова інформація:

    
    -  Загальний план та фото   
    -  Готель, готельні кімнати   
    -  Ресторан та кафе-бар   
    -  Сауна та більярд   
    -  Форелеве господарство, ставки   
    -  Можливості використання об'єкту   
    -  Довідка по території   
    -  Економіка вирощування форелі   
    -  Контактна інформація   

  

Контактна інформація:

    
    -  +380 67 538 3300  

    
    -  E-mail: forel@kosiv.info  
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