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Positive facets are: high forest cover and natural safety of the territory of NPP "Karmelukove Podillia", dvolno large 
differences of absolute heights contributing to the development of pedestrian, bicycle, moto, quadrocycle types of 
recreational activities.  

About 90% of the landscapes of the Karmelyuk Podillya NPP have an average and high recreational potential of 
landscape resources (from 65 to 50% of the assessment scale), indicating the high recreational suitability of the 
undamaged forest landscapes of the park. It is determined that almost the whole territory of the park is favorable for 
conducting various types of recreational activities. 

Key words: "Karmelukove Podillia", recreational fitness, score, landscape. 
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Здійснено комплексну оцінку сучасного стану та перспектив розвитку туристської інфраструктури 

окремих об’єднаних територіальних громад Волинської області (на прикладі Устилузької та Зимнівської ОТГ 

Володимир-Волинського району) за окремими підсистемами: заклади розміщення, заклади харчування, заклади 

дозвілля та побутового обслуговування, транспортна інфраструктура, звʼязок та інформаційне забезпечення. 

Визначено основні проблеми структурних елементів туристичної інфраструктури, запропоновано можливі 

шляхи їх вирішення. 
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Постановка проблеми. Розвиток туризму 
і рекреації впродовж останніх декількох десят-
ків років став пріоритетним в системі соціаль-
но-економічних координат держави. Врахо-
вуючи економічні реалії України, функціону-
вання господарства в умовах децентралізації 
влади, яка включає в себе передачу на місця 
значної частини владних повноважень та 
фінансових ресурсів, виникає необхідність 
вивчення можливостей та ролі сучасних 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у 
розвитку туризму на регіональному рівні.  

Актуальним питанням є дослідження 
сучасного стану функціонування туристичної 
інфраструктури в регіональних господарських 
системах, у межах окремих адміністративно-
територіальних утвореннях, що може послу-
жити важливим чинником формування конку-
рентоспроможного туристичного продукту 
місцевого і регіонального значення, дасть 
можливість істотно підвищити інвестиційну 
привабливість території, частково вирішити 
питання зайнятості населення та суттєво 
наповнити місцеві бюджети. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивчення розвитку туристичної інфраст-
руктури стає актуальним для сучасних 
українських науковців: О.О. Бейдика, 
М.П. Мальської, В.Ф. Кифяка, О.О. Любіцевої, 
С.П. Кузика. Окремі елементи інфраструктури 
туристично-рекреаційного комплексу Во-
линської області проаналізовані у монографіях 
Л.М. Черчик, І.В. Єрко, О.В. Міщенко [9], 

суспільно-географічне дослідження туристич-
ної інфраструктури області провели І.В. Єрко 
та Я.Б. Олійник [6], оцінку туристичної інфра-
структури окремих адміністративно-терито-
ріальних одиниць Волинської області Н.В.Чир, 
З.К. Карпюк, Р.Є. Качаровський та О.В. Анти-
пюк [7, 10]. Разом з тим, дослідженням сучас-
ного стану і перспективних векторів розвитку 
туристичної інфраструктури в об’єднаних 
територіальних громадах фактично не 
проводились.  

Постановка завдання. Завдання дослід-
ження полягає в оцінці рівня розвитку турис-
тичної інфраструктури окремих ОТГ Во-
линської області (на прикладі Устилузької та 
Зимнівської ОТГ Володимир-Волинського 
району), визначенні ролі ОТГ у створенні 
підґрунтя для економічного зростання регіону 
в цілому та оптимізації туристичної сфери 
зокрема. 

Для вирішення поставлених завдань здійс-
нено комплексний аналіз даних статистичної 
звітності Головного управління статистики та 
Служби автомобільних доріг у Волинській 
області, Департаменту економічного розвитку, 
Управлінь культури, охорони здоров’я та 
екології і охорони навколишнього природного 
середовища Волинської обласної державної 
адміністрації, Стратегії розвитку Устилузької 
міської ОТГ Володимир-Волинського району 
на 2017-2025 рр. Крім того, у процесі дослід-
ження застосовувались аналітичний, порів-
няльно-географічний, математичний, статис-
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тичний методи, методи узагальнення та систе-
матизації. 

Виклад основного матеріалу. Новітні 
тенденції розвитку економіки України, особли-
во в галузі туризму, спонукають до розширен-
ня ролі адміністративних територій як окремих 
туристичних комплексів, що містять значний 
природно-ресурсний і культурно-історичний 
рекреаційний потенціал, а також забезпечені 
повним спектром інфраструктурних об’єктів. 

Норми Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» регулю-
ють відносини, що виникають у процесі добро-
вільного об’єднання територіальних громад 
сіл, селищ, міст, а також добровільного приєд-
нання до об’єднаних територіальних громад 
[1].  

На території Волинської області станом на 
01.05.2017 року утворено 20 ОТГ, в перспекти-
ві утворення ще понад 30 громад [5]. Нині вже 
існують Велицька сільська ОТГ з центром у 
с.Велицьк (Ковельський район), Вишнівська 
сільська – у с. Вишнів (Любомльський район), 
Голобська селищна – у смт. Голоби (Ковельсь-
кий район), Дубівська сільська – у с. Дубове 
(Ковельський район), Заболотівська селищна – 
у смт. Заболоття (Ратнівський район), Заборо-
лівська сільська – у с. Забороль (Луцький 
район), Забродівська сільська – у смт. Заброди 
(Ратнівський район), Зимнівська сільська – у 
с.Зимне (Володимир-Волинський район), Кня-
гининівська сільська – с. Княгининок (Луць-
кий район), Колодяжненська – с. Колодяжне 
(Ковельський район), Литовезька сільська – 
с.Литовеж (Іваничівський район), Люблинець-
ка селищна – смт. Люблинець (Ковельський 
район), Павлівська сільська – с. Павлівка 
(Іваничівський район), Поворська сільська – 
с.Поворськ (Ковельський район), Поромівська 
сільська – с. Поромів (Іваничівський район), 
Прилісненська сільська – с. Прилісне (Мане-
вицький район), Самарівська сільська – у 
с.Самари (Ратнівський район), Смолигівська 
сільська – с. Смолигів, Устилузька міська – 
м.Устилуг (Володимир-Волинський район) та 
Шацька селищна – у смт. Шацьк (Шацький 
район). 

У Володимир-Волинському районі Во-
линської області сформовано Устилузьку 
міську та Зимнівську сільську об’єднані тери-
торіальні громади [5]. 

Устилузька міська ОТГ утворена 14 
серпня 2015 року шляхом обʼєднання Усти-
лузької міської та Зорянської, Лудинської, 
Микитичівської, Пʼятиднівської, Рогожансь-
кої, Стенжаричівської, Хотячівської сільських 
рад Володимир-Волинського району. Адмініс-

тративний центр – місто Устилуг. До складу 
громади входить 1 місто і 25 сільських населе-
них пунктів. Площа ОТГ – 413,7 км², населен-
ня (станом на 2016 р.) – 7778 осіб, з яких 
71,8% становлять сільські жителі. Густота 
населення – 18,61 осіб/км2. Устилузька ОТГ 
має стратегічне географічне положення 
поблизу українсько-польського кордону, де 
функціонує пункт перетину кордону «Устилуг 
– Зосін».  

Зимнівська сільська ОТГ з адміністратив-
ним центром у с. Зимне обʼєднує 17 сіл 
Бубнівської, Зимнівської, Льотничівської та 
Селецької сільських рад і має площу 175 км². 
Усі 5460 осіб населення є сільськими жите-
лями. Густота населення становить 31,22 
осіб/км2 [4]. 

Громади мають значні туристично-рекреа-
ційні ресурси та  відповідну інфраструктуру 
для організації туристичної діяльності.  

Кліматичні умови і ресурси сприятливі 
для здійснення рекреації і туризму протягом 
року, проте період літньої рекреації дещо 
менший, ніж на решті території України. 
Рекреаційне значення мають водні ресурси, 
зокрема р.  Західний Буг та р. Луга, озеро 
Шистів, а також окремі ставки. Привабливим в 
інвестиційному плані є довгострокова оренда 
водних плес з метою вирощування риби, раків 
та організації відпочинку.  

Об’єднані громади розташовані в межах 
Устилузького та Микуличівського лісництв 
Державного підприємства «Володимир-Вол-
инське лісомисливське господарство» [2, 9]. 
Лісові рекреаційні ресурси представлені пере-
важно хвойними породами з домішкою дуба, 
які, є найбільш цінними в рекреаційному від-
ношенні. Потенціал фауністичних ресурсів 
ОТГ визначається наявністю цінних видів 
лікувальних трав та дикорослих ягід.  

За даними Управління екології та охорони 
навколишнього природного середовища Во-
линської ОДА в Устилузькій громаді функ-
ціонують 7 об’єктів природо-заповідного фон-
ду місцевого значення. Серед них 2 пам’ятки 
природи (зоологічна та ботанічна) та 5 заказ-
ників (2 загальнозоологічних, ландшафтний, 
лісовий та гідрологічний). У Зимнівській – 
відповідно 6 об’єктів природо-заповідного 
фонду місцевого значення: 1 зоологічна 
пам’ятка природи та 5 заказників (3 лісових та 
2 гідрологічних) [2-3]. Мережу ПЗФ досліджу-
ваних ОГТ складають: гідрологічний заказник 
«Луга» (2039,1 га), загальнозоологічні заказни-
ки «Устилузький» (293,4 га) та «Ішівський» 
(152,0 га), лісові заказники «Стенжаричівсь-
кий» (35,0 га), «Липовий гай» (24,8 га), 
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«Новосілки» (385,0 га) та «Нехворощі» (551,6 
га), ландшафтний заказник «Березовий гай» 
(36,7 га), а також зоологічні памʼятки природи 
«Озеро Невидимка» (2,2 га) і «Урочище 
Биискупичі» (3,4 га), ботанічна памʼятка 
природи «Дерево бук, віком 150 років» (0,01 
га) [3]. 

За даними Управління культури Волинсь-
кої ОДА історико-культурні туристичні 
ресурси Устилузької ОТГ представлені 17 
пам’ятками історії і культури, 3 пам’ятками 
архітектури та містобудування (будинками 
І.Ф. Стравінського та сімʼї Носенків у 
м.Устилуг; дерев’яною Миколаївською церк-
вою (1601 р.) в с. Лудин), а також однією  
пам’яткою археології (городище ІХ-ХІІ ст. в 
м.Устилуг) та 3 пам’ятниками монументально-
го мистецтва [2-3, 7]. Функціонує Устилузький 
народний музей Ігоря Стравінського, відкри-
тий 29 вересня 2013 р. в садибі композитора. 
Відомим у світі серед шанувальників творчості 
композитора є Міжнародний музичний фести-
валь «Стравінський і Україна», який щороку 
відбувається в садибі-музеї і збирає поцінову-
вачів музичного мистецтва з усього світу. 

Історико-культурні ресурси Зимнівської 
ОТГ налічують 6 пам’яток історії і культури, 
11 пам’яток архітектури та містобудування, а 
також 2 пам’ятки археології (городище VІ-VІІ 
ст. та курган ХІІІ ст. у с. Зимне). Дерев’яна 
храмова архітектура представлена Хрестовозд-
виженською церквою (1904 р.) у с. Чесний 
Хрест [3, 7].  

Візитною карткою обох ОТГ є писанкарс-
тво, яке репрезентоване у селах Пархоменкове, 
Зимне та Селець [3]. 

Туристичну інфраструктуру досліджува-
ного району розглянемо як систему елементів 
(підсистем): заклади розміщення, заклади хар-
чування, заклади дозвілля та побутового 
обслуговування, транспортна інфраструктура, 
звʼязок та інформаційне забезпечення [10]. 

Громади розміщені в межах Західного 
туристсько-інфраструктурного району, де ви-
діляють Зимнівський туристсько-інформацій-
ний пункт [6].  

Коефіцієнт забезпеченості засобами тим-
часового розміщення територіальних громад є 
досить низьким у порівнянні із середнім по-
казником по області і становить 0,002 од./км². 
За даними Департаменту економічного розвит-
ку Волинської ОДА інфраструктура Устилузь-
кої ОТГ представлена такими засобами тимча-
сового розміщення: готелем «АВС-Інтер» 
(м.Устилуг), Зимнівської ОТГ: розміщення: 
агросадибою в с. Зимне. Натомість санаторії, 
санаторії-профілакторії та пансіонати відсутні 

[4]. 
Для покращення даної підсистеми турис-

тичної інфраструктури варто збільшити кіль-
кість закладів готельного господарства із неве-
ликою кількістю номерів і мінімальним набо-
ром послуг, що будуть більш доступними для 
соціального сегменту туристів, особливо іно-
земних. Одним з дієвих заходів може стати 
створення додаткових засобів розміщення 
(особливо поблизу шляхів сполучення і в при-
кордонній зоні), на зразок кемпінгів, молодіж-
них таборів, туристичних сіл, що працюють 
сезонно.  

Коефіцієнт забезпеченості закладами хар-
чування становить близько 0,03 од./км² в обох 
громадах. Ресторанне господарство Устилузь-
кої ОТГ представлене 12 одиницями, з яких: 1 
ресторан, 7 кафе, 2 бари та 2 їдальні. В 
Зимнівській ОТГ налічується 2 кафе та 3 бари.  

Для об’єднаних громад характерна тен-
денція до скорочення мережі підприємств 
ресторанного господарства через низьку їх 
конкурентоспроможність в сільській місцевос-
ті, застарілість матеріально-технічної бази. 
Для оптимізації підсистеми «заклади харчу-
вання» варто слідувати загальнообласній тен-
денції до ребрендингу нерентабельних закла-
дів ресторанного господарства (їдалень, 
буфетів, закусочних) в альтернативні заклади 
(паби, фаст-фуди, піцерії, нічні клуби тощо).  

Заклади розваг представлені 26 будинка-
ми культури, 15 клубами, 15 бібліотеками та 
Устилузьким народним музеєм І.Ф. Стравінсь-
кого [4]. Перспективним з точки зору розвиток 
туристично-розважальної інфраструктури є 
створення у м. Устилуг розважального закладу 
на базі «Дому Белянкіна» (будинку члена ро-
дини Стравінського).  

Дана підсистема інфраструктури є най-
слабшою ланкою. У цьому контексті важливим 
є збереження традицій національних видів і 
форм дозвіллєвої діяльності, введення нових 
інноваційних для сільської місцевості форм, 
що дозволять адаптуватися до нових умов 
соціального середовища.  

Коефіцієнт забезпеченості торгівельними 
закладами становить в середньому 0,08-0,09 
од./км² в обох громадах. При цьому обслугову-
вання здійснює 35 торгівельних підприємств в 
Устилузькій ОТГ та 17 торгівельних під-
приємств у Зимнівській ОТГ. Надання побуто-
вих послуг забезпечує 13 підприємств. Сфера 
побуту представлена перукарнями, комбіната-
ми побутового обслуговування, ательє з по-
шиття одягу, фотоательє, майстернями по 
ремонту взуття тощо. Коефіцієнт забезпече-
ності закладами побутового обслуговування 
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становить 0,02 од./км².  
Банківське обслуговування здійснюється 

лише в Устилузькій громаді на 3 відділеннях 
та філіях банків, 5 банкоматами (в м. Устилуг). 
Мережа фінансових установ представлена та-
кими суб’єктами підприємницької діяльності: 
ПАТ «Державний ощадний банк України», 
ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк 
Аваль». Страхові компанії представлені  фі-
лією у м. Устилуг [6]. 

Транспортна мережа має розгалужену сіт-
ку автодоріг та залізниці. За даними Служби 
автомобільних доріг у Волинській області по 
території ОТГ проходять дороги державного 
значення: Устилуг – Луцьк – Рівне, загальною 
протяжністю 129,2 км; регіонального значен-
ня: Ковель – Володимир-Волинський – Черво-
ноград – Жовква – 87,3 км; Піща – Шацьк – 
Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка 
– Горохів – Берестечко – Козин, довжиною 
174,9 км і до с. Зимного – 1,4 км. В межах 
громад діють 4 автозаправні та 2 станції тех-
нічного обслуговування автомобілів. Залізнич-
ний транспорт представлений залізничною 
віткою сполученням Київ – Луцьк – Володи-
мир-Волинський – Грубешів (Республіка Поль-
ща). Залізничні станції є у селах Амбуків та 
Бубнів. 

Зв’язок забезпечується за допомогою 10 
поштових відділень УДППЗ «Укрпошта» по 
п’ять у кожній громаді, «Нової Пошти» в м. 
Устилуг. Телефонний зв’язок існує завдяки 
сервісному центру ПАТ «Укртелеком» та опе-
раторам мобільного зв’язку компаній ПрАТ 
«МТС Україна» і ЛФ ПрАТ «Київстар», що 
розташовані в м. Володимир-Волинський.  

Важливою проблемою у підсистемі «тран-
спортна інфраструктура та звʼязок» є невід-
повідність транспортно-експлуатаційних ха-
рактеристик автомобільних доріг загального 
користування сучасним вимогам щодо рівності 
та твердості, неузгодження їх розвитку з 
темпами автомобілізації області, що познача-
ється на зниженні пропускної спроможності 
основних автошляхів.  

Основними проблемами у громадах є 
відсутність інфраструктурного облаштування 
та інформаційного забезпечення найбільш 
привабливих для відвідування туристами 
об’єктів культурної спадщини та природно-
заповідного фонду; низький розвиток сільсько-
го зеленого туризму; недостатнє забезпечення 
поширення інформації про туристично-рекреа-
ційні можливості, відсутність достатньої кіль-
кості засобів розміщення, мала конкурентосп-
роможність об’єктів ресторанного господарст-
ва і сфери розваг, погане функціонування 

мережі Інтернет у сільській місцевості. 
З метою залучення коштів іноземних та 

вітчизняних інвесторів для подальшого роз-
витку матеріально-технічної бази туристичної 
інфраструктури, задоволення потреб галузі у 
висококваліфікованих кадрах, нарощування 
обсягів наданих туристичних послуг, ефектив-
ної рекламно-інформаційної діяльності район-
ною радою була розроблена Стратегія розвит-
ку Устилузької громади на 2017-2025 рр. [8]. 
Серед першочергових заходів оптимізації 
туристичної інфраструктури виділено:  

1) створення належних місць зупинок для 
туристів (у т.ч. для осіб з обмеженими мож-
ливостями), облаштування рекреаційних зон, 
об’єктів культурної спадщини та природно-
заповідного фонду;  

2) проведення щороку прес-турів для 
представників засобів масової інформації, 
друкованих, теле-, радіокомпаній та Інтернет 
ресурсів, туристичних компаній;  

3) покращення сервісних умов закладів 
громадського харчування;  

4) створення віртуальних 3D-турів 
об’єктами туристичного показу;  

5) встановлення інформаційних таблиць-
вказівників із короткими довідками про турис-
тичні об’єкти та QR кодами; 

6) збільшення обсягів залучення інвести-
цій у розвиток інфраструктури галузі, пошук 
альтернативних (в т.ч. іноземних джерел 
фінансування);  

7) збільшення кількості об’єктів сервісної 
транспортної інфраструктури, що відповідають 
європейським стандартам; побудова нових та 
реконструкція вже існуючих об’єктів транс-
портної інфраструктури;  

8) створення туристичних інформаційних 
центрів на базі музейних закладів та на тери-
торіях об’єктів природно заповідного фонду;  

9) облаштування мережі екологічних 
туристичних маршрутів у межах об’єктів ПЗФ, 
шляхом їх візуалізації та маркування; 

10) забезпечення галузі кваліфікованими 
спеціалістами туристичного менеджменту, 
екскурсійної діяльності та готельного 
господарства. 

На нашу думку, окрім зазначених у 
Стратегії заходів, необхідно також розширити 
наявну туристичну інфраструктуру велосипед-
ними доріжками та маршрутами для верхової 
їзди. Дуже важливим елементом є їх детальна 
візуалізація та розбудова необхідної супутньої 
інфраструктури для цих форм активного 
туризму. 

Важлива також підтримка мешканців 
(ментальна та організаційно-проектна) у сфері 
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відкриття агротуристичних господарств, які 
розширили б пропозицію закладів розміщення 
і розваг, пов’язаних з культивуванням місце-
вих звичаїв і традицій. Як чинник оптимізації 
та розбудови туристичної інфраструктури дос-
ліджуваних територіальних громад варто зап-
ропонувати створення «тематичних сіл», що 
успішно реалізовується у сусідній Польщі. 

Висновки. Істотним імпульсом для роз-
витку досліджуваних територіальних громад є 
стратегічне партнерство з польською гміною 
Людвін Люблінського воєводства для реаліза-
ції спільних ініціатив та проектів у сфері 

розвитку туризму. Важливе значення має 
прикордонне положення, спільне історичне 
минуле громад, схожі риси природних умов та 
особливостей господарювання. 

У рамках інтенсифікації співпраці терито-
ріальних громад необхідно виробити спільні 
туристичні пропозиції, які будуть гармонійно 
поєднуватись і доповнюватись пропозиціями 
партнерської громади, розробити циклічні 
заходи, що визначають і репрезентують місце-
ву ідентичність та популяризують туристичні 
переваги громад по обидва боки кордону. 
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Аннотация: 
Чир Н.В., Качаровский Р.Е. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВАХ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Проведена комплексная оценка современного состояния и перспектив развития туристской 
инфраструктуры отдельных объединенных территориальных сообществ Волынской области (на примере 
Устилугской и Зимнивской ОТГ Владимир-Волынского района) по отдельным подсистемам: заведения 
размещения, питания, заведения досуга и бытового обслуживания, транспортная инфраструктура, связь и 
информационное обеспечение. Определены основные проблемы структурных элементов туристической 
инфраструктуры и предложены возможные пути их решения. 

Территориальные сообщества имеют значительные туристско-рекреационные ресурсы для организации 
туристической деятельности. Наиболее слабым элементом туристического потенциала территории является 
инфраструктура туризма. Результаты исследования дали возможность констатировать, что коэффициент 
обеспеченности средствами временного размещения территориальных сообществ является достаточно низким 
по сравнению со средним показателем по области и составляет 0,002 ед./км². Коэффициент обеспеченности 
учреждениями питания является несколько выше и составляет около 0,03 ед./км². Подсистема «заведения 
развлечений» является самым слабым звеном туристической инфраструктуры исследуемых территорий. 
Отмечаем положительный момент приграничного положения территории и достаточно высокий уровень 
развития транспортной инфраструктуры. 

Основными проблемами в объединенных территориальных сообществах является отсутствие 
инфраструктурного обустройства и информационного обеспечения наиболее привлекательных для посещения 
туристами объектов культурного наследия и природно-заповедного фонда; низкая степень развития сельского 
зеленого туризма; недостаток информации о туристско-рекреационных возможностях территории, отсутствие 
необходимого количества средств размещения, низкая конкурентоспособность объектов ресторанного 
хозяйства и сферы развлечений, плохое функционирование сети Интернет в сельской местности. 

Как фактор оптимизации и развития туристической инфраструктуры исследуемых территориальных 
сообществ следует предложить создание «тематических деревень», успешный опыт функционирования 
которых успешно реализуется в соседней Польше. 

Ключевые слова: туризм, туристическая инфраструктура, объединенное территориальное сообщество, 
Устилугская ОТО, Зимненская ОТО. 
 

Abstract: 
Chyr N., Kacharovsky R. THE ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT OF THE TOURIST INFRASTRUCTURE IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES OF 
VOLHYN REGION. 

The integrated assessment of the current state and the prospects of development of the tourist infrastructure in the 
united territorial communities of Volhyn region (on the example of Ustylug UTC and Zimnenska UTC) has conducted. 
This assessment has implemented of individual subsystems: accommodation establishments, food establishments, 
leisure facilities, consumer services establishments, transport infrastructure, communication and information services. 
The main problems of the constituents of the tourist infrastructure have been determined. Possible ways of the solution 
of these problems are suggested. 

The united territorial communities have a significant tourist and recreational resources for the organization of 
tourist activities. The weakest element of the tourist potential of the territory is the tourist infrastructure. The results of 
the research give an opportunity to state that the coefficient of provision of the accommodation establishments is rather 
low compared with the average of the region and become 0,002 un./km². The coefficient of provision of the food 
establishments is higher and become about 0,03 un./km².The subsystem "leisure facilities" is the weakest link in the 
tourist infrastructure on the explored territories. We also mark a positive aspect of the cross-border position of the 
territory and the sufficiently high level of development the transport infrastructure. 

The main problems of the united territorial communities are: lack of the infrastructural arrangement and 
information support of the most attractive objects of cultural heritage and the nature reserved fund, which are the most 
popular among the tourists; the low degree of the rural green tourism development; lack of information about the 
tourist-recreational opportunities of the territory, the absence of the required number of placements, low 
competitiveness facilities of the restaurant business and the entertainment industry, bad function of the Internet in rural 
areas. 

As a factor of optimization and development of the tourist infrastructure on the researched united territorial 
communities should be proposed the creation of the "thematic villages". The experience of there creation was being 
successfully implemented in the neighboring Poland. 

Key words: tourism, tourist infrastructure, united territorial community, Ustylug UTC, Zimnenska UTC. 
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