
Форельне господарство - Можливості використання об'єкту

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

  

  

Наявні споруди (в тому числі й в першу чергу наявні гідроспоруди), географічне
розташування та історично-культурний спадок визначають наступні основні напрями
використання даного комплексу:

    
    -  вирощування риби форелі та інших сортів риби;  
    -  розлив мінеральної води з існуючої свердловини;  
    -  готельний бізнес (крім використання існуючого комплексу, можливе будівництво
котеджного містечка - територія та проект в наявності);   
    -  ресторанний бізнес (крім використання існуючого ресторану та кухні, відновлення
древньої Колиби на існуючому автентичному фундаменті дозволить вдало використати
туристичну складову регіону);   
    -  туристичний бізнес (гірськолижний, піший, кінний, водний та інші види - практично
всі види туризму перспективні в розвитку в даному регіоні);   
    -  риболовля, мисливство, відпочинково-розважальна, спортивна, оздоровча,
історико-музейна та інші напрями на основі бази туризму.   

  

Основна економічна складова комплексу базується на вирощуванні риби форелі та/або
інших сортів риби. Проектна потужність ставкового господарства 250 т/рік. В регіоні існує
підвищений попит на дані сорти риби, що дозволяє планувати велику частку збуту
туристичним закладам в радіусі близько 100 км.
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  Високорентабельним та перспективним є також розливання мінеральної води з діючоїсвердловини, яка знаходиться на викупленій території комплексу.  Можливе також створення на базі існуючої свердловини з мінеральною водою бюветудля відпочиваючих і туристів.  На території комплексу знаходиться фундамент древньої колиби XVIII століття. Томудоцільно відновити давню дерев'яну «Колибу» за малюнками старожилів на старому місці(на існуючому фундаменті).  Будівництво та організація музею. Потрібно пов'язати з творчістю і діяльністю БогданаЛепкого, який тривалий час жив і працював тут, з першим в світі пам'ятником ТарасуШевченко, з діяльністю Івана Франка та Лесі Українки, які неодноразово відвідували цікраї та ефективно лікувалися тут.  Включення форелевих ставків, музею, древньої «Колиби», мінерального джерела, базивідпочинку та  профілакторію в цілому в існуючі туристичні та екскурсійні маршрути длязбільшення притоку туристів. Слід врахувати, що в радіусі двох кілометрів від об'єктупроходять такі туристичні маршрути: на «Писаний камінь», перевал Німчич, ПечериДовбуша, на скелі «Протяте каміння», автомаршрути на «Скалу Сокільське», на«Буркут», до першого в світі пам'ятника Т.Г. Шевченку, водний маршрут та сплав по річціЧеремош, лижний спуск з двома підйомниками навпроти та інші географічні та історичніскладові.  Доцільно встановити і запустити в експлуатацію малопотужний млин, який служитимедодатковим джерелом доходу й джерело дешевих кормів для риби.   Організація універсального магазину з повним асортиментом туристичних товарів(зокрема для рибалок) та пункту прокату снастей для рибалок, наметів, гірськихвелосипедів і т.д. Організація пункту фото послуг.  Організація прокату коней, поїздок на конях у гори, прогулянок на гуцульських санях іт.д.  Організація пневматичного тиру, волейбольного та/або баскетбольного майданчика,спортивного залу, розширення іншої спортивно-дозвільної інфраструктури комплексу.      Загальну інформацію дивіться тут - Форелеве господарство в відпочинковомукомплексі     
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